
SÀI GÒN VIP TOUR TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

THAM QUAN 

NÚI BÀ ĐEN – TÒA THÁNH TÂY NINH   

VƯỜN TRÁI CÂY GÒ CHÙA 

Phương tiện: ô tô đời mới  

Thời gian: 1 ngày 

NGÀY 1: TP HỒ CHÍ MINH - TÂY NINH ( Ăn sáng, trưa, tối) 

05h00 : Xe và HDV Sài Gòn Vip Tour đón khách tại điểm hẹn, khởi hành 

tour Tây Ninh 1 ngày. 

Trên đường đi, Quý khách được nghe thuyết minh về các địa danh nổi 
tiếng trên đường như: Thập Bát Phù Viên – Mười Tám Thôn Vườn Trầu – 

Vùng Đất Thép Thành Đồng củ Chi,… 

07h00 Đoàn dùng điểm tâm tại Trảng Bàng – Thưởng thức món đặc 

sản bánh canh Trảng Bàng. 

Đoàn tiếp tục di chuyển lên Tây Ninh. Tới Tây Ninh, đoàn tham quan các 

địa điểm như: Núi Bà Đen, Toà thánh Tây Ninh. 

 - Núi Bà Đen: Ngọn núi này chính là núi cao nhất miền Nam nước ta với 
chiều cao 986m. Nơi đây nằm trong quần thể di tích văn hóa - lịch sử của 

Tây Ninh và cũng có thể được coi là biểu tượng của mảnh đất này. Đến 

đây, quý khách có thể mua vé đi cáp treo lên núi (chi phí tự túc). 

Sau đó, quý khách di chuyển tham quan tiếp tục Tòa thánh Tây Ninh: 

 - Tòa thánh Tây Ninh: một công trình nổi tiếng của đạo Cao Đài. Đây là 
một cụm công trình vừa là công trình kiến trúc, nghệ thuật lẫn tôn giáo 
được rất nhiều người biết đến bởi sự đồ sộ của nó. Điểm đặc biệt trong 

kiến trúc Tòa Thánh nàu là toàn bộ được xây dựng bằng bê tông cốt tre và 
tổng thể công trình lấy hình tượng Long Mã bái sư nhìn về phía Tây làm 

chính. 

11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. 



Sau khi dùng bữa trưa, đoàn di chuyển về tham quan Vườn trái cây Gò 
Chùa - được thỏa sức thưởng thức các món ăn dân dã mang đặc trưng 

của miền quê mà ở đó còn có những vườn trái cây sai trĩu quả, không gian 

thoáng, rộng.  ( Chi phí tự túc ). 

Kết thúc, đoàn di chuyển về lại TP.Hồ Chí Minh. 

GIÁ TOUR 01 KHÁCH: 490.000 Đ/KHÁCH 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

Vận chuyển: Xe ghế ngồi đời mới máy lạnh đón khách tại điểm hẹn. 

Ăn uống: 01 bữa sáng + 1 bữa chính. 

Vé tham quan: Vé vào cổng tham quan trong chương trình. 

Bảo hiểm: 10.000.000 đ/Người/trường hợp. 

Hướng dẫn viên: 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Quà tặng: 

 Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 
 Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 
 Nón du lịch: 1 nón 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

Chi phí cá nhân: Ăn uống ngoài chương trình, …. 

Thuế VAT: 10% 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM: 

Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn phí, ngủ chung bố mẹ (Mỗi cặp vợ chồng chỉ 

được kèm 1 bé, bé thứ 2 mua 50% giá tour). 

Trẻ em từ 06 tuổi: Vé người lớn 

 


