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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

CỒN CHIM – NHÀ DỪA 
 

-  Thời gian: 02 ngày 01 đêm 

-  Khởi hành: Ngày 14/5/2022; 4/6/2022 
 

Ngày 01: Tp.HCM – Vĩnh Long – Trà Vinh 
Buổi sáng: 6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Vĩnh Long. Ăn 
sáng tại nhà hàng Trung Lương. Tiếp tục hành trình đến Vĩnh Long Đoàn đi thuyền xuôi theo 
dòng sông Cổ Chiên đến tham quan vườn Ổi bạt ngàn trĩu quả, tự tay hái trái chín mọng trên 
cây và thưởng thức ngay tại vườn (ăn bao bụng). 

- Lò mật ong, tìm hiểu cách nuôi ong, quy trình lấy mật và thưởng thức trà mật ong miễn 
phí. 

- Viếng thăm “Tiên Châu cổ tự”- Ngôi chùa đầu tiên và lâu đời nhất trên đất cù lao An 
Bình. hơn 250 năm và đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. 

- Tham quan khám phá nét độc đáo của ngôi nhà làm hoàn toàn bằng cây dừa với 
hơn 4000 cây dừa của lão nông trên 80 tuổi. Đoàn ăn trưa, thưởng thức chương 
trình đờn ca tài tử Nam Bộ. 

 

Buồi chiều: Tàu đưa đoàn về lại thành phố Vĩnh Long, lên xe đi Vũng Liêm tham quan Khu  
lưu Niệm Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. 
15h00: Đoàn khởi hành đi Trà Vinh tham quan: Di tích Ao Bà Om – Nơi đây còn có nhiều 
câu chuyện truyền tích ly kỳ và nhân văn, là thành quả của quá trình lao động hăng say và 
thể hiện khát vọng xây dựng cuộc sống tươi đẹp của người dân địa phương. Viếng chùa 
Âng - có lịch sử từ thế kỷ X, là ngôi chùa lâu đời nhất ở Trà Vinh. Đến đây, du khách có dịp 
tìm hiểu về Phật giáo nam tông và đời sống tâm linh của đồng bào Khmer Nam bộ. Bảo 
tàng văn hóa dân tộc Khmer là nơi trưng bày và lưu giữ lịch sử – văn hóa – tôn giáo - tín 
ngưỡng của đồng bào Khmer tại Trà Vinh. Nhận phòng khách sạn, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: Cồn Chim – Tp.HCM 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, xe đưa Đoàn theo QL53 xuôi về hướng hạ nguồn, 
Đoàn xuống tàu để “Về Cồn Chim, Người dân chỉ có tấm lòng”. Sau khi tàu cập bến Cồn 
Chim, Đoàn bắt đầu trải nghiệm không gian du lịch cộng đồng, không cảnh yên bình, đơn sơ 
– hình ảnh của nông thôn Nam bộ ngày xưa: Chụp hình lưu niệm tại Cổng làng Cồn Chim, 
nơi có những người dân địa phương cầm sẵn nón lá đang chào đón Đoàn. Men theo con 
đường làng nhỏ xinh đến Nhà Cô Vân – Bếp Xưa Nam Bộ - Nghe giới thiệu về lịch sử và 
con người Cồn Chim. Thưởng thức Trà 5 thứ đậu và bánh mứt dân gian, uống sương sâm, 
chèo bè, đi cầu khỉ. 
Ghé Vườn dừa Bé Thảo, du khách thưởng thức trái dừa tươi vừa mới hái bằng ống hút cỏ 
thân thiện môi trường. Tại nhà Cô Ba Sữa, du khách tham quan Nhà Vảy Rồng. 
11h30: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà dân với các món ăn đậm chất cù lao, nguyên liệu được 
khai thác ngay trong vườn nhà, sạch và an toàn. 
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.Hồ Chí Minh. Kết thúc chuyến tham quan. 

(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.650.000VNĐ/Khách 
Giá tour bao gồm: 

- Xe đời mới máy lạnh, phục vụ theo chương trình. 
- Ăn theo chương trình: 02 buổi sáng và 03 buổi chính. 
- Lưu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
- Vé vào cổng và Tàu tham quan theo chương trình. 
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- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
- Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
- Nước uống Aquafina( 0,5l / ngày /khách). Nón du lịch. 

Giá tour không bao gồm:  
  + Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình. 
  + Phụ thu phòng đơn: 300.000đ/khách(với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí – nếu có). 
- Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour(có ghế ngồi, suất ăn,ngủ chung với người lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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