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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

CÁP TREO NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 

-  Khởi hành: Ngày 20/5/2022 và 30/6/2022 
 

6h00: Đoàn khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Tây Ninh, ăn sáng đặt 
sản Bánh Canh Trảng Bàng. Tiếp tục hành trình trình xe đưa Đoàn đến Núi Bà Đen đoàn 
làm thủ tục chinh phục ngọn núi cao nhất Nam Bộ 986m bằng hệ thống cáp treo của tập 
đoàn Sun World mới được khánh thành ngày 18/01/2020, được xác lập kỷ lục Nhà ga lớn 
nhất thế giới. Đoàn chinh phục tuyến cáp treo lên đỉnh núi Bà, Đoàn chiêm ngưỡng tượng 
Phật Quán Thế Âm cao nhất Châu Á ….  
11h00: Đoàn tham quan Vườn Nho Rừng Tây Ninh. 
12h00: Đoàn xuống Thành phố Tây Ninh dùng cơm trưa. 
13h00: Đoàn tham quan Tòa Thánh Tây Ninh - một quần thể kiến trúc độc đáo với sự kết 
hợp hài hoà giữa mỹ thuật Á Đông và phong cách Phương Tây được xây dựng từ năm 
1933.  
14h30: Đoàn khởi hành xuống Hòa Thành tham quan ngôi chùa cổ nhất Tây Ninh – hơn 100 
năm tuổi - chùa Gò Kèn (Chùa Thiền Lâm). 
16h00: Đoàn xuống Trảng Bàng tham quan nhà thờ Tha La. 
18h00: Đoàn về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 

(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
  

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 690.000 VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm:  
- Xe đời mới tham quan theo chương trình. 
- Ăn uống theo chương trình:  01 buổi sáng và 01 buổi trưa. 
- Vé vào cổng và Cáp treo lên Đỉnh Núi Bà: 245.000đ/khách. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/khách. 
- Nước uống Aquafina (01 chai 0,5 lít/ngày). 
- Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế phục vụ Đoàn.  

 

Giá tour không bao gồm: Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí (gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí - nếu có) 
- Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 80% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, tham quan). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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