
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP NGOẠI KHÓA: 

 

 

 

Phương Tiện: Đi và Về bằng Xe. Thời gian 1 ngày: 

06h00: Xe và HDV Du Lịch Thái Loan đón học sinh tại điểm hẹn, 

Tập trung và làm quen với các em học sinh. Dặn dò các em  thật kỹ 

trước khi đi tham quan. Khởi hành đi Văn Miếu Trấn Biên. Trên 

đường đi các bạn cùng HNV tham gia một số trò trên xe và tìm hiểu 

các danh lam thắng cảnh xe đi qua.  

07h30:Đến VĂN MIẾU TRẤN BIÊN – biểu trưng cho truyền 

thống học tập, hào khí và văn hóa của người Việt phương Nam. 

(chụp hình lưu niệm). 

- Các em tập trung nghe thuyết minh về lịch sử hình thành, truyền thống đấu tranh và tinh thần hiếu 

học của dân tộc Việt.  

- Dâng hương thành kính đến Bác Hồ - lãnh tụ vĩ đại và các danh nhân văn hóa – những 

“NGƯỜI THẦY” tiêu biểu của đất nước.  

- Tham quan “Vườn Tượng Danh Nhân Văn Hóa”, hạng mục công trình được xây dựng từ quỹ kế 

hoạch nhỏ của các bạn học sinh. 

- Tham quan hạng mục công trình “Vườn Tượng Nghệ Thuật” – mới được đưa vào hoạt động nhằm 

chào mừng sự kiện Văn Miếu Trấn Biên được công nhận là di tích cấp quốc gia. 

08h30:Đến BẢO TÀNG ĐỒNG NAI,Là một tỉnh miền đông Nam Bộ có lịch sử hình thành lâu 

đời cùng với nhiều dân tộc anh em sinh sống trên cùng mảnh đất, tỉnh Đồng Nai vẫn còn lưu giữ 

nhiều hiện vật quý ở bảo tàng Đồng Nai. 

09h30:Đoàn đến Khu du lịch sinh thái NGỌC HOA TRANG ĐỒNG NAI là nơi có bãi biển nhân tạo 

mới toanh, gần xịt Sài Gòn. Vì vậy, những ai yêu thích về vùng biển xanh cát trắng, tràn ngập nắng 

vàng không cần phải cất công xuống Vũng Tàu hay Cần Giờ mà có thể lựa chọn Ngọc Hoa Trang là 

điểm dừng chân lý tưởng. 

Nơi đây có bãi biển nhân tạo với diện tích rộng lớn, hệ thống xử lý nước cùng hệ thống tạo sóng vô 

cùng hiện đại nên bạn có thể thỏa sức ngắm nhìn những đợt sóng biển trắng xóa vỗ bờ y như sóng biển 

tự nhiên. Ngoài ra, khu du lịch còn gây ấn tượng bởi thiết kế nhiều vách núi tạo hình độc đáo góp phần 

tạo nên không gian vui chơi hoàn hảo cho du khách. 

14h30:Tập trung. Ăn xế bánh mì ngọt. Khởi hành về TRƯỜNG.  

17h30: Về đến TRƯỜNG. Kết thúc chuyến tham quan. Chia tay và hẹn gặp lại. Kính chúc quý thầy cô 

và các bạn học sinh luôn mạnh khỏe và thành công. 



TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 
GIÁ TRỌN TOUR 

VĂN MIẾU TRẤN BIÊN 

BẢO TÀNG ĐỒNG NAI  

VIPERLAND  

0948425485 

GIÁ 

TOUR 

BAO 

GỒM 

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

trình. 

- Ăn Trưa: Học Sinh: Dùng Cơm Bàn, 10 Hs/Bàn: Cơm Đùi Gà/CƠM 

SƯỜN RAM + Rau Củ Xào + Canh Cải Thịt Bằm + Trà Đá. 

- Giáo Viên: Cơm Phần:  

- Ăn Xế: Bánh mì ngọt 

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

- Bao vé tham quan theo chương trình. ( ngoại trừ các trò chơi dân gian và 

các điểm chơi cần thế chân ).  

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

- Nước uống (chai 500ml/hs/ngày + bình 21 lít/xe), hình lưu niệm (01 xe/01 

tấm) 

- Qùa tặng trò chơi trên xe. 

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. 

- Phụ huynh hoặc giáo viên ngoài tiêu chuẩn: 

 

 


