
 

 

 

 

Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH 

- Bổ sung những kiến thức văn hóa, lịch sử của các địa danh, học hỏi 

môi trường xã hội giúp những bài học lý thuyết ở trường trở nên sinh 

động và cuốn hút hơn. 

- Ốc đảo xanh mát sẽ mang lại cảm giác thoải mái, những nụ cười tươi 

rói cho các bạn học sinh bên bạn bè và thầy cô. 

- Rèn luyện những kỹ năng sống cho học sinh.  

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

05h00: Xe và HD có mặt tại trường. Tập trung và làm quen với các em. 

Giao lưu, dặn dò các em thật kỹ trước khi tham quan. 

05h30: Khởi hành đi Công Viên Nước Đại Thế Giới. Trên đường ghé học 

tập tại Bảo Tàng Đồng Nai – di tích lịch sử cấp quốc gia. 

08h00:  Đến BẢO TÀNG ĐỒNG NAI – nơi giữ gìn và phát huy các giá 

trị lịch sử văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu 

nước cho các thế hệ người Việt Nam nói chung, người Đồng Nai nói riêng. 

Các em học sinh tập trung và nghe thuyết minh về cách bài trí cũng như 

từng phòng trưng bày của Bảo Tàng Đồng Nai để hiểu rõ hơn về lịch sử 

đấu tranh, văn hóa của người Việt ở Đồng Nai và Nam Bộ Việt Nam. 

09h30: Đoàn đến CVN Đại Thế Giới – so với những KDL khác ở thành 

phố thì nó có thiết kế nhỏ - gọn nhưng vẫn đáp ứng những nhu cầu vui 

chơi giải trí của du khách. Đoàn để đồ tại khu vực tập trung. Sau đó các 

bạn học sinh vui chơi tại Cầu Trượt Cơn Lốc Xoáy, Đường Đua Cao 

Tốc; Thuyền Phao Ngoạn Mục; Toàn Gia Phúc; Lâu Đài Cát; Dòng 

Sông Haha; Thác Kalra; … 

11h30: Dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

12h30: Tiếp tục tham quan các trò chơi và tắm. 

14h30: Tập trung. Dùng Bánh Mì Chà Bông. Khởi hành về Trường. 



   

 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 

GIÁ TRỌN TOUR 
0948 425 485 

GIÁ 

TOUR 

BAO 

GỒM 

- Vận Chuyển: Xe đạt chuẩn du lịch (45hs/xe) tham quan theo chương 

trình. 

- Ăn Trưa: Hs: cơm hộp: sườn + đồ xào + canh; GV: cơm phần. 

- Ăn Nhẹ: Bánh mì chà bông. 

- Hoạt náo viên suốt tuyến (nhiệt tình, vui vẻ) 

- Bao vé tham quan theo chương trình 

- Bảo hiểm du lịch trong ngày mức 10.000.000 đồng/vụ. 

- Nước uống (chai 330ml/hs/ngày + bình 21lit/xe);  

- Quà tặng trò chơi trên xe. 

GIÁ 

KHÔNG 

BAO 

GỒM 

- Ăn uống ngoài chương trình. 

- Chi phí vui chơi, giải trí cá nhân khác. 

- Thuế V.A.T 10%. 

CHẾ 

ĐỘ 

MIỄN 

GIẢM 

- Cứ 20 học sinh miễn 01 giáo viên. Lưu ý: tiêu chuẩn này không quy đổi 

cho người thân hoặc phụ huynh học sinh đăng ký theo đoàn. 

- Giáo viên ngoài tiêu chuẩn hoặc phụ huynh sẽ thu:  

(Bao vé tham quan theo chương trình, nước suối, khăn lạnh, xe đưa 

đón, bảo hiểm, cơm phần,…) 

 

 

16h00: Về đến Trường. Kết thúc chuyến tham quan. Chia tay và hẹn gặp 

lại. Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe và thành công. 


