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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐỊA ĐẠO CỦ CHI – NÔNG TRANG XANH 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 
-  Khởi hành: Ngày 7/11/2021; 20/11/2021; 28/11/2021; 25/12/2021 
 
Buổi sáng: 6h00: Đoàn khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Củ Chi, ăn 
sáng trên xe. Đến địa đạo Củ Chi đoàn Xem Phim Tƣ Liệu về cuộc chiến tranh du kích anh 
dũng của quân và dân ta. Xem hệ thống đƣờng hầm bí mật dài hơn 220km dƣới lòng đất, hệ 
thống ụ chiến đấu, hệ thống chông, mìn tự tạo, bếp Hoàng Cầm - giấu khói khi nấu. Viếng 
đền Bến Dƣợc - nơi lƣu danh những anh hùng của dân tộc thời chống thực dân, đế quốc 
của dân tộc. 
11h30: Đoàn khởi qua Khu du lịch Nông Trang Xanh (Green Noen), dùng cơm trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan Khu du lịch Nông Trang Xanh (Green Noen), trải nghiệm mô 
hình tiêu biểu cho sản xuất nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái tại Nông Trang Xanh - Tìm 
về cảnh thôn quê mộc mạc: 
- Khám phá quy trình trồng nấm sạch: cũng nhƣ đƣợc tận tay tham gia thu hoạch nấm. 
- Khu chuồng trại chăn nuôi: tự tay hái lá cho dê, cừu ăn và thử tài khéo léo vắt sữa bò. 
- Vườn rau hữu cơ sạch: áp dụng trồng theo công nghệ sinh học, không có hóa chất, thuốc 
trừ sâu. 
- Lƣu lại bức ảnh đáng nhớ trƣớc vẻ đẹp của những vƣờn hoa sao nhái hoặc cánh đồng 
hoa hƣớng dƣơng với sắc vàng rực rỡ đang thi nhau khoe sắc (tùy theo mùa). 
16h00: Đoàn khởi 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: 700.000VNĐ/KHÁCH 
 

Giá tour bao gồm:  
- Xe đời mới tham quan theo chƣơng trình. 
- Ăn uống theo chƣơng trình:  01 buổi sáng. 01 buổi trƣa. 
- Phí tham quan theo chƣơng trình.  
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000đ/khách. 
- Bảo hiểm Covid (khách từ 18 – 70 tuổi) mức bồi thƣờng tối đa 10.000.000đ/khách. 
- Nƣớc uống Aquafina (01 chai 0,5 lít/ngày). 
- Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ Đoàn. 

 

Giá tour không bao gồm:  
- Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình. 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí - nếu có). 

 Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 80% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, tham quan). 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


