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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

VƯỜN DÂU BA HƯƠNG LONG KHÁNH – THÁC ĐÁ HÀN 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 

-  Khởi hành: Ngày 21/5/2021; 18/6/2021 
 

Buổi sáng: 6h00 Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Long Khánh theo 
tuyến đường cao tốc Sài Gòn – Dầu Giây. Đến Xuân Lộc ăn sáng tại nhà hàng Cao Phát. Sau 
bữa sáng Đoàn bắt đầu tham quan vườn dâu Ba Hương nổi tiếng Long Khánh. Đoàn tự do 
tham quan, chụp hình, được nhà vườn mời ăn dâu và mua dâu về làm quà. 
10h30: Đoàn khởi hành về Trảng Bom tham quan Khu du lịch Thác Đá Hàn, dùng cơm trưa. 
 

Buồi chiều: Đoàn tham quan Thác nước tự nhiên; Khu nhà tranh; Khu dã ngoại; ... Đoàn tự 
do tắm thác hoặc tắm hồ bơi (chi phí tự túc), nghỉ ngơi thư giản. 
15h30: Đoàn khời hành tham quan chụp ảnh Nhà thờ đá Đông Vinh được xây hoàn toàn đá 
Magma theo kiến trúc Châu Âu lộng lẫy. 
16h30: Đoàn khởi hành về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 

(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 490.000 VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm:  

- Xe đời mới tham quan theo chương trình. 
- Ăn theo chương trình: 01 buổi sáng ; 01 buổi trưa. 
- Phí tham quan theo chương trình. Ăn trái cây (bao bụng) tại vườn. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 20.000.000vnđ. 
- Nước uống Aquafina (01 chai 0,5 lít/ngày). 
- Hướng dẫn viên du lịch và nhân viên y tế phục vụ Đoàn. 

 

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

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí (Gia đình tự lo cho bé các chi phí – nếu có). 

 Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 80% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, tham quan). 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
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