
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DÃ NGOẠI 

CÔNG VIÊN SUỐI MƠ 
THIÊN ĐƯỜNG BIỂN TRÊN RỪNG

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành: CN hằng tuần
Phương tiện: đi, về bằng xe

LỊCH TRÌNH : TP.HCM – ĐỊNH QUÁN - KDL SUỐI MƠ - VƯỜN CA CAO ( Ăn sáng, trưa)

-05h30  : Xe và HDV du lịch Kỷ Nguyên Tourist  đón khách tại điểm  hẹn  khởi hành đi Đồng Nai.

-07h00: Trên đường đi dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng gần khu vực Dầu Giây. Tiếp tục khởi hành đi Đồng Nai  Hướng Dẫn Viên sẽ

hoạt náo một số trò chơi vui nhộn cùng với những phần quà ngộ nghĩnh và dễ thương để lưu lại kỉ niệm đẹp cho chuyến đi.

-08h30: Quý khách đi ngang chiêm ngưỡng Khu danh thắng Đá Ba Chồng Định Quán, được nghe hdv thuyết minh về truyền thuyết

của vương quốc Phù Nam và nền văn hóa ÓC EO ở thềm cao nguyên Đông Nam Bộ 

-09h30: Đến khu du lịch Suối Mơ với vị trí địa lý thuận lợi, thiên nhiên ưu đãi, tổng diê ên tích hơn 300,000 m2. Với sắc xanh của cây và

màu trắng từ những bọt nước của những con suối đổ xuống tạo nên một không gian vô cùng hữu tình và rất thơ mộng . 
o Suối Mơ Park được ví như thiên đường "biển trên rừng" mặt nước trong xanh quanh năm chảy ra từ các mạch nước ngầm,

Suối Mơ là một món quà mà thiên nhiên ban tặng cho vùng bình nguyên núi rừng này.
o Thỏa sức check in với các cảnh đẹp “ảo tung chảo” như khu vườn hồng hạc, khu ống trượt, nhà phao khổng lồ, và các đầm

sen quanh khuôn viên của công viên
o Nơi đây thích hợp với mọi lứa tuổi: trẻ em tung tăng trong khu vực mực nước cạn, người lớn đam mê với những hoạt động

thể thao dưới nước, chèo thuyền trên hồ, xe đạp nước, thỏa sức ngắm những cây thủy sinh mỏng manh uốn mình theo dòng

nước, người già thư thái bên hồ sen hay tĩnh lặng dưới gốc đa già, thỏa sức tắm trong dòng nước mát lạnh và cảm nhận cái

lạnh từ từ khi từ dòng suối.
o Nước suối ở đây khá đặc biệt, các dòng nước được khai thác từ các mạch nước ngầm, những dòng suối nhỏ len lỏi qua các

khe đá, đổ vào lòng hồ mát lạnh có thể nhìn thấy cả đám rong mọc lên từ dưới nước cực đẹp, chứ không phải như dòng nước

lạnh sử lý đơn thuần như các hồ suối khác.

-10h00: Đặc biệt, ngoài tắm ở hồ nước cực lớn thì bạn có thể cùng bạn bè, gia đình vui chơi như: Đạp Xe Trên Nước, Cầu Tuột Phao,

Chơi Banh Nước Trái Banh Khổng Lồ Bằng Nhựa Mềm, Chèo Thuyền Kayak, Ô Tô Nước...(chi phí tự túc) hay nằm nghỉ ngơi

thư giản tận hưởng không gian trong lành. Quý khách có thể tự túc thuê áo phao để tắm suối 

-12h00 : Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng KDL Suối Mơ..

-14h30: Qúy khách tập trung ra xe khởi hành về lại TP.HCM. Trên đường về viếng bái Thiền viện Trúc Lâm Chân Pháp một ngôi Thiền

Viện lớn và mới được khánh thành tại khu vực Định Quán .

-Tiếp tục trên đường về ghé tham quan Vườn Ca Cao Trọng Đức (Đoàn nghe giới thiệu và cách trồng Cacao, chế biến các sản phẩm từ

cacao) và thưởng thức cacao miễn phí, sau đó quý khách mua cacao về làm quà cho người than. 

-15h30  : Trên đường về ghé mua sắm tại trạm dừng chân. Quý khách mua quà về biếu cho người thân.

-17h30:  Về đến TP.HCM, chia tay tạm biệt. Hẹn gặp lại Quý Khách.

GIÁ VÉ TRỌN GÓI : 490.000 vnđ/khách
Lưu ý: Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 25 người, trường hợp không đủ số lượng Kỷ Nguyên Tourist xin được phép dời khách sang

đợt khởi hành tiếp theo.
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TIÊU CHUẨN DU LỊCH

GIÁ VÉ BAO GỒM :

 Xe 29, 35, 45 chổ đời mới có máy lạnh, đưa đón khách theo chương trình.

 Ăn uống gồm:  - 01 Bữa ăn sáng: hủ tiếu, cơm, phở…+ café, café sữa, nước ngot.

- 01 Bữa ăn chính  (100.000 VNĐ/Khách/Bữa) 02 Món Mặn, Món Xào, Món Canh, Trái cây, Trà đá

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

 Vé vào cửa tham quan :  KDL Suối Mơ

 Nước uống trên đường mỗi khách 01 khăn &  01 chai nước Kỷ Nguyên Tourist

 Quà tặng lưu niệm của Nón Kỷ Nguyên Tourist cho mỗi khách, xổ số vui có thưởng trên xe.

 Bảo hiểm du lịch trọn tour, theo tiêu chuẩn bảo hiểm Việt Nam: 20.000.000 vnd/vụ

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM:

-         Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân khác.

-         Thuế VAT.
GIÁ VÉ TRẺ EM: 

-Trẻ em từ 06 tuổi trở lên mua 01 vé như người lớn.

-Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo. (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 ghế ngồi 75% vé người lớn)

ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG:

-        05h00: Đón tại 225 Nguyễn Tri Phương, P9, Quận 5 (Trường THPT Trần Khai Nguyên) 
-        05h30: Đón tại 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 (Nhà Văn Hóa Thanh Niên)
-        06h00: Đón tại cây xăng số 3 Comeco Hàng Xanh.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR

 Trường hợp khách dời dịch vụ sang ngày khác, phải báo trước 07 ngày và chỉ được dời duy nhất 01 lần, với điều kiện Kỷ
Nguyên Tourist có ngày khởi hành tương ứng với quý khách.

 Sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour

 Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 30% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Từ 2-5 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Từ 1 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Các quy định trên không áp dụng cho các dịp lễ và tết.

 Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 10 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau 10 ngày so với ngày khởi hành mất
100% giá tour. (Không tính ngày chủ nhật)

 Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến công ty nhận tiền trong vòng 2 tuần kể từ ngày đăng ký tour. Chúng tôi chỉ thanh
toán trong thời gian 14 ngày nói trên.

 Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour không báo trước vui lòng
chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’

 Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe lửa, máy bay hoãn/hủy chuyến, Công
ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được
sử dụng của tour đó.
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