
 

 

Chương trình Tour khám phá bằng tàu hỏa 1 ngày 

 

 Cuối tuần hay dịp Lễ trong thời gian nghỉ ngắn ngày bạn đang băn khoăn ? đi đâu để 

tận hưởng cuộc sống bình yên – không khí trong lành, mát mẻ - tạm xa thành phố ồn ào tấp 

nập. Du Lịch Thái Loan bật mí bạn du lịch bằng tàu hoả tuy không mới nhưng lại đang dần 

trở thành xu hướng với những bạn trẻ, những đối tượng thích khám phá…cảm giác được 

băng qua các tuyến đường đẹp bạn có thể ngắm nhìn qua khung cửa sổ. Du lịch bằng tàu 

hoả vẫn luôn là một trải nghiệm khó quên trong hành trình xê dịch của thanh xuân. !!! 

ĐÓN GA BIÊN HÒA – GA LONG KHÁNH - VƯỜN HOA TRÁI 4 MÙA –  

THẢO THIỆN GARDEN 

SÁNG: HDV Du lịch Thái Loan đón quý khách tại Ga Biên Hòa giờ dự kiến tàu khởi 

hành 7:49. Khởi hành đi Long Khánh – trên tàu quý khách vừa có thể tận hưởng cảnh đẹp 

bên đường, vừa có hình đẹp “sống ảo” nhất là được trải nghiệm cảm giác mới. Đến Ga Long 

Khánh xe đưa quý khách tham quan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vườn Hoa Bốn Mùa nơi những khóm hoa vàng, đỏ, hồng, tím được sắp xếp cạnh 

nhau một cách tự nhiên, không cầu kỳ nhưng cũng không hề thua kém các vườn hoa nổi tiếng 

tại Tp. Đà Lạt. – Cùng với Vườn Trái Cây: Ổi, cóc, măng cụt, chôm chôm, sầu riêng tựa 

như “Thủ Phủ Trái Cây” (mỗi người tặng 1 ly nước ép - tùy vào mùa trái cây) 

 



 

 

 

 

 

 

 

TRƯA:  Qúy khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Thảo Thiện Garden – nghỉ ngơi hoặc tự 

do check in tại khuôn viên xanh mát – thác nước nhân tạo độc đáo với tổ hợp vui chơi – quý 

khách chao đảo giữa hồ bơi “siêu xịn”, khám phá chèo thuyền trên dòng sông lười giữa vườn 

trái cây siêu hot. Cùng với hầm rượu vang với view cực sang chảnh (Tự túc phí) 

Trải nghiệm mát mẻ tại khu vực suối thiên nhiên, khu tâm linh. Thoả sức hoà mình 

vào hồ bơi nơi đây có hẳn một hồ bơi trong veo xanh biếc dài 25km với những đường bơi 

thiết kế chuẩn quốc gia để bạn có thể thoải mái đắm mình để giải nhiệt trong mùa hè. 

 

 15h00: Xe đưa đoàn về lại Biên Hoà. Trên đường về đoàn ghé 

tham quan “Nhà Thờ Đông Vinh” - được mệnh danh “Thị Trấn Châu 

Âu Thu Nhỏ”. Toàn thể nhà thờ như một tòa lâu đài rộng lớn, kiến trúc 

độc đáo tỉ mỉ được xây dựng như một khối đá khổng lồ. Với thiết kế theo 

phong cách kiến trúc châu Âu cùng vật liệu xây dựng chính từ đá Magma, 

những đường nét trang trí mạnh mẽ, những ô cửa vòm cong cong,… khiến 

cho công trình mang dáng vẻ hoành tráng pha chút mộng mị. Lên xe trở 

về điểm đón ban đầu, quý khách tiếp tục trãi nghiệm Thái Loan Air tại xe  

 

Kết thúc chuyến trải nghiệm - Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong những cuộc 

hành trình tiếp theo. 



 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 

505.000 ĐỒNG/KHÁCH 

 

                                                  GIÁ TOUR  BAO GỒM 

1. Vận chuyển: Vé tàu lửa tuyến Biên Hoà – Long Thành. Xe du lịch 16-29-45 chỗ đời 

mới đưa đón khách theo chương trình (bố trí xe phù hợp với số lượng đăng kí) 

2. Ăn uống: Khách được lo ăn theo chương trình 

 Ăn chính: 01 bữa (Thực đơn thay đổi theo từng bữa, phù hợp với khẩu vị địa 

phương) 

3. Hướng dẫn viên: Thuyết minh – hoạt náo trò chơi – phục vụ ăn – nghỉ & tham quan 

cho đoàn. 

4. Tham quan: Vườn trái cây, vé vào cổng Thảo Thiện Garden, tắm hồ bơi, chèo sup 

trên sông lười, nhà thờ Đông Vinh. 

5. Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn tour với mức 30.000.000đ/vụ 

6. Quà tặng: Khăn lạnh, nước tinh khiết Lavie (01 ngày/chai). Nước ép trái cây tại 

vườn, Thái Loan Air “máy bay mặt đất”, bộ sưu tập ảnh lung linh...  

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

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

 


