
 
 

 
Tưởng Niệm Các Anh Hùng Lịch Sử 

 
Thời gian: Đi về trong ngày 

Phương tiện : Xe Du Lịch  
Khởi hành: Hàng Ngày 

 
HÀNH TRÌNH: TP.HCM – Chiến Khu D                                          (Ăn sáng, trưa) 

 

05h30: Hướng Dẫn Viên (HDV) TAV TRAVEL đón Quý khách tại Công Viên 23 Tháng 9, khởi hành 
đến Chiến Khu D. Quý khách ăn sáng nhẹ trên xe (bánh mì + nước suối). 
Trong hành trình, Quý khách sẽ được HDV chia sẻ và giới thiệu về các địa danh nổi tiếng mà 
đoàn đi qua, cũng như tham gia giao lưu các trò chơi tập thể trên xe. Trên đường đi, Quý 
khách tham quan: 

 Đền thờ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: công trình do các doanh nghiệp và nhân 
dân tự nguyện xây dựng để tưởng nhớ công lao của ông, cùng các tượng thờ: nhà 
thơ Huỳnh Văn Nghệ, trung tướng Nguyễn Bình, thượng tướng Trần Văn Trà và 
nữ tướng (thiếu tướng) Nguyễn Thị Định... 
 

 
Tiếp tục hành trình, đoàn đến với Chiến Khu D, tham quan: 

 Căn Cứ Khu Ủy Miền Đông: địa danh lịch sử mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
trong suốt hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ. Khu di tích 
này lưu giữ những giá trị hùng hồn trong tinh thần chiến đấu vì Cách Mạng của các 
chiến sĩ yêu nước được minh chứng theo thời gian. 

 Văn phòng làm việc của các Ban: Giao bưu, Thông tấn xã, Đài phát thanh giải 
phóng, Sư đoàn 9…  

Sau đó, đoàn làm lễ dâng hương tại Nhà Tưởng Niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ 
quốc. 
 
11h30: đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 
 

 Sau khi dùng bữa trưa, Quý khách lên xe trở về điểm tập trung ban đầu tại TP.HCM. HDV TAV 
TRAVEL chia tay đoàn và hẹn gặp lại trong những chuyến du lịch sau. 
 
 
 
 
 

Tour Về Nguồn & Thiên Nhiên 
CHIẾN KHU D – CỘI NGUỒN LỊCH SỬ   



 
 

 

 

(Báo giá trên áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên) 

 

Bao Gồm: 

 Xe Du Lịch đời mới máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình. 
 Vé tham quan Chiến Khu D 
 Các bữa ăn theo chương trình. 

- Ăn sáng: bánh mì + nước suối  
- Ăn trưa: nhà hàng địa phương 

 Hướng dẫn viên kinh nghiệm phục vụ chu đáo theo đoàn.  
 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… 

 
Chính Sách Vé Dành Cho Trẻ Em:  

 Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour, giá vé máy bay theo quy định của hãng hàng không, Cha, 
Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. 

 Trẻ em từ 02 – dưới 05 tuổi: 100% giá vé máy bay; miễn giá tour. Cha, Mẹ hoặc người thân 
đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em 
dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour. 

 Trẻ em từ 05 – dưới 10 tuổi: 100% giá vé máy bay; 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn 
uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 
đến dưới 11 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên Cha, Mẹ mua thêm 1 suất giường đơn. 

 Từ 10 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). 

Khởi Hành Giá Tour 
Hàng Ngày 499,000 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: 089.663.4701  
 

 


