
 
 

 
Dak Mai – Dak Manh – Dak Ka – Suối Lưu Ly 

 
Thời gian: 2 ngày 1 đêm 

Phương tiện: Xe Du Lịch / Trekking – Ngủ Lều 
Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần 

 
NGÀY 1: TP.HCM – DAK MAI – DAK KA                                   (Ăn sáng, trưa, tối) 

 

05h00: Hướng Dẫn Viên (HDV) TAV TRAVEL đón Quý khách tại điểm tập trung, khởi hành đến 
Rừng Quốc Gia Bù Gia Mập – lá phối xanh đầy tự hào của tỉnh Bình Phước. Quý khách dùng 
bữa sáng trên đường đi. 

 Đến Bù Gia Mập, HDV phổ biến các nội quy tại rừng quốc gia, sau đó, đoàn bắt đầu hành trình 
tham quan: 

 Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật: bệnh viện rừng xanh của các 
loài động vật quý hiếm, nơi cứu chữa và phục hồi sức khỏe cho các loài động vật 
như: Trăn Mốc, Khỉ Mặt Đỏ, Khỉ Đuôi Lợn, Tê tê Java… Sau khi hồi phục, các loài 
động vật được thả về với rừng, ngôi nhà của thiên nhiên hoang dã. 

 Thác Dak Mai: vẻ đẹp hoang sơ còn ẩn giấu, nằm giữa những cánh rừng cao su và 
vườn tiêu, với vẻ đẹp trong veo và đầy ma mị… 

 

 
Sau đó, Quý khách di chuyển về về vườn dùng cơm trưa. 

 
   Chiều: Sau khi dùng bữa trưa, xe đưa đoàn đến Trạm Kiểm Lâm số 2. Quý khách tiếp tục hành 
trình: 

 Trekking xuyên rừng đến với suối Dak Ka thơ mộng. Trên đường đi, Quý khách 
sẽ được trải nghiệm một không gian rừng xanh đầy thoáng đãng với những 
nguồn năng lượng thiện lành từ thiên nhiên. 

 Tìm hiểu về hệ động thực vật của rừng quốc gia Bù Gia Mập với những nguồn 
gen quý hiếm, nguyên liệu của rất nhiều vị thuốc quý trong dân gian. Chiêm 
ngưỡng các loại Vọc Chà Vá – hoa hậu của các loài thú, Vượn Đen Má Vàng nhảy 
múa nhẹ nhàng giữa các cây Gỗ Đỏ, Cẩm Lai, Giáng Hương… 

 Lưu giữ kỷ niệm cùng khu rừng nguyên sinh đẹp như một thế giới cổ tích 
Disneyland với màu xanh bạt ngàn của các cây cổ thụ, mùi thơm nhè nhẹ thoang 
thoáng của gỗ tùng, thông, dầu dái, sáo đen…. 

 
 
 

Tour Trekking Tìm Về Với Núi Rừng 
BÙ GIA MẬP – VIÊN NGỌC XANH CỦA BÌNH PHƯỚC 



 
 

 

 
Đến suối Dak Ka, đoàn dừng chân bên khu vực cắm trại, trải nghiệm: 

 Dựng lều cắm trại, học những kỹ năng cơ bản của việc dựng lều. 
 Tắm suối trong veo, ngâm mình thư giãn, xếp đá tĩnh tâm… hòa mình vào cuộc 

sống an nhiên, tự tại giữa dòng đời. 
 Chiêm ngưỡng cách chế biến món ăn đồng bào đầy tinh tế của các anh kiểm 

lâm và các bạn porter trong buổi chiều hoàng hôn nhẹ nắng… 
 

Tối: Thưởng thức Buổi Tiệc Giao Lưu Ấm Cùng cùng các anh kiểm lâm và các thành viên trong 
đoàn với các món ăn vô cùng đặc sắc như: canh thục, cơm lam, gỏi hoa chuối, gà rừng nướng, 
heo tộc xiên…. Sau đó, tham gia chương trình lửa trại nhẹ nhàng và dùng cháo ấm, rượu chuốt hột 
về đêm. Quý khách có thể tham gia chương trình câu cá, soi thú đêm. Sau đó, nghỉ ngơi tại lều trong 
khu vực trại. 

NGÀY 2: Suối Lưu Ly – Trạm Kiểm Lâm Số 2 – Tp.HCM       (Ăn sáng, trưa) 
 

Sáng: 05h00: thức dậy giữa chốn đại ngàn, đón những tia nắng bình minh tinh sương đầy năng 
lượng, điểm xuyến cùng tiếng chim hót líu lo và những âm thanh êm dịu của núi rừng. Dùng 
bữa sáng với mì gói, rau nhíp hoặc bún khô nấu măng, vịt. Thưởng thức một ly café nóng 
nghi ngút khói giữa bờ suối trong vắt, nên thơ. 

  07h30: đoàn hạ trại, xếp gọn lều và bắt đầu hành trình trekking xuyên suối, đến với thác 
Lưu Ly. Trên đường đi, Quý khách sẽ sống lại những giây phút hào hùng của lịch sử khi đi lại 
trên con đường hành quân của các anh chiến sĩ cụ Hồ, trèo đèo, lội suối, tìm đến một trong 
những thác nước đẹp nhất của rừng quốc gia Bù Gia Mập, nơi được mệnh danh là Tuyệt Tình 
Cốc của tỉnh Bình Phước. 

 Đến suối Lưu Ly, Quý khách mặc áo phao và tham gia các hoạt động như nhảy suối, bơi lội, 
hoặc ngắm nhìn dòng chảy trong xanh như màu ngọc bích nằm giữa cánh rừng thơ đầy lãng 
mạn. 

 

 
Chiều: Sau khi dùng bữa trưa với các món đặc sản địa phương, Quý khách tiếp tục hành trình 

trekking “Bứt phá giới hạn bản thân” khi vượt qua đoạn đường khó và dốc nhất Bù Gia 
Mập, trải nghiệm cảm giác đạt đến thành công khi vượt qua giới hạn của chính mình, lưu giữ 
những kỷ niệm thật đẹp của một thời tuổi trẻ. 



 
 

 16h00: xe đưa đoàn khởi hành về lại TP.HCM. Quý khách có thể dùng bữa tối tự túc tại nhà 
hàng hay điểm dừng chân trên đường đi. 

  
Tối: Xe đưa đoàn trở về điểm tập trung ban đầu tại Tp.HCM. Kết thúc Tour, HDV chia tay đoàn và 

hẹn gặp lại trong những chương trình sau. 
 

(Trình tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 

các điểm tham quan trong chương trình) 

 

 

(Báo giá trên áp dụng cho Tour khởi hành trên 20 người. Trẻ em trên 06 tuổi tính giá như người lớn). 

 

Bao Gồm: 

 Xe Du Lịch đời mới máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình. 
 Lều, mền, gối khu vực cắm trại. 
 Các bữa ăn theo chương trình. 
 Hướng dẫn viên chuyên tuyến Trekking  
 Porter và các anh kiểm lâm đi theo chăm sóc đoàn 
 Vé các điểm tham quan theo chương trình 
 Nước suối uống trên xe. 
 Khăn lạnh + Thuốc y tế thông thường, Nón lưu niệm. 
 Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp 

 
Không Bao Gồm:  

 Vé tham quan và chi phí tự túc ngoài chương trình. 
 Thuế VAT (nếu Quý khách có nhu cầu lấy Hóa Đơn) 
 Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, mini bar…. 

 
Chính Sách Vé Dành Cho Trẻ Em:  

 Dưới 06 tuổi: không tổ chức Tour cho bé dưới 06 tuổi tham gia 
 Từ 06 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn. 

 
Quy Trình Thanh Toán:  

 Đặt cọc 50% chi phí Tour trọn gói ngay sau khi đăng ký Tour. 
 Thanh toán chi phí còn lại trước ngày khởi hành 10 ngày. 

 
Chính Sách Hủy Tour:  

 Sau khi xác nhận và thanh toán (ít nhất 50% tiền cọc giữ chỗ và thanh toán đủ 100% tổng giá 
trị tiền tour trước 10 ngày khởi hành). 

Số Lượng > 20 Người Lớn Giá Tour 
Khởi Hành Thứ 7 Hàng Tuần 1.890.000 VNĐ/ khách 



 
 

 Khi đến ngày thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour, nếu Quý khách không thanh toán 
đúng hạn và đúng số tiền được xem như Quý khách tự ý huỷ tour và mất hết số tiền đã đặt 
cọc giữ chỗ. 

 
 Lưu ý:  Quý Khách nhớ mang theo CMND. Hành lý gọn gàng và trang phục phù hợp khi tham 

quan các điểm trong chương trình. 
 
 

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE : 0987.626.713 (Mr. Hải) 
 


