
 

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT HỌC TẬP TẠI KDL NHÀ VƯỜN LONG PHƯỚC: 

 

THỜI GIAN: 01 NGÀY. PHƯƠNG TIỆN: ĐI VỀ BẰNG XE 

06h00: Xe và HD DL Thái Loan có mặt tại trường. Tập trung và 

làm quen với các em học sinh. Dặn dò các em thật kỹ trước khi đi 

tham quan. 

06h30: Khởi hành đi KDL NHÀ VƯỜN LONG PHƯỚC. HDV 

tổ chức sinh hoạt các hoạt động trên xe, chơi trò chơi – tặng quà 

cho học sinh. Ăn sáng trên xe (Bánh Mì Chà Bông + XúcXích). 

08h00: Đến KDL NHÀ VƯỜN LONG PHƯỚC QUẬN 9 – với 

khung cảnh đậm chất làng quê Nam Bộ. Với khuôn viên rộng rãi, 

thoáng mát, những ngôi nhà gỗ thiết kế theo kiểu nhà chữ Đinh 

Nam Bộ. Đoàn sẽ có những tấm hình lưu niệm với View cực 

chất, đồng thời có những trải nghiệm “một ngày làm nông dân 

miệt vườn”. Đoàn ổn định vị trí, tập trung tại chòi lá của từng xe, 

để ba lô và nhận đồ bà ba (01hs/bộ), trở thành những nông dân 

thực thụ bắt đầu tham gia các hoạt động:  

09h00:Chia nhóm tham gia các hoạt động (thứ tự hoạt động của 

từng nhóm có sự thay đổi để đảm bảo tất cả học sinh đều được 

tham gia đủ các hoạt động trải nghiệm):  

+ TÁT MƯƠNG BẮT CÁ: Mỗi nhóm sẽ cử ra 10 đến 15 thành 

viên. Vừa tát nước vừa hò giữa không khí trong lành cùng với lời 
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cổ vũ sẽ giúp các bạn tát nước càng thêm phấn khích. Càng nhiều 

gàu nước đầy ấp được đổ ra ngoài là chúng ta càng dễ dàng nhìn 

thấy những chú cá đang vẫy vùng trong ao. Nhóm nào bắt được 

nhiều cá hơn sẽ dành được chiến thắng. Thành quả bắt được lên 

giàn bếp, đợi chờ trong ít phút, chúng ta sẽ có món “CÁ LÓC 

NƯỚNG TRUI” thật hấp dẫn.  

+ BƠI XUỒNG BẮT VỊT: Mỗi nhóm sẽ cử ra 9 thành viên, 

nhận 3 chiếc xuồng (3 bạn/xuồng) sẽ cùng nhau tranh bơi xuồng 

bắt vịt trong hồ. Đội nào bắt được nhiều vịt hơn sẽ dành được 

chiến thắng. (Tất cả học sinh tham gia hoạt động này đều phải mặc áo phao và mực nước trong 

hồ thấp nên an toàn tuyệt đối) 

+ BỊT MẮT BẮT HEO: Mỗi nhóm cử ra 5 thành viên, bịt mắt, lần theo tiếng kêu ụt ịt để bắt 

những chú ỉn dễ thương. Nhóm nào bắt được heo trước sẽ dành 

chiến thắng. 

+ ĐI DÂY THĂNG BẰNG   

11h00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Nghỉ ngơi. 

12h30: Đoàn tham gia chương trình GIAN HÀNG TRÒ CHƠI 

DÂN GIAN: Tất cả học sinh tập trung tại khu vực có âm thanh, 

sân rộng, tham gia các trò chơi dân gian như: Kéo Co, Nhảy Bao 

Bố, Cướp Cờ, Vũ Điệu Miệt Vườn,…. 

13h30:Hoạt động: KHÉO TAY HAY LÀM – TRỔ TÀI LÀM 

BÁNH XÈO. BÁNH XÈO là một món ăn phổ biến của người 

dân Nam Bộ. Đến KDL Nhà Vườn Long Phước – học sinh sẽ 

được trổ tài làm món ăn ngon này. Mỗi nhóm sẽ được cung cấp 

những nguyên vật liệu cần thiết để đổ BÁNH XÈO, sau đó sẽ được cô/chú nông dân tại đây 

hướng dẫn cách làm bánh. Mỗi nhóm tiến hành đổ BÁNH XÈO và thưởng thức thành quả do 

chính mình làm ra. 

14h30: Đoàn tập trung, di chuyển lên xe, khởi hành về Trường. 

17h30: Về đến trường. Kết thúc chuyến tham quan. Chia tay và hẹn gặp lại. Kính chúc quý thầy 

cô, quý phụ huynh và các em học sinh luôn mạnh khỏe và thành công. 
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TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 

GIÁ TRỌN TOUR 

KDL NHÀ VƯỜN LONG PHƯỚC 
0948425485 

GIÁ 

TOUR 

BAO 

GỒM 

- Vận Chuyển: Xe đạt tiêu chuẩn du lịch (máy lạnh) tham quan theo chương 

trình. 

- Ăn Trưa: Hs: cơm phần: thịt kho gà + trứng chiên + rau xào thập cẩm + canh; 

GV + PH: cơm phần: 5 – 6 món. 

- Ăn Xế: Bánh Xèo 

- Hoạt náo viên suốt tuyến (nhiệt tình, vui vẻ) 

- Bao vé tham quan theo chương trình.  

- Bảo hiểm du lịch trong ngày với mức 10.000.000 đồng/vụ. 

- Nước uống (chai 330ml/hs/ngày + bình 21lit/xe); quà đố vui có thưởng, hình 

lưu niệm (01 xe/01 tấm) 

KHÔNG 

BAO 

GỒM 

- Ăn uống ngoài chương trình. 

- Chi phí vui chơi, giải trí cá nhân khác. 

- Thuế V.A.T 10%. 

 

CHẾ 

ĐỘ 

MIỄN 

GIẢM 

- Cứ 20 học sinh miễn 01 giáo viên. Lưu ý: tiêu chuẩn này không quy đổi cho 

người thân hoặc phụ huynh học sinh đăng ký theo đoàn. 

- Giáo viên ngoài tiêu chuẩn hoặc phụ huynh sẽ thu: (Bao vé tham quan theo 

chương trình, nước suối, khăn lạnh, xe đưa đón, bảo hiểm, cơm phần,…) 

LƯU Ý THAM QUAN 

- Thứ Tự Hoạt Động sẽ được thay đổi để đảm bảo chương trình. 

- Học sinh mang theo 01 bộ đồ để thay sau khi tắm. 

- Khăn tắm, bọc nilong để bỏ đồ ướt. 

 


