
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÔNG TY DU LỊCH CAO NIÊN 

89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 

Tel: 1900.63.64.12 & 0909.145.389 

www.caonien.vn 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

THÁC ĐÁ HÀN – KHU DU LỊCH BỬU LONG 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 

-  Khởi hành: Ngày 2/12/2022 
 

Buổi sáng: 6h00: Khởi hành tại 335 - 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Trảng Bom, 
dừng ăn sáng tại Biên Hoà. Tiếp tục hành trình đến Trảng Bom tham quan thác Đá Hàn: với 
Thác nước tự nhiên; Khu nhà tranh; Khu dã ngoại; ... Đoàn tự do tắm thác hoặc tắm hồ 
bơi.  
11h00: Đoàn khởi hành đến Khu du lịch Bửu Long, dùng cơm trƣa. 
 

Buồi chiều: Đoàn tham quan Khu du lịch Bửu Long – đƣợc ví nhƣ Vịnh Hạ Long thu nhỏ, 
đoàn tham quan: 

- Hồ Long Ẩn – Hồ nhân tạo rộng lớn phong cảnh hữu tình. 
- Vườn thú Bửu Long - với nhiều loại thú hoang dã nhƣ: Gấu, Khỉ, Nai, Vẹt, Công. 
- Chùa Bửu Phong – Ngôi chùa cổ. 
- Tham gia các trò chơi vui nhộn trong khu du lịch nhƣ: Nông trại vui vẻ Kid's Farm, Xích 

lô, Bóng Samba, Xe điện đụng, Phao đụng, Đạp thiên nga, cano trên hồ, hồ bơi,… ( chi 
phí trò chơi tự túc). 

15h30: Đoàn khởi hành về 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: 550.000VNĐ/KHÁCH 
 

Giá tour bao gồm:  
- Xe đời mới tham quan theo chƣơng trình. 
- Ăn uống theo chƣơng trình:  01 buổi sáng; 01 buổi trƣa. 
- Phí tham quan theo chƣơng trình. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000vnđ. 
- Nƣớc uống Aquafina (01 chai 0,5 lít/ngày). 
- Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế phục vụ Đoàn. 
 

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

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 

 


