
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÔNG TY DU LỊCH CAO NIÊN 

89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 

Tel: 1900.63.64.12 & 0909.145.389 

www.caonien.vn 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

LÀNG YẾN – GÒ CÔNG 
 

-  Thời gian: 02 ngày 01 đêm 

-  Khởi hành: Ngày 10/12/2022 
 

Ngày 01: Tp.HCM – Cần Giuộc – Gò Công – Làng Yến 
6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Cần Giuộc, ăn sáng ở Bình 
Chánh. Đến Cần Giuộc Đoàn tham quan: Tổ đình Tôn Thạnh (ngôi chùa cổ nhất Long An 
và là nơi nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu sinh sống và viết bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. 
10h00: Đoàn đến Cần Đƣớc tham quan Di tích lịch sử Đồn Rạch Cát – Pháo Đài đồ sộ nhất 
Việt Nam đƣợc thực dân Pháp xây dựng 1903. Tiếp tục tham quan nhà cổ 100 cột đƣợc công 
nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Dùng cơm trƣa tại nhà cổ. 
 

Buổi chiều: Đoàn đi Gò Công tham quan:  
- Lăng Hoàng Gia – Công trình tưởng niệm than phụ của bà Từ Dũ mang đậm phong 

cách nghệ thuật kiến trúc của nhà Nguyễn và nghệ thuật chạm khắc truyền thồng 
của Nam Bộ. 

- Nhà Đốc Phủ Hải – là ngôi nhà cổ tiêu biểu của địa chủ phong kiến ở Đồng bằng 
sông Cửu Long được công nhận di tích cấp quốc gia năm 1994. 

- Đền thờ Trương Công Định – anh hùng dân tộc thời đầu kháng chiến chống Pháp. 
15h30: Đoàn khởi hành đi Tân Phú Đông nhận phòng Khu du lịch sinh thái Làng Yến, tự do 
tham quan, tắm hồ bơi, ăn tối, nghỉ đêm tại Khu du lịch. 
 

Ngày 02: Khu Du Lịch Sinh Thái Làng Yến – Tp.HCM 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại Khu du lịch, tự do tắm hồ bơi, tham gia các trò chơi tại Công 
viên nƣớc…. 11h30: Đoàn trả phòng, ăn trƣa. 
 

Buồi chiều: Đoàn khời hành về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 
(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.600.000 VNĐ/khách 
 

Gía tour bao gồm: 
 + Xe 29 chỗ đời mới phục vụ theo chƣơng trình. 
 + Ăn theo chƣơng trình: 02 buổi sáng và 03 buổi chính. 
 + Lƣu trú: Khu du lịch Làng Yến tiêu chuẩn 3 sao. 
 + Phí tham quan theo chƣơng trình. 
 + Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ đoàn. 
 + Bảo hiểm du lịch Toàn Cầu mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/vụ.   
 + Nƣớc uống Aqufina 0,5l/ ngày/khách. Nón du lịch. 
 

Giá tour không bao gồm:  
 + Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình. 
 + Phụ thu phòng đơn: 450.000đ/khách (trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí (gia đình tự lo cho bé các chi phí – nếu có) 
- Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 50% giá tour(ngủ chung giƣờng với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 

 


