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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

NAM CÁT TIÊN – ORCHARD HOME RESORT 
 

-  Thời gian: 02 ngày  01 đêm 

-  Khởi hành: Ngày 8/11/2021; 22/11/2021; 6/12/2021; 28/12/2021 
 

Ngày 01: Tp.HCM – NAM CÁT TIÊN  
6h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Nam Cát Tiên, ăn sáng trên xe. 
10h30: Đoàn đến Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên - một trong sáu khu bảo tồn sinh quyển tại Việt 
Nam được UNESCO công nhận. Nhận phòng Orchard Home Resort - được bao bọc bởi vườn 
hoa cây trái, được sống trong những ngôi nhà gạch nung với bậc tam cấp xưa, những thảm cỏ 
mát, hồ sen, những khóm hoa trước nhà…cảm nhận bầu không khí trong lành tại rừng quốc gia 
Nam Cát Tiên, dùng cơm trưa với các món rau quả tươi sạch được tự tay trồng trong nông trại 
của Orchard. Nghỉ trưa. 
Buổi chiều: Đoàn tự do thư giãn hoặc vui chơi với các dịch vụ miễn phí như: Hồ bơi vô cực; 
vườn rau….. tại Resort. 18h00: Đoàn ăn tối, nghỉ đêm tại resort. 
 

Ngày 02: NAM CÁT TIÊN – TP.HCM 
Buổi sáng: Đòan sáng tại resort, xe đưa đoàn vào trung tâm Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên, 
Tham quan cây Tung Khổng Lồ – cây Gõ Bác Đồng – Bến Cự. Đoàn về lại resort tự do sử 
dụng các dịch vụ miễn phí như hồ bơi vô cực, tham quan vườn rau… tại Resort.  
11h30: Đoàn trả phòng, dùng cơm trưa, khởi hành về Tp.HCM. Kết thúc chuyến đi. 

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

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.680.000VNĐ/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: Orchard Home Resort Nam Cát Tiên. 
 + Phí tham quan theo chương trình. 
 + Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ Đoàn. 
 + Nước uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). Nón du lịch. 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/khách. 
 + Bảo hiểm Covid (khách từ 18 – 70 tuổi) mức bồi thường tối đa 10.000.000đ/khách. 
 

Giá tour không bao gồm:  
 - Chi phí cá nhân ngoài chương trình.  
 - Phụ thu phòng đơn: 400.000đ/khách (trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 04 tuổi: 20% giá tour (có ghế ngồi,có suất ăn,ngủ chung với người lớn). 

 Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 60% giá tour(có ghế ngồi,có suất ăn,ngủ chung với người lớn). 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
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