
 

TREKKING THẢO NGUYÊN TÀ GIANG 24KM  

***02 NGÀY 01 ĐÊM*** 
 

I.GIỚI THIỆU VỀ ĐIỂM ĐẾN 

Tà Giang là một thôn thuộc xã Thành Sơn, ẩn mình 
giữa những triền núi của huyện miền núi Khánh Sơn, 
tỉnh Khánh Hòa và được thừa hưởng hệ sinh thái của 
rừng quốc gia bao quanh. Tà Giang có nét đẹp hoang 
sơ, hùng vỹ, thảo nguyên cỏ tranh bất tận.  

Để ‘đột nhập’ vào đây, bạn phải men theo con suối đá, 
cúi chào Thác La Van – nơi khởi nguồn dòng nước 
mát lạnh dẫn bạn vào những cánh rừng đại ngàn và 
nhiều trải nghiệm băng rừng, lội suối.  

Không chỉ có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà còn 
lưu giữ được những vỉa trầm tích văn hóa độc đáo 
của dân tộc Raglai. Nơi đây giáp với Rừng Quốc Gia 
Phước Bình, Rừng quốc Gia Bidoup Núi Bà và Khu 
bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà hứa hẹn sẽ mang lại thật 
nhiều trải nghiệm thú vị. 

 

 

 

 

 

 

 



II. LỊCH TRÌNH 02 NGÀY 01 ĐÊM (12km/ngày) 

Ngày 0: DI CHUYỂN ĐẾN TÀ GIANG – KHÁNH SƠN, KHÁNH HÒA  

  Từ Sài Gòn: bạn có thể lựa chọn đến Tà Giang bằng sleep bus hoặc máy bay: 

 Đi Sleep bus:  

- Hãng xe Trọng Thắng (xe chất lượng cao 34 giường có rèm che đem đến cảm giác 
thoải mái dễ chịu cho khách tham gia tour).  

- Điểm đón khách: 20h00 tại cây xăng cổng số 1, Bến xe Miền Đông cũ (điểm đón 
khác tại VP Tân Phú và Ngã 4 Bình Phước theo lộ trình xe chạy).  

Đi máy bay: Từ SG hoặc các tỉnh khác bạn có thể bay đến sân bay Cam Ranh (liên 
hệ Nobi để được trợ giúp)  

  Từ Nha Trang và các tỉnh khác: Nobi sẽ hỗ trợ đón, trả tại Nha Trang, Cam 
Ranh đi Tà Giang (liên hệ Nobi để nhận được thông tin trợ giúp) 

Ngày 1: TÀ GIANG – THUNG LŨNG CỎ XANH 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

6h00-7h00: Đến điểm dừng chân tại Tà Giang, đoàn ăn sáng và bắt đầu hành 
trình trekking đến với thảo nguyên Tà Giang. 
 

7h00 - 11h00: Băng qua những con suối mát lạnh là bạn đến với điểm nghỉ 
chân. Ăn trưa và tắm suối. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ngày 2:  Trở về 

- Buổi sáng: Sau một đêm say giấc giữa thảo nguyên xanh.  Thưởng thức bữa sáng và 
nhấp nhẹ ly café tại lán trại, đoàn trở lại Làng Tà Giang. Ăn trưa tại con suối trên 
đường về. 

- 16h00: Về lại trạm dừng chân nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân. Ăn cơm chiều trước khi 
lên xe về SG. 

13h00-16h00: Tiếp tục chặng leo núi để đén với thảo nguyên Tà Giang 

16h00: Đến điểm cắm trại qua đêm.  

Điểm cắm trại sẽ có các dịch vụ cơ bản phục vụ cho khách: nhà vệ sinh, 
nguồn nước tắm dẫn từ suối đầu nguồn. Cùng nhau tổ chức buổi tiệc 
BBQ với các món ăn mang hương vị núi rừng, qua đêm bằng lều nghỉ 
chất lượng cao và túi ngủ do Nobi trip chuẩn bị. 

 
 



- 17h – 18h00: Xe đón đoàn về Sài Gòn. Kết thúc hành trình 02 ngày 01 đêm với 
nhiều kỉ niệm đáng nhớ. 

III. CÁ NHÂN CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN ĐI 

1. Balo có trợ lực. 
2. Giày leo núi (tất cao qua mắt cá chân) hoặc giày rọ. 
3. Dép sandal hoặc dép tổ ong để lội suối và đi ở điểm cắm trại. 
4. Đồ ăn nhẹ đi đường (trái cây, bánh kẹo …) 
5. Thuốc xịt côn trùng, kem tránh nắng, thuốc đau bụng, hạ sốt… 
6. Bó gối để hỗ trợ khớp gối nếu đã lâu bạn ko vận động nhiều. 
7. Đồ cá nhân ưu tiên đồ thun, găng tay tránh nắng.  
8. Đồ bơi để tắm suối. 

 
IV. NOBI TRIP CHUẨN BỊ 
1. Xe trung chuyển trong tuyến. 
2. Supporter, guider hỗ trợ khách tham gia. 
3. Các bữa ăn trong tour. 
4. Lều trại, túi ngủ phục vụ qua đêm cho đoàn. 
5. Quà tặng: Mũ cho khách tham gia tour. 

V. CHI PHÍ (áp dụng từ ngày 20/7/2022) 

 Từ Sài Gòn: 2.400.000đ/khách (đã bao gồm xe giường nằm đưa đón 2 chiều và 
chi phí tour) 

 Từ Nha Trang, Cam Ranh: 1.950.000đ/khách (đã bao gồm xe đưa đón Nha 
Trang, Cam Ranh đến Tà Giang và chi phí tour) 

 Ghép đoàn tại Tà Giang: 1.600.000đ/khách. 

Một vài chi phí có thể phát sinh: 
 Tiền tip cho supporter. 
 Mua nước uống dọc đường. 
 Chi phí liên hoan sau trip. 
 Chi phí cá nhân khác. 

Chính sách Ưu đãi:  

 Giảm 100.000đ/khách dành cho nhóm đăng ký từ 4 thành viên trở lên. 

 Giảm 50.000đ/khách đối với khách đã từng tham gia tour của Nobi trip.  

 Giảm 50.000đ/khách khi có giới thiệu của khách đã tham gia tour Nobi trip. 

Lưu ý: Nobi chỉ áp dụng 1 ưu đãi có giá trị lớn nhất, không cộng gộp nhiều ưu đãi. 

Chính sách chất lượng: 

 Giới hạn 20 khách/đoàn để đảm bảo chất lượng phục vụ.  

 Thực đơn giàu năng lượng trong tour gồm có:  

 Bữa sáng ngày 1: Ăn tại quán (bún, phở, bánh mì ốp la)  

 Bữa trưa ngày 1: Cơm nắm, thịt kho dưa, dưa leo, chả cá, trứng luộc.  

 Bữa tối điểm cắm trại: Thịt heo nướng cuốn rau xanh, gà nướng, bún, lagim, 
cháo gà, bò nướng (tùy theo số lượng khách tour cân đối chi phí) 

 Bữa sáng ngày 2: Phở với nước hầm xương rau củ quả. 

 Bữa trưa ngày 2: Bánh mì kẹp chả. 



 Bữa tối ngày 2: Cơm phần tại điểm dừng chân. 
 
Chính sách hoàn, hủy tour: 
Nếu quý khách đã chuyển khoản đăng ký tour nhưng vì lý do công việc hoặc bất khả 
kháng, Nobi trip có chính sách như sau:  
 Hoàn 100% chi phí hủy tour trước 6 ngày khởi hành 
 Bảo lưu chi phí và dời lịch tour trước 3-5 ngày khởi hành  
 Bảo lưu, đổi lịch tour và trừ lại 1 phần chi phí đi chợ và chi phí vé xe (nếu có) trước 

2 ngày khởi hành.  
 Trường hợp khác thương lượng trực tiếp. 
 
Thông tin chuyển khoản:  
STK: 0061000431646 Vietcombank – CN Khánh Hòa. Chủ tài khoản: Đinh Quang 
Trung. Nội dung chuyển khoản: Ta Giang+ ngay tham gia + Ten ban. 
 
THÔNG TIN VỀ NOBI TRIP… “Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Khánh Hòa - nơi có rất 

nhiều bãi biển đẹp và có niềm đam mê thực sự trong việc giúp đỡ mọi người khám phá Khánh 

Hòa cũng như những vùng đất khác trên khắp Việt Nam. Chúng tôi mong muốn lan tỏa, chia sẻ 

và đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho những người yêu mến thiên nhiên thông qua hoạt 

động dã ngoại, leo núi và đi bộ tại những nơi hoang sơ. Không gì tuyệt vời hơn là được tận 

hưởng và trải nghiệm cuộc sống trên từng bước chân, hãy trải nghiệm cùng chúng tôi” 

 Hotline: 0974564952  - 0905070755 - Trung Quang Đinh (Nobi) 

 Địa chỉ: đường Lư Giang, xã Phước Đồng, Tp Nha Trang, Khánh Hòa 

 Fanpage: www.facebook.com/nobitrip  

 Leader: www.facebook.com/nobita88 

 Website: http://www.nobitrip.com 

 

http://www.facebook.com/nobitrip
http://www.facebook.com/nobita88
http://www.nobitrip.com/

