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Xe và HDV TSTtourist đón quý khách tại Số
10 Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM
xuất phát đến Saigon Waterbus (bến
Bạch Đằng), xuống tàu và bắt đầu hành
trình trải nghiệm vẻ đẹp Sài Gòn từ dòng
sông.
Trên đường đi, Quý khách sẽ ngắm nhìn
những công trình kiến trúc nổi tiếng tiêu
biểu, gắn liền với quá trình phát triển của
Thành phố Hồ Chí Minh như Landmark81,
cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm…
Đến bến Linh Đông, đoàn lên xe di chuyển
đi Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc.
Đến nơi, đoàn làm lễ dâng hương và tham
quan:
Đền tưởng niệm các Vua Hùng – ngôi đền
tưởng niệm các đời Vua Hùng lớn nhất tại
Nam Bộ.
Xe tiếp tục đưa quý khách đi tham quan:
• Chùa Bửu Long – ngôi chùa vinh dự

được Tạp chí National Geographic của
Hoa Kỳ bình chọn là một trong 10 công
trình Phật Giáo có thiết kế đẹp nhất thế
giới.

• Bảo tàng áo dài – nơi tôn vinh chiếc áo
dài truyền thống và là quốc phục của
Việt Nam

BUỔI SÁNG: TP. HỒ CHÍ MINH – TP. THỦ ĐỨC
Ăn trưa. Buổi chiều, quý khách thay áo dài
và bắt đầu tham quan:
• Khu giới thiệu lịch sử áo dài Việt Nam qua

các thời kì, áo dài gắn với các nhân vật.
• Khu áo dài di sản.
• Khu trưng bày các trang phục phụ kiện

mặc kèm với áo dài.
• Chụp ảnh lưu niệm với tà áo dài truyền

thống tại khuôn viên của bảo tàng áo
dài.

Xe đưa đoàn di chuyển về lại Tp. Hồ Chí
Minh. Đến trụ sở TSTtourist, kết thúc chương
trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại
trong những hành trình mới cùng TSTtourist.
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