
 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

HỒ TÀ ĐÙNG – THÁC LIÊNG NUNG –  

TRẢNG CỎ BÙ LẠCH – SÓC BOM BO 

 Phương tiện : Xe du lịch 

 Thời gian       : 02 ngày 01 đêm 

 Khởi hành      :           Sáng thứ 7 hàng tuần 

NGÀY 01 
TP.HCM – HỒ TÀ ĐÙNG “VỊNH HẠ LONG TRÊN CẠN” – GIA 

NGHĨA 

Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Buổi sáng 05h00 Xe và HDV đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Tà Đùng theo quốc lộ 14 qua các địa danh 

như Đồng Xoài, sóc Bom Bo, Bù Đăng. Trên đường đi, Quý khách dùng bữa sáng tại Bình Dương, sau 

đó tiếp tục lộ trình. 

Buổi trưa Đến Tà Đùng - vùng đất được kiến tạo bởi đất đỏ Bazan với sức hút từ những con đường dài nối tiếp 

những khúc cua ôm trọn khung cảnh núi rừng hoang vu cùng những đồi cà phê, tiêu bạt ngàn phủ xanh 

dọc hai bên cung đường. Đoàn di chuyển đến Tà Đùng Top View Homestay –  Còn gọi là Nhà chú 

Đông dùng bữa trưa với các món ăn đặc sản địa phương.  

Buổi chiều Quý khách tự do tham quan Homestay, tại đây quý khách sẽ được:  

 Chiêm ngưỡng tuyệt tác hồ Tà Đùng - một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ gồm 47 ốc đảo lớn nhỏ với 

diện tích 22.103 ha, trong đó 86,7% là diện tích rừng xanh bạt ngàn như mặt. Hồ Tà Đùng như mặt 



 

 

gương xanh biếc hiện ra như một bức tranh, đẹp đến ngỡ ngàng được ví như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ 

giữa lòng Tây Nguyên”.  

 Hòa mình vào mọi khung hình tuyệt vời tại Tà đùng Topview Homestay: Vườn hoa muôn sắc, nấc 

thang lên thiên đường, tổ chim Bali, chiếc giường lưới ngoài trời,… 

 Trải nghiệm “hồ bơi vô cực” vừa hòa mình vào làn nước mát lạnh của vùng núi cao vừa có thể chiêm 

ngưỡng khung cảnh hồ Tà Đùng ẩn hiện trong sương mù, huyền ảo. (Quý khách nhớ mang theo đồ bơi, 

hoặc thuê đồ bơi tại Homestay 20.000vnđ/bộ) 

 Đi bộ đến đồi Đất Đỏ chiêm ngưỡng toàn cảnh hồ Tà Đùng từ trên cao và check-in độc đáo với “cây 

cô đơn” phiên bản Tà Đùng, những thảm hoa xuyến chi ven đường.  

Tiếp tục, Qúy khách trải nghiệm Du Ngoạn Hồ Tà Đùng – đoàn mặc áo phao lên tàu, dạo thuyền 1 

vòng để khám phá, chiêm ngưỡng hết không gian hồ, hòa mình vào thiên nhiên để cảm nhận được sự 

bình yên, mộc mạc tại đây. Tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống dân dã với các hoạt động đầy thú vị trên hồ. 

Khởi hành về Gia Nghĩa, chiêm ngưỡng Thác Liêng Nung được mệnh danh là “Cổng Thiên Đường” 

của Tây Nguyên. Không ồn ào, dữ dội Thác Liêng Nung có cấu tạo rất đặc biệt, vách đá cao 30 m trên 

một cái hang lớn, nhô ra nơi dòng nước đổ xuống suối Đăk Nia bên dưới. Một không gian đầy bụi nước, 

những cây cỏ nhỏ cạnh chân thác bị hơi nước thổi dạt xuống. Cả núi rừng dường như nghiêng mình 

trước Liêng Nung, không còn một âm thanh nào khác, chỉ còn một màn độc tấu đầy kiêu hãnh, mạnh 

mẽ vọng vang. 

Khởi hành về khách sạn ** nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi tối Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng Cơm Niêu Sơn Mã, sau đó đoàn tự do nghỉ ngơi. 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 02 GIA NGHĨA – BÌNH PHƯỚC - TP.HCM 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Buổi sáng  Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn.  

Xe và HDV đón đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng. Sau đó, xe đưa Quý khách viếng Chùa Pháp Hoa 

được xây dựng vào năm 1959. Hiện nay chùa gồm 2 phần chánh điện, tòa tháp 5 tầng, hội trường, tăng 

xá,…theo kiến thức nhà vườn Huế kết hợp với kiến trúc của nhà sàn ở Tây Nguyên. Cổng chính của 



 

 

chùa nhìn ra đường Hùng Vương, phía trước mặt là thung lũng do đó đứng trên chùa bạn có thể nhìn 

được toàn cảnh thị xã Gia Nghĩa. 

Rời Gia Nghĩa khởi hành về Bình Phước tiếp tục hành trình khám phá và trải nghiệm: 

 Check –in Trảng cỏ Bù Lạch – Thảo nguyên “hoa vàng cỏ xanh” ngoài đời thực. Nơi đây là một cụm 

gần 20 trảng cỏ lớn nhỏ khác nhau với diện tích khoảng 500 ha nằm ở thôn 7, xã Đồng Nai, huyện Bù 

Đăng, trảng cỏ Bù Lạch được thiên nhiên ban tặng một vẻ đẹp diệu kỳ cùng với một nền văn hóa đa 

sắc tộc bao quanh như M’Nông, S’Tiêng, Mạ… Bao quanh là cánh rừng nguyên sinh và lòng hồ rộng 

lớn ở giữa, Bù Lạch có khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và yên bình đến lạ. 

Buổi trưa Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó ghé tham quan Khu di tích Sóc Bom Bo – địa danh được 

hình thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Với hình ảnh những người đồng bào dân tộc Stieng ngày 

đêm giã gạo để nuôi bộ đội đánh Mĩ. Quý khách sẽ nghe giới thiệu qua những giai thoại lịch sử cùng 

khúc hát Tiếng chày trên Sóc Bom Bo. 

 Tiếp tục hành khởi hành về TP.HCM. 

Buổi tối Về đến điểm hẹn đón khách ban đầu ở TP.HCM, kết thúc chương trình. Xe và HDV chia tay và hẹn 

gặp lại quý khách.  

 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 

TIÊU CHUẨN GIÁ DỊCH VỤ 

KHÁCH SẠN 2 SAO 1,690,000 VNĐ/ KHÁCH 

GIÁ VÉ BAO GỒM : 

 Xe đời mới, đưa đón khách đi theo chương trình trong tour. 

 Lưu trú 1 đêm khách sạn 2 sao tại Gia Nghĩa. 

KHÁCH SẠN GIA NGHĨA: SAIGON DAKNONG, HÒA YẾN, NGỌC THƯỞNG,…- phòng 2, 3, 4 theo yêu cầu của khách 

 Ăn uống theo chương trình, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương. 

Thứ tự các điểm tham quan du lịch có thể thay đổi tùy theo tình hình thời 

tiết và giao thông, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan 

theo chương trình 

 



 

 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

 Vé vào cửa các thắng cảnh. 

 Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 1 chai/ ngày). 

 Bảo hiểm du lịch theo luật bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 20.000.000 vnđ/trường hợp. 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM : 

 Ăn uống ngoài chương trình, vui chơi giải trí cá nhân. 

GIÁ VÉ TRẺ EM : 

 Quý khách từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

 Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua ½ vé tour. 

 Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu 

trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. (Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi 

và ngủ ghép chung phòng với gia đình, vé tham quan cho bé gia đình tự mua nếu có phát sinh). 

*** Trường hợp trẻ em dưới 05 tuổi muốn có ghế ngồi riêng trên xe, phụ thu 450.000 vnđ/bé. 

NHỮNG THÔNG TIN QUÝ KHÁCH LƯU Ý 

I. Chương trình tour:  

1. Các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi, sắp xếp lại, nhưng vẫn đầy đủ theo chương trình tour. 

2. Trong trường hợp chương trình tour bị cắt giảm, hủy bỏ, do các điều kiện khách quan bất khả kháng như: Thời tiết 

xấu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh, chính phủ trưng dụng khẩn cấp, hàng không dời hoặc hủy chuyển bay do trục trặc 

kỹ thuật, thì Công ty du lịch sẽ miễn nhiệm và sẽ giải quyết hoàn trả lại chi phí các khoản dịch vụ chưa thực hiện được 

cho Quý khách.  

II. Giấy tờ tùy thân:  

Khi đi tour, Quý khách phải đem theo giấy tờ tùy thân: 

1. Khách Việt Nam: 

- Người lớn và trẻ em trên 14 tuổi: CMND hoặc hộ chiếu. 

- Trẻ em dưới 14 tuổi: Giấy khai sanh (bản chánh). 

2. Khách Nước ngoài: 

- Passport hoặc thẻ xanh, còn hạn sử dụng. 

3. Tất cả giấy tờ là bản chánh, còn hạn sử dụng, hình ảnh rỏ nét. Đăng ký vé theo đúng tên họ trên giấy tờ và sử dụng 

1 loại giấy tùy thân khi mua vé và khi đi tour.  

III. Kiểm tra dịch vụ: 

 Trường hợp đi xe: Trong suốt hành trình tour, đề nghị quý khách giữ đúng vị trí ghế ngồi ban đầu để tiện cho HDV 

điểm danh đoàn.  

 Khách sạn: Theo quy định của các khách sạn, giờ nhận phòng là sau 14 giờ, trả phòng trước 12 giờ. Quý khách cần 

kiểm tra kỹ các giấy tờ cá nhân khi giao và nhận với lễ tân khách sạn. 

IV. Hành lý: 

1. Nếu đi xe nhỏ (16, 29 chỗ)  Quý khách vui lòng không đem theo valy quá lớn, cồng kềnh. 



 

 

V. Quản lý tài sản:  

Nếu có đem theo tư trang, tiền bạc, vật dụng giá trị, đề nghị Quý khách: 

- Tự quản lý kỹ khi đi trên đường.  

- Gởi tại quầy lễ tân khi tới khách sạn hoặc khi đi tham quan.  

- Tại các địa điểm chờ xe, cần chú ý hành lý, bóp ví, điện thoại di động. 

VI. Sức khỏe, an toàn: 

Để chuyến du lịch được vui vẻ, an toàn, đề nghị Quý khách:  

- Người lớn tuổi, hoặc sức khỏe kém, cần đi chung với thân nhân có đầy đủ sức khỏe  

- Người đang mang thai, cần có ý kiến đồng ý cho đi tour của bác sĩ.  

- Tùy theo chuyến du lịch miền biển, miền núi hoặc đồng bằng, Quý khách cần đem theo theo các vật dụng phù hợp để 

tiện sử dụng khi cần thiết.  

- Hỗ trợ hướng dẫn viên trong việc chú ý, chăm sóc người thân nhất là quản lý các trẻ em trong gia đình cẩn thận trong 

những lúc lên xuống xe dọc đường, đi tham quan leo đồi núi, xuống thác sâu, đi tàu đò, tắm biển.v.v. 

- Người lớn tuổi hoặc sức khỏe kém không nên tắm biển, lặn biển, leo núi, xuống thác sâu, và tham gia các trò chơi cảm 

giác mạnh.  

- Cần chú ý vệ sinh thực phẩm, khi ăn uống ngoài các hàng quán.  

VII.  Điểm đón vả trả khách:  

1. Quý khách sẽ được đón và trả về tại địa điểm: Cung văn hóa lao động TP.HCM - 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 

2. Tùy theo thực tế chương trình tour, nhân viên bán vé và HDV sẽ hẹn cụ thể, đề nghị Quý khách đúng giờ.  

3. Tất cả các lý do trễ xe, tàu, máy bay phát sinh do từ phía khách Công ty du lịch không chịu trách nghiệm, Quý khách 

tự chịu phương tiện đi đến để nhập đoàn.  

VIII. Phương thức thanh toán:  

1. Quý khách có thể thanh toán tiền vé tour 1 lần hoặc nhiều lần và thanh toán đủ trước ngày tour khởi hành.  

  Trước từ 1-3 ngày (cho các tour ngày thường). 

 Trước 3-7 ngày (cho tour Lễ, Tết).  

2. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:  

3. Quý khách có yêu cầu lấy hoa đơn VAT, cần báo với nhân viên bán vé ngay khi mua vé, trường hợp không báo Công 

ty sẽ xuất chung 1 hóa đơn cho tất cả khách hàng đi trong tour. Quý khác vui lòng nhận hóa đơn (VAT) trễ nhất là 1 

tháng. Sau khi tour kết thúc.  

IX. Điều kiện dời chuyển hoặc hủy tour: 

1) Chuyển qua tour khác: 

 Trước ngày tour khởi hành 7 ngày, Quý khách không bị mất phí. Công ty du lịch sẽ hoàn trả đủ tiền vé. 

 Trước ngày tour khởi hành, trong vòng 2 ngày đến 6 ngày, Quý khách bị mất phí: 

- 10% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 30% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 



 

 

 Trước ngày tour khởi hành, 1 ngày hoặc ngay ngày khởi hành, Quý khách bị mất phí: 

- 20% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 50% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

2) Hủy tour: 

 Trước ngày tour khởi hành 7 ngày, Quý khách bị mất phí: 

- 10% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 30% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

 Trước ngày tour khởi hành, trong vòng 2 ngày đến 6 ngày, Quý khách bị mất phí: 

- 20% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 50% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

 Trước ngày tour khởi hành, 1 ngày hoặc ngay ngày khởi hành, Quý khách bị mất phí: 

- 50% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 100% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

 Ngoài ra tour có đi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, Quý khách sẽ chịu thêm phí chuyển, hủy vé theo quy định của hãng 

hàng không, hãng tàu.  

Sau cùng, Công ty du lịch kính chúc Quý Khách một chuyến du lịch bổ ích! 

 

 


