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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

KHU DU LỊCH ĐỒNG TRƯỜNG – ĐẢO Ó 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 

-  Khởi hành: Ngày 10/11/2021; 24/11/2021; 23/12/2021 
 

Buổi sáng: 6h00 Khởi hành tại 335 - 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Đồng Nai. Ăn 
sáng trên xe. Đến chiến Khu du lịch Đồng Trường nằm trong lƣu vực 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 trên lòng hồ Trị An tham quan Đảo Ó – Hòn đảo nằm giữa hồ thủy điện Trị An với 
diện tích hơn 2 hecta….. 

- 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 ) 
- Tắm Hồ Thiên Nhiên – Hồ Bơi trên Đảo Ó. 

12h00: Đoàn dùng cơm trƣa tại Khu du lịch. 
 

Buồi chiều: Đoàn tự do tham quan khám phá Khu du lịch. 15h00: Đoàn khời hành về 
Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 750.000VNĐ/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. Thuyền tham quan Đảo Ó. 
- 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). 
- Hƣớng 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 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 


