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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

CHIẾN KHU D – ĐỒNG TRƯỜNG – ĐẢO Ó 
 

-  Thời gian: 02 ngày 01 đêm 

-  Khởi hành: Ngày 16/11/2021; 9/12/2021; 29/12/2021 
 

Ngày 01: Tp.HCM – CHIẾN KHU D  
6h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Chiến Khu D, ăn sáng trên 
xe.  Đến Chiến khu D đoàn làm lễ dâng hƣơng các anh hùng liệt sĩ tại đài tƣởng niệm, sau 
đó đoàn tham quan: 

- Khu di tích Khu ủy Miền Đông – là địa danh lịch sử quan trọng trên chiến trƣờng 
chiến khu D trong suốt hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, là minh 
chứng hùng hồn cho tinh thần cách mạng của một vùng đất “Miền Đông gian lao mà 
anh dũng”. 

- Khu nhà làm việc của các đồng chí lãnh đạo với mái đƣợc lợp bằng lá trung quân, 
bếp Hoàng Cầm và hệ thống địa đạo. 

- Khu di tích trung ương cục Miền Nam, tham quan nhà truyền thống, đền thờ liệt sĩ 
nghĩa trang Mã Đà, nơi làm việc của các Ban: Giao bƣu, Thông tấn xã, Đài phát thanh 
giải phóng, Sƣ đoàn 9,… Đoàn dùng cơm trƣa. 

Buồi chiều: Đoàn rời Chiến khu D về Khu du lịch Đồng Trường nằm giữa lòng hồ Trị An, 
một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn bởi sự hòa quyện giữa thiên nhiên sông nƣớc và cây lá. 
Đoàn đi thuyền qua Đảo Ó – Hòn đảo nằm giữa hồ thủy điện Trị An với diện tích hơn 2 
hecta….. nhận phòng resort. Tắm Hồ Thiên Nhiên – Hồ Bơi trên Đảo Ó, nghỉ ngơi. Ăn tối, 
nghỉ đêm tại resort trên đảo. 
 

Ngày 02: KHU DU LỊCH ĐỒNG TRƯỜNG – TP.HCM 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại resort, tự do trải nghiệm Sân Golf, sân Tennis trên Đảo Đồng 
Trƣờng; Tham quan Vƣờn Thú; Check in Vƣờn Hoa Sinh Thái; Câu Cá trên Hồ Trị An (Cần 
câu và mồi câu tự chuẩn bị). Ăn trƣa. 
Buổi chiều: Đoàn trả phòng, khởi hành về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.600.000VNĐ/KHÁCH 
 

Giá tour bao gồm:  
- Xe đời mới tham quan theo chƣơng trình. 
- Ăn uống theo chƣơng trình: 02 buổi sáng và 03 buổi chính. 
- Phí tham quan theo chƣơng trình.  
- Thuyền tham quan Đảo Ó: 150.000đ/khách. 
- 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). Nón du lịch. 
- 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. 

- Phụ thu phòng đơn: 400.000đ/khách (trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

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 


