
  

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH DÃ NGOẠI, TREKKING ĐẶC BIỆT 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 

Khởi hành dự kiến : Sáng thứ 7 

Thời gian : 2 ngày 1 đêm 

Phương tiện : Xe ôtô + trekking  

  

VQG BÙ GIA MẬP 
Suối Đak Ka – Thác Lưu Ly 
Trải Nghiệm Rừng Mưa Nhiệt Đới 



  

Vườn quốc gia Bù Gia Mập thuộc địa phận tỉnh Bình Phước, cách TP.HCM khoảng 
200km. Hiện nơi đây là một trong số ít các VQG còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ của 
thiên nhiên với hệ sinh thái vô cùng đa dạng. 
 
Hành trình Trekking Bù Gia Mập đưa quý khách đến với những trải nghiệm thú vị 
như: tắm suối, thưởng thưởng thức ẩm thực, tham quan khu bảo tồn và lưu trữ các loài 
động thực vật có nguồn gen quý hiếm được liệt kê vào sách đỏ cần được bảo vệ 
nghiêm ngặt. Tận hưởng cảm giác hòa mình với thiên nhiên, thử thách bản thân vượt 
qua giới hạn để chinh phục nét đẹp của rừng già kỳ vĩ. 
 

 

Golden Smile Travel 

 

 
  



  

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

NGÀY 01 
 

TP.HCM 
 

BÙ GIA MẬP 
 

SUỐI ĐAK KA 
 
 

(Ăn 3 bữa) 

 
Sáng: 5h00 xe và HDV đón Đoàn tại điểm hẹn. Khởi hành đi VQG Bù Gia Mập 
– Bình Phước.09:00 Đón khách tại Ban quan lý Vườn. Phổ biến nội qui…giới 
thiệu tuyến thăm quan… 

- 09:15 Thăm quan Trung tâm cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật, nghe 
hướng dẫn viên giới thiệu về những loài thú quý hiếm. 

- 09:45 Thăm quan Thác Đắk Mai 1, một di tích lịch sử văn hóa của tỉnh 
Bình Phước 

Trưa: 11:30  Dùng cơm trưa tai căn tin của VQG, với những món ăn đặc trưng 
như: Cá suối, rau rừng, măng rừng.  

Chiều 13:00 Di chuyển theo tuyến Trạm 2 – Đắk Ka. 

• 13:15 Dừng chân tại ngã 4 đường ĐT 741 – đường vành đai phía Nam 
của Vườn. Ghé thăm nhà bia tưởng niệm điểm cuối đường ống dẫn 
xăng dầu 5000km, bắt nguồn từ Móng Cái Quảng Ninh, Lạng Sơn. 
(Chụp hình lưu niệm). 

• 13:30 Tiếp tục hành trình trên tuyến đường DT741 là con đường xuyên 
vào vùng lõi của Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Trên đường đi quý khách 
sẽ được khám phá thế giới thực vật và động vật của núi rừng nơi đây.  

• 14:00 Đoàn dừng chân tại trạm Kiểm lâm số 02, nghỉ ngơi 10 phút. 
Xuất phát xuống suối Đắc Ka. Trên tuyến du khách được hòa mình vào 
rừng tự nhiên, đi qua nhiều sinh cảnh rừng của Vườn được chiêm 
ngưỡng và được HDV hướng dẫn về các loài động thực vật bắt gặp trên 
tuyến  với nhiều loài động thực vật quí hiếm như : Voọc Chà Vá – loài 
vật được mệnh danh là loài đẹp nhất trong vương quốc của các loài 
thú, ngắm nhìn những chú Vượn đen má vàng đang chuyền cành 1 
cách điêu luyện như những viên siếc…những cây Gõ đỏ, Cẩm lai, Dáng 
hương…những cây Dầu dái, Sao đen với đường kính cả chục người ôm, 
những loài thực vật được người bản địa dùng làm các vị thuốc chữa 
bệnh và hay xử dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày… 

• 15:30 Dừng chân tại điểm cắm trại Đắk Ka.Du khác được trải nghiệm 
các kỹ năng sinh tồn…hạ trại, mắc võng, làm lều, kiếm củi, tắm suối, bắt 
cá, nấu cơm lam… 

Tối 18:00 Dùng cơm tối tại khu cắm trại. 

• 19:30 Đoàn sinh hoạt văn nghệ tại  khu cắm trại…soi thú, sói cá đêm. 
• 21:30 Nấu cháo, nướng khoai và chia sẻ những câu chuyện về cuộc 

sống bảo vệ rừng, cuộc sống của người địa phương.  



  

• 22:30 Kết thúc sinh hoạt. Đoàn về ngủ nghỉ. 

      

NGÀY 02 
 

ĐAK KA  
 

THÁC 
LƯU LY 

 
TRẠM KIỂM 

LÂM SỐ 2 
(Ăn 2 bữa) 

 
Sáng 06:00: Đoàn ăn sáng, uống cà phê bên bờ suối. 

• 08:00 Đoàn xuất phát đi dọc suối Đắk Ka, chinh phục thác Lưu Ly 
trên tuyến du khách được trại nghiệm các kỹ năng đi rừng, lội suối 
và tắm suối, ngắm những bầy cá tung tăng bơi lội bên những hục 
nước trong xanh…với những vách đá, những hàng cây và sinh cảnh 
rừng ven suối. 

• 09:30 Dừng chân tại Thác Lưu Ly 1, tắm thác, chụp hình mát xa thủy 
lực bên thác… 

• 10:30 Di chuyển về điểm hạ trại, dùng cơm trưa. 
Trưa 11:30 Dùng cơm trưa tại điểm hạ trại. 
Chiều 13:00 Quay về trạm kiểm lâm số 2  

- 14:00 Dừng chân tại trạm số 2 và chiêm ngưỡng vẻ bao la, hung vĩ của 
núi rừng Bù Gia Mập, nhìn lại hành trình đã chinh phục trong 02 ngày 
1 đêm. Kết thúc chương trình thăm quan. 

- Về trung tầm VQG vệ sinh cá nhân. 
- 15:00 Đoàn khởi hành trở về Tp. HCM. Trên đường về xe ghé trạm dừng 

chân Quý khách dùng bữa chiều tự túc.  
Dự kiến 19:00 xe về đến Tp.HCM. HDV nói lời chào tạm biệt quý khách, chúc 
mọi người nhiều sức khỏe niềm vui và hẹn một ngày gặp lại trong những 
hành trình tiếp theo. 

-   

       

 



  

Lưu ý: Thứ tự và chi tiết chương trình có thể được sắp xếp cho phù hợp với 
tình hình khách quan (thời tiết, sức khỏe khách,…) nhưng vẫn đảm bảo đầy 

đủ và thông suốt chương trình. 
  

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 
 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 
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1. Xe 16 – 29 - 45 cho�  đời mới đón và tiễn tham quan theo lịch trình: Tp. HCM – Bù Gia 
Mập – Tp.HCM (Tuỳ theo số lượng khách). 

2. Nghỉ đêm: Lều trại  
- Tiêu chuẩn 2 - 3 người/lều chống thấm, giữ ấm và ngăn côn trùng 
- Trang bị tấm cách nhiệt và túi ngủ cá nhân cho mỗi khách 
- Lều tạm cho việc vệ sinh và tắm khô 
- Không gian sinh hoạt chung với tiện ích cơ bản (bếp củi, mái che, bạt trải, đèn 

chiếu sáng,...) 
3. Các bữa ăn: Sử dụng các thực phẩm chất lượng đến từ địa phương, tươi ngon và có 

lợi cho sức khỏe, đảm bảo thành phần dinh dưỡng cho từng bữa ăn. 
4. Nước uống đầy đủ cho 2 ngày tour và đi trekking 
5. Golden Smile Travel chuẩn bị gậy cho quý khách mượn, quý khách sử dụng và 

bảo quản (hư hoặc lạc mất chịu phí 150k/1 cây) 
6. Hướng dẫn viên: Chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, được trang bị các kiến thức về 

sinh tồn và cứu hộ. Ứng biến tốt với các tình huống trên suốt hành trình. 
- Có người dẫn đường am hiểu chuyên sâu rừng núi tại điểm tham quan  
- Có hướng dẫn viên theo đoàn và người hỗ trợ. 

7. Y tế: Các hướng dẫn viên đều được trang bị hộp y tế (bao gồm thuốc dành cho các 
bệnh cơ bản và dụng cụ sơ cấp cứu) và dụng cụ sinh tồn thiết yếu (như dao, dụng cụ 
tạo lửa, la bàn, dây cứu sinh,...) 

8. Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa 100.000.000 đồng/người/trường 
hợp 

HÀNH TRÌNH 

(Thời Gian) 

TIÊU CHUẨN 

NGỦ 

 

NGÀY KHỞI 

HÀNH 

 

GIÁ TOUR NGƯỜI LỚN 

BÙ GIA MẬP 
(2 ngày 1 đêm) 

Lều Theo yêu cầu 
2.350.000 Đ 

(khách ghép lẻ) 
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1. Dụng cụ cá nhân cần thiết cho chuyến đi. 
2. Hoá đơn GTGT – VAT. 
3. Chi phí cá nhân khác không được đề cập trong chuyến đi. 

H
O

ÀN
  H
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 Tình hình bình thường, không tính ngày lễ Tết, quý khách hủy tour sẽ bị mất các 
khoản phí như sau: 

1. Hủy tour sau khi đăng ký mất cọc. 
2. Hủy tour trước 7 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 70% tổng giá tour. 
3. Hủy tour trước 5 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 80% tổng giá tour. 
4. Hủy tour trong vòng 48h khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour. 

 


