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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

NHÀ DỪA - VƯỜN CHÔM CHÔM 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 

-  Khởi hành: Ngày 25/6/2021  
 

Buổi sáng: 6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Vĩnh Long. Ăn sáng 
tại nhà hàng MeKong Restop. Tiếp tục hành trình đến Vĩnh Long Đoàn đi thuyền xuôi theo dòng 
sông Cổ Chiên đến với Chôm Chôm: 

- Đoàn tham quan vườn Ổi bạt ngàn trĩu quả, tự tay hái trái chín mọng trên cây và thưởng 
thức ngay tại vườn (Quý khách được ăn bao bụng, nằm võng thư giãn tại vườn). 

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

- Viếng “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 quần thể dừa CocoHome, 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, khời 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: 550.000VNĐ/Khách 
Giá tour bao gồm:  

- Xe đời mới tham quan theo chương trình. 
- Ăn uống theo chương trình: 01 buổi sáng. 01 buổi trưa. 
- Phí tham quan theo chương trình; Thuyền tham quan. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 20.000.000đ/khách. 
- Nước uống Aquafina (01 chai 0,5 lít/ngày). 
- Hướng dẫn viên du lịch và nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ suốt tuyến.  

 

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

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí (gia đình tự lo cho bé các chi phí - nếu có) 

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

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

                                  
                                     HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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