
 CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN DÀNH RIÊNG CHO HỌC SINH: 

 

 

 

Thời gian: 01 ngày.Phương tiện: Đi về bằng xe 

06h00: Xe và HD DL Thái Loan đón đoàn tại điểm hẹn.  

06h30: Dù Khởi hành đi CHIẾN KHU D – THỦY ĐIỆN TRỊ AN. 

08h30: Đoàn tham quan NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN, đây 

là một nhà máy thủy điện có công suất 400MW với sản lượng điện 

hàng năm 1,7 tỷ KW.h được xây dựng trên sông Đồng Nai, cách 

thành phố Hồ Chí Minh 65 km về phía Đông Bắc. Công trình được 

hoàn chỉnh vào năm 1991 sau 7 năm xây dựng với sự đầu tư to lớn 

của Nhà nước, sự hợp tác có hiệu quả với Liên Xô và công sức đóng 

góp quý báu của nhân dân các tỉnh thành phía Nam. (Số lượng trên 

200 học sinh, đoàn sẽ chia ra thành từng nhóm để tham quan và 

nghe thuyết minh) 

10h30: Đoàn di chuyển qua Nhà Khách Mã Đà – Trung Tâm của 

Khu Quản Lý Sinh Thái Rừng dùng cơm trưa. 

13h00: Đoàn đến văn phòng Trung tâm – KHU DI TÍCH KHU ỦY 

MIỀN ĐÔNG. Đoàn làm lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng – 

liệt sĩ. Sau đó, Anh/Chị kiểm lâm với vai trò là hướng dẫn viên địa 

phương sẽ thuyết minh giới thiệu và hướng dẫn đoàn  tham quan 

Khu di tích Khu Ủy miền Đông. Đây là địa danh lịch sử quan trọng 

trên chiến trường Chiến khu Đ trong suốt hai thời kỳ kháng chiến 

chống Pháp, chống Mỹ, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần cách 

mạng của một vùng đất “Miền Đông gian lao mà anh dũng” đã 

được Bộ Văn hóa –Thể thao – Du lịch công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia. 

15h00: Đoàn tập trung. Dùng bánh mì chà bông. Khởi hành về điểm đón ban đầu. 

17h30: Kết thúc chuyến tham quan. Chia tay và hẹn gặp lại.  



TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 
GIÁ TRỌN TOUR 

CHIẾN KHU D 
0948 425 485 

GIÁ 

TOUR 

BAO 

GỒM 

- Vận Chuyển: Xe đạt tiêu chuẩn du lịch (máy lạnh) tham quan theo 

chương trình. 

- Ăn Trưa: cơm phần: Gà xào xả ớt + Trứng Chiên + Rau xào + Canh 

bí đỏ hầm xương + Tráng Miệng 

- Ăn Xế: Bánh Mì Chà Bông 

- Hoạt náo viên suốt tuyến (nhiệt tình, vui vẻ) + 01 Kỹ sư thuyết minh 

về nhà máy Thủy Điện Trị An + 01 cán bộ thuyết minh tại Chiến Khu 

D (khu ủy miền đông Nam Bộ) 

- Vé tham quan tại Nhà Máy Thủy Điện Trị An + Chiến Khu D 

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

- Nước uống (chai 500ml/hs/ngày); quà đố vui có thưởng, hình lưu 

niệm (01 xe/01 tấm) 

- Dâng hoa và hương viếng tại Chiến Khu D 

- Băng rôn chụp hình về nguồn. 

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 thu:  

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

đưa đón, bảo hiểm, cơm phần,…) 

 
 

 


