CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

TÂY NINH – VIÊN NGỌC XANH CỦA MIỀN NAM

Điểm nổi bật:
 Hành hương và Chinh phục “Nóc nhà Nam Bộ” tại quần thể KDL Núi Bà Đen
 Chiêm bái Tượng “Tây Bổ Đà Sơn” - Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á
 Thưởng thức Buffet hơn 80 món đặc sắc tại đỉnh núi Bà Đen
 Tham quan Tòa thánh lớn nhất của đạo Cao Đài
 Trải nghiệm ẩm thực địa phương đa dạng: Bánh canh Trảng Bàng, Bò tơ Tây Ninh, Ẩm thực chay,..
 Phương tiện : Xe máy lạnh
 Thời gian

: 2 ngày 1 đêm
 Khởi hành : 13, 27/03/2021
NGÀY 01

TP.HCM–TRẢNG BÀNG – TÂY NINH – NÚI BÀ ĐEN

Ăn Sáng

Ăn Trưa

Ăn Tối







Xe và HDV Go World Travel đón quý khách tại điểm hẹn ở TP.HCM, bắt đầu chuyến du lịch

06h00

Tây Ninh – Viên ngọc xanh của miền Nam. Ổn định hành khách, điểm danh số lượng. Trên
xe HDV giao lưu và phổ biến những thông tin cần thiết cho chuyến đi.
07h30

Đến Trảng Bàng, quý khách dùng điểm tâm sáng với đặc sản bánh canh Trảng Bàng.

08h00

Tiếp tục hành trình đến Tây Ninh.

10h00

Quý khách đặt chân đến Núi Bà Đen – Ngọn núi có độ cao 986m, được mệnh danh là “Nóc
nhà Nam Bộ”. Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, ngọn núi này còn là địa điểm du
lịch hành hương nổi tiếng với Quần thể kiến trúc tâm linh lâu đời.


Đoàn đến Khu du lịch Núi Bà Đen, tại đây Quý khách di chuyển lên núi bằng hệ thống Tuyến
Cáp Treo Vân Sơn. Quá trình ngồi cáp treo, Quý khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn khung
cảnh thiên nhiên bao la hùng vĩ từ trên cao.



Sau khoảng 8 phút ngồi cáp treo, Quý khách đặt chân lên “Nóc Nhà Nam Nộ”. Tại đây, Quý
khách sẽ được tham quan check-in cùng Cột mốc 986m. Đứng từ đỉnh núi Bà Đen, Quý khách
sẽ được phóng tầm mắt ngắm nhìn hồ Dầu Tiếng phía xa xa, khung cảnh núi non kỳ vĩ của
quần thể núi Bà Đen và thung lũng Ma Thiên Lãnh, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ của
thiên nhiên nơi đây với hệ động thực vật đa dạng, phong phú.



Chiêm bái Tượng “Tây Bổ Đà Sơn” được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ, với tổng chiều cao tới
đỉnh tượng là 72m, bao gồm phần tượng, đài sen và khối đế năm tầng. Tính tới thời điểm hiện
tại, đây không chỉ là Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam, mà còn là Tượng Phật Bà
bằng đồng cao nhất Châu Á.



Check-in cùng những tiểu cảnh rực rỡ sắc màu, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng.

12h00

Quý khách di chuyển đến nhà hàng Vân Sơn dùng buffet trưa với hơn 80 món ăn đặc sắc.

14h00

Xe đưa quý khách di chuyển đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng và tự do nghỉ ngơi.

18h00

Xe đón quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng thưởng thức đặc sản Bò tơ Tây Ninh. Buổi tối,
quý khách có thể dạo chơi tại Chợ đêm thành phố Tây Ninh, khu vực công viên Hòa Thành,
Vicom Plaza, thưởng thức các loại đặc sản đia phương tại Tây Ninh,…

NGÀY 02

TÂY NINH “VỪA LẠ VỪA QUEN” – TP.HCM

Ăn Sáng

Ăn Trưa





Ăn Tối

07-08h00

Quý khách trả phòng và dùng điểm tâm sáng.

08h00

Xe và HDV đón Quý khách bắt đầu hành trình khám phá và trải nghiệm một Tây Ninh “vừa lạ
vừa quen”:
 Tham quan Tòa Thánh Cao Đài được tận mắt chiêm ngưỡng Tòa thánh lớn nhất của đạo Cao
Đài - Một quần thể tôn giáo độc đáo được khởi công xây dựng vào năm 1933. Với kiến trúc kết
hợp hài hoà giữa mỹ thuật Á Đông và phong cách phương Tây, Tòa Thánh là một công trình
văn hóa có ý nghĩa tâm linh to lớn.
 Trải nghiệm khung cảnh tươi mát của Vườn trái cây công nghệ cao (tùy mùa nho, mãng
cầu,…) những chùm quả, tán lá lủng lẳng trên đỉnh đầu cùng những âm thanh xào xạc, vi vu
của ngọn gió hẳn sẽ khiến bạn ngẩn ngơ, say hồn và lạc lối quên cả đường ra.

11h30

Qúy khách thưởng thức bữa trưa thuần chay với các món ngon được chế biến công phu và
trình bày đẹp mắt tại nhà hàng sinh thái Phước Lạc Viên.

12h30

Đoàn khởi hành về TP.HCM, trên đường về xe sẽ ghé 1 trạm dừng chân để quý khách mua
sắm đặc sản Tây Ninh về làm quà cho người thân,

16h30

Về đến điểm hẹn ở TP.HCM, kết thúc chương trình. Xe và HDV Go World travel gửi lời
cảm ơn, chia tay quý khách hẹn ngày gặp lại!

Thứ tự các điểm tham quan du lịch có thể thay đổi tùy theo tình hình
thời tiết và giao thông, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm
tham quan theo chương trình

GIÁ TOUR KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN (VNĐ/KHÁCH)
TIÊU CHUẨN

GIÁ DỊCH VỤ

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN

KHÁCH SẠN 2 SAO

1,890,000 vnđ/khách
1,990,000 vnđ/khách
2,090,000 vnđ/khách
2,190,000 vnđ/khách

300,000 vnđ/khách
400,000 vnđ/khách
600,000 vnđ/khách
900,000 vnđ/khách

KHÁCH SẠN 3 SAO
KHÁCH SẠN 4 SAO

KHÁCH SẠN 5 SAO
**Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty du lịch sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (12
khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 12 khách,
công ty sẽ thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới,
hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó **
GÍA TOUR BAO GỒM:
1. Xe vận chuyển máy lạnh chất lượng, lái xe thân thiện, nhiệt tình…
2. Khách sạn 01 đêm theo tiêu chuẩn lựa chọn: 02-03 khách/ phòng
 Khách sạn 2 sao: New city, Gold City, Hoàng Sơn,… (ăn sáng tô –ly ngoài KS)
 Khách sạn 3 sao: Victory,… (ăn sáng tô –ly ngoài KS)
 Khách sạn 4 sao: Sunrise Tây Ninh,… (ăn sáng buffet tại KS)
 Khách sạn 5 sao: Vinpearl Tây Ninh,… (ăn sáng buffet tại KS)
(Hoặc khách sạn tương đương)

3. Vé tham quan + cáp treo 1 chặng khứ hồi tuyến Vân Sơn + buffet trưa tại KDL Núi Bà Đen
4. Nước và khăn trên xe ôtô: 01 chai + 01 khăn/người/ngày
5. Hướng dẫn viên tiếng Việt chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo
6. Ăn uống trong chương trình: 02 bữa điểm tâm sáng + 03 bữa chính với thực đơn thay đổi thường
xuyên và thưởng thức đặc sản địa phương
8. Bảo hiểm du lịch mức: 20.000.000 VND
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
 Chi phí cá nhân ăn uống, vui chơi – giải trí ngoài chương trình: vé cáp treo tuyến chùa Hang
tại KDL núi Bà Đen.
 Phụ thu phòng đơn
 Thuế VAT
GIÁ VÉ TRẺ EM:
 Quý khách từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé.
 Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua ½ vé tour.
 Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ
em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. (Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01
suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình, vé tham quan cho bé gia đình tự mua nếu có
phát sinh).
*** Trường hợp trẻ em dưới 05 tuổi muốn có ghế ngồi riêng trên xe, phụ thu 200.000 vnđ/bé.
NHỮNG THÔNG TIN QUÝ KHÁCH LƯU Ý
I. Chương trình tour:
Trong trường hợp chương trình tour bị cắt giảm, hủy bỏ, do các điều kiện khách quan bất khả kháng như: Thời tiết
xấu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh, chính phủ trưng dụng khẩn cấp, hàng không dời hoặc hủy chuyển bay do trục
trặc kỹ thuật, thì Công ty du lịch sẽ miễn nhiệm và sẽ giải quyết hoàn trả lại chi phí các khoản dịch vụ chưa thực
hiện được cho Quý khách.
II. Giấy tờ tùy thân:
Khi đi tour, Quý khách phải đem theo giấy tờ tùy thân:
1. Khách Việt Nam:
- Người lớn và trẻ em trên 14 tuổi: CMND hoặc hộ chiếu.
- Trẻ em dưới 14 tuổi: Giấy khai sanh (bản chánh).
2. Khách Nước ngoài:
- Passport hoặc thẻ xanh, còn hạn sử dụng.
3. Tất cả giấy tờ là bản chánh, còn hạn sử dụng, hình ảnh rỏ nét. Đăng ký vé theo đúng tên họ trên giấy tờ
và sử dụng 1 loại giấy tùy thân khi mua vé và khi đi tour.
III. Kiểm tra dịch vụ:



Trường hợp đi xe: Trong suốt hành trình tour, đề nghị quý khách giữ đúng vị trí ghế ngồi ban đầu để tiện
cho HDV điểm danh đoàn.
 Khách sạn: Theo quy định của các khách sạn, giờ nhận phòng là sau 14 giờ, trả phòng trước 12 giờ. Quý
khách cần kiểm tra kỹ các giấy tờ cá nhân khi giao và nhận với lễ tân khách sạn.
IV. Hành lý:
1. Nếu đi xe nhỏ (16, 29 chỗ) Quý khách vui lòng không đem theo valy quá lớn, cồng kềnh.
V. Quản lý tài sản:
Nếu có đem theo tư trang, tiền bạc, vật dụng giá trị, đề nghị Quý khách:
-

Tự quản lý kỹ khi đi trên đường.
Gởi tại quầy lễ tân khi tới khách sạn hoặc khi đi tham quan.

Tại các địa điểm chờ xe, cần chú ý hành lý, bóp ví, điện thoại di động.
VI. Sức khỏe, an toàn:
Để chuyến du lịch được vui vẻ, an toàn, đề nghị Quý khách:
- Người lớn tuổi, hoặc sức khỏe kém, cần đi chung với thân nhân có đầy đủ sức khỏe
- Người đang mang thai, cần có ý kiến đồng ý cho đi tour của bác sĩ.
- Tùy theo chuyến du lịch miền biển, miền núi hoặc đồng bằng, Quý khách cần đem theo theo các vật dụng
phù hợp để tiện sử dụng khi cần thiết.
-

Hỗ trợ hướng dẫn viên trong việc chú ý, chăm sóc người thân nhất là quản lý các trẻ em trong gia đình cẩn
thận trong những lúc lên xuống xe dọc đường, đi tham quan leo đồi núi, xuống thác sâu, đi tàu đò, tắm
biển.v.v.
- Người lớn tuổi hoặc sức khỏe kém không nên tắm biển, lặn biển, leo núi, xuống thác sâu, và tham gia các
trò chơi cảm giác mạnh.
- Cần chú ý vệ sinh thực phẩm, khi ăn uống ngoài các hàng quán.
VII. Điểm đón vả trả khách:
1. Quý khách sẽ được đón và trả về tại địa điểm: Cung văn hóa lao động TP.HCM - 55B Nguyễn Thị
Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
-

2. Tùy theo thực tế chương trình tour, nhân viên bán vé và HDV sẽ hẹn cụ thể, đề nghị Quý khách đúng giờ.
3. Tất cả các lý do trễ xe, tàu, máy bay phát sinh do từ phía khách Công ty du lịch không chịu trách nghiệm,
Quý khách tự chịu phương tiện đi đến để nhập đoàn.
VIII. Phương thức thanh toán:
1. Quý khách có thể thanh toán tiền vé tour 1 lần hoặc nhiều lần và thanh toán đủ trước ngày tour khởi hành.
 Trước từ 1-3 ngày (cho các tour ngày thường).
 Trước 3-7 ngày (cho tour Lễ, Tết).
2. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:
3. Quý khách có yêu cầu lấy hóa đơn VAT, cần báo với nhân viên bán vé ngay khi mua vé, trường hợp không
báo Công ty sẽ xuất chung 1 hóa đơn cho tất cả khách hàng đi trong tour. Quý khác vui lòng nhận hóa đơn
(VAT) trễ nhất là 1 tháng. Sau khi tour kết thúc.

IX. Điều kiện dời chuyển hoặc hủy tour:
1) Chuyển qua tour khác:
 Trước ngày tour khởi hành 7 ngày, Quý khách không bị mất phí. Công ty du lịch sẽ hoàn trả đủ tiền vé.
 Trước ngày tour khởi hành, trong vòng 2 ngày đến 6 ngày, Quý khách bị mất phí:
- 10% trên giá tour (đối với tour ngày thường)
- 30% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết)
 Trước ngày tour khởi hành, 1 ngày hoặc ngay ngày khởi hành, Quý khách bị mất phí:
- 20% trên giá tour (đối với tour ngày thường)
- 50% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết)
2) Hủy tour:








Trước ngày tour khởi hành 7 ngày, Quý khách bị mất phí:
- 10% trên giá tour (đối với tour ngày thường)
- 30% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết)
Trước ngày tour khởi hành, trong vòng 2 ngày đến 6 ngày, Quý khách bị mất phí:
- 20% trên giá tour (đối với tour ngày thường)
- 50% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết)
Trước ngày tour khởi hành, 1 ngày hoặc ngay ngày khởi hành, Quý khách bị mất phí:
- 50% trên giá tour (đối với tour ngày thường)
- 100% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết)
Ngoài ra tour có đi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, Quý khách sẽ chịu thêm phí chuyển, hủy vé theo quy định
của hãng hàng không, hãng tàu.
Sau cùng, Go World Travel kính chúc Quý Khách một chuyến du lịch bổ ích!

