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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

TÀ ĐÙNG – BẢO LỘC 
 

-  Thời gian: 3 ngày 2 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 16/9/2022; 28/10/2022 
 

Ngày 01: Tp.HCM – ĐĂK NÔNG  
6h00: Đoàn khởi hành tại 335 - 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3 đi Đăk Nông, ăn sáng tại Bình 
Dƣơng. Đoàn tiếp tục hành trình theo Tỉnh lộ 741 đến Phú Giáo đoàn tham quan Thiền Viện 
Trúc Lâm Thanh Nguyên nằm ẩn trong rừng cây cạnh dòng sông Bé thơ mộng. Tiếp tục  đến 
Bù Đăng Đoàn tham quan Bảo Tàng Sóc Bom Bo - địa danh đã đi vào bài hát Tiếng Chày 
Trên Sóc Bom Bo của nhạc sĩ Xuân Hồng. Tiếp tục tham quan Thác Đứng - Thác có bề rộng 
trên 10m, cao 6m, với nhiều khối đá hình trụ, xếp chồng, ghép nối với nhau một cách tự 
nhiên. Ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn tiếp tục hành trình đến Gia Nghĩa thủ phủ của Đăk Nông tham quan ngôi 
chùa đẹp nhất Đắk Nông - chùa Pháp Hoa và Bảo tàng Âm Thanh Công Viên Địa Chất 
Toàn Cầu Đăk Nông – Nơi lưu dữ những hình ảnh, hiện vật của Công Viên Địa Chất 
Toàn Cầu Đắk Nông đã được Unesco công nhận ngày 7/7/2020. Nhận phòng ăn tối. Nghỉ 
đêm. 
 

Ngày 02: ĐĂK NÔNG – HỒ TÀ ĐÙNG – BẢO LỘC 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, khởi hành đi Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Tà Đùng, với 
cảnh đẹp hút hồn của con đƣờng đèo dài, khung cảnh núi rừng hoang vu, những đồi café bạt 
ngàn phủ xanh của núi đồi Tây Nguyên. Đoàn tham quan Cây Cầu Kính độc đáo – vị trí chụp 
hình đẹp nhất toàn cảnh Hồ Tà Đùng - được ví von là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên, với 
hơn 36 hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô trên mặt hồ. Đoàn ăn trƣa với các món ăn dân dã đặc sản 
địa phƣơng: Cơm Lam; Gà Nướng; Rau Rừng ..... 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành xuống Bảo Lộc nhận phòng khách sạn, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 03: BẢO LỘC – TP.HCM 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, xe đƣa Đoàn vào Tea Resort sử dụng miễn phí các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Ngâm bùn khoáng nóng trong bồn đá. Sử dụng hệ thống ôn 
tuyền thủy liệu pháp. Thƣ giãn tại hồ bơi, massage cơ thể với hệ thống thủy lực 
Jacuzzi.  
11h00: Đoàn trả phòng, dùng cơm trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.HCM đến Định Quán tham quan, tìm hiểu quy trình trồng 
và chế biến Cacao – Vườn Cacao Trọng Đức, về đến Tp.HCM kết thúc chuyến đi. 

(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 2.680.000 VNĐ/khách 
 

Giá tour bao gồm:  
 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ suốt tuyến. 
 + Lƣu trú: Đăk Nông Lodge Resort 3 sao và Liên Đô Hotel. 
 + Ăn theo chƣơng trình từ sáng ngày đi đến trƣa ngày về. 
 + Phí tham quan theo chƣơng trình. 
 + Phí tắm bùn khoáng tại Tea Resort: 400.000đ/khách. 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
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 + Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
 + Nƣớc uống Aquafina 0,5l/ ngày. Nón du lịch. 
 

Giá tour không bao gồm: 
 + Chi phí cá nhân: giăt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chƣơng trình. 
 + Phụ thu phòng đơn: 800.000VNĐ/khách (với 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 tuổi đến dƣới 11 tuổi: 50% giá tour (ngủ chung giƣờng với ngƣời lớn). 
• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

 

HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


