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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch khách đoàn leo núi Tây Ninh 3 ngày 2 đêm
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch Tây Ninh 3 ngày 2 đêm:  Là cửa ngỏ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với nước bạn
Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh được xem là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa cổ có từ
thời kỳ đồ đá với các hiện vật khảo cổ tại Gò Dinh Ông. Ngày nay, khi thi tham gia tour khách đoàn
teambuilidng đi Tây Ninh, khách nhớ mãi những danh thắng nổi tiếng như Tòa thánh Tây Ninh, hồ Dầu
Tiếng mênh mông hay tham quan di tích Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, hay tham gia tour leo núi Bà
Đen,... Du khách sẽ nhớ mãi món ngon xứ Trảng Bàng với bánh tráng phơi sương hay bánh canh với rau
rừng đậm đà hương vị quê hương trong chương trình tour teambuilding 2 ngày 1 đêm.

NGÀY 01 SÀI GÒN - TÂY NINH - CHÙA TÒA THÁNH (ĂN: SÁNG, TRƯA, CHIỀU).

07:00 Xe du lịch tại TPHCM và HDV của Công Ty Du Lịch Nắng Mới Sài Gòn đón Quý Khách tại điểm hẹn.

Khởi hành đi Tây Ninh. 

08:00 Dùng điểm tâm sáng với đặc sản Bánh Canh Trảng Bàng

 

09:30 Đoàn Viếng Chùa Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, ngôi chùa không chỉ mang nét kiến trúc độc đáo mà
còn mang ý nghĩa tâm linh rất quan trọng đối với Đạo Cao Đài – nơi đây được xem như thánh địa khai sinh
ra Đạo Cao Đài. Với kiến trúc độc đáo, thể hiện một sự dung hòa của nhiều yếu tố tâm linh từ Đông sang
Tây, Tòa Thánh Tây Ninh không chỉ là nơi hành hương của các tín đồ đạo Cao Đài mà còn thu hút một
lượng lớn du khách trong và ngoài nước tới tham quan mỗi năm.

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng Tp Tây Ninh

13:00 Quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. (Khách sạn Vinpearl 5 sao)
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Quý khách tự do tắm hồ bơi, nghỉ ngơi.

 

18:00 Đoàn tham gia chương trình Gala Dinner “Tình Khúc Bolero” tại nhà hàng Lạc Viên, tham gia các
gameshow vui nhộn và các phần quà thật hấp dẫn từ Du Lịch Nắng Mới. Cùng trao nhau những lời ca tiếng
hát, những bản tình khúc vượt thời gian cho một đêm đầy kỉ niệm .

Tự do khám phá chợ đêm Tây Ninh và các món đặc sản tại đây.

 

NGÀY 02 CHINH PHỤC ĐỈNH BÀ ĐEN (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI).

06:00 Dùng bữa sáng tại khách sạn.

06:45 Xe du lịch tại Tây Ninh và HDV đưa đoàn đến Khu Du Lịch Núi Bà Đen, bắt đầu hành trình chinh phục
đỉnh núi cao nhất Đông Nam Bộ (986m so với mực nước biển). Hành trình chinh phục Núi Bà Đen bắt đầu
bằng đường bộ dẫn lên thẳng đỉnh núi.

Sau đó, đoàn di chuyển bộ lên khoảng 4 tiếng bằng đường mòn lên đỉnh để chinh phục đỉnh núi cao nhất
Đông Nam Bộ.

Từ trên cao, Quý khách thả tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ Thành Phố Tây Ninh và Hồ Dầu Tiếng từ trên cao.

12:00 Dùng bữa trưa nhẹ do công ty chuẩn bị.

13:00 Di Chuyển trở về khu vực chùa Bà.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm. Đoàn ghé Viếng Chùa Bà, Tham quan Chùa Hang, Động Thanh Long. Nghe truyền
thuyết về Linh Sơn Thánh Mẫu, người đã từng che chở cho Vị vua Sáng lập ra nhà Nguyễn – Tức Vua Gia
Long trên con đường chạy trốn nhà Tây Sơn, phục hưng gia Tộc..

15:00 Đoàn di chuyển xuống núi bằng đường bộ. Sau đó, khởi hành về TP HCM.

Dùng bữa chiều đặc sản Bò Tơ Năm Sánh.

19:30 Về đến Tp HCM, đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Tự do khám phá Phố Tây Bùi Viện về đêm

 

NGÀY 03 TP HCM – DINH ĐỘC LẬP– NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - CHỢ BẾN THÀNH (ĂN: SÁNG, TRƯA)

06:30 Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.

08:00 Đoàn tham quan Bảo Tàng chứng tích chiến tranh, nơi lưu giữ những hiện vật, bằng chứng tội ác của
quân thù trong các cuộc đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

09:00 Đoàn tham quan Dinh Độc Lập, nơi từng là chỗ làm việc của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, được
người Pháp xây dựng dưới bản thiết kế của Kiến Trúc Sư Ngô Viết Thụ. Đây từng là nơi quyền lực nhất, đẹp
nhất á Đông và cũng là nơi chứng kiến rất nhiều biến cố lịch sử. Đặc biệt là cuộc chuyển giao quyền lực
ngày 30/4/1975.
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10:00 Đoàn tham quan Bưu Điện thành phố, Nhà Thờ Đức Bà, 2 biểu tượng kiến trúc Pháp độc đáo biểu
tượng của Sài Gòn.

11:00 Đoàn tham quan Chợ Bến Thành, tự do mua sắm đồ lưu niệm làm quà cho người thân.

11:30 Ăn trưa tại nhà hàng Tp HCM.

13:00 Xe đón tiễn sân bay Tân Sơn Nhất, đáp chuyến bay về Đà Nẵng, Hà Nội. HDV chia tay đoàn và hẹn
gặp lại vào các chương trình tiếp theo.

 

Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các chương trình du lịch teambuilding theo chủ đề leo núi, đi biển, cắm
trại, băng rừng, trekking, tour du lịch teambuiliding trong nhà hay chinh tại cơ quan quý khách.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Thời Gian Khách sạn Giá Tour Phương Tiện

Theo yêu cầu 3N2Đ hoặc theo yêu cầu  5 sao 2,750,000đ Xe Ô Tô

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 20 khách trở lên.

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

Vận chuyển:+ Xe du lịch 45 chỗ đời mới máy lạnh, ghễ ngã đưa đón suốt tuyến.

Ăn uống: + 02 bữa buffet sáng tại khách sạn Vinpearl + 01 bữa sáng bánh canh Trảng Bàng

+ 02 buổi chính tiêu chuẩn 120.000/người/buổi/, 1 bữa Gala Dinner Thực đơn 200.000/khách, 01 bữa chính
tại TPHCM 150.000/người/bữa, 1 bữa đặc sản Bò Tơ 5 Sánh

Khách sạn Tây Ninh: 5 Sao Vinpearl - Tiêu chuẩn 02 khách/phòng

Khách sạn Sài Gòn : 3 sao Khách Sạn Hoàng Vũ - Tiêu chuẩn 02 khách/phòng

 

Tham quan Những điểm tham quan theo chương trình:

-Vé tham quan theo chương trình
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Hướng dẫn viên: Hướng dẫn viên chuyên nghiệp của Du Lịch Nắng Mới.

Chi phí khác: + Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường 100.000.000 đồng/trường hợp

+ Nón du lịch.

+ Nước uống: 02 chai/khách/ngày

+ Khăn lạnh

Thuế VAT + Thuế VAT theo quy định của nhà nước

Không bao gồm:

Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn, tham quan ngoài chương trình.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Những dịch vụ tiện ích cá nhân tại resort: spa, karaoke…

Phụ thu ăn sáng trẻ em 200k/ trẻ em

Vé dành cho trẻ em:

Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour. 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: 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, em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour.

Trẻ em từ 05 – dưới 11 tuổi: 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 12 tuổi, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên mua
thêm 1 suất giường đơn.

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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