
 

 

 
 

 

 
 

 
2 NGÀY 1 ĐÊM ( 16-17/01/2021 ) 

Điểm nổi bật: 

 

 Tham quan Hang Thầy, Thiên Phúc Sơn Động 
Hang tử thần, Rừng trúc Madagui ,  

 Trải nghiệm Hồ Thác Voi, thử nghiệm cảm giác 
chèo thuyền Kayak bồng bềnh trên mặt hồ,chơi 
các trò chơi Jetki, thuyền chuối.. 

 Tham quan cây Tùng cổ thụ, rừng đặc chủng, 
thác trời, Rừng Bằng Lăng Đạ Cộ nơi có cây 
bằng lăng 6 ngọn. 

 

 

 

 

 

 

Điểm tham quan:   

Những điểm mới được 

ưu thích gần đây 

 

 

Khu du lịch Madagui 

Rừng quốc giá Nam Cát 

Tiên 

 

 

Giới thiệu đặc sản Tây 

Nguyên: 

  

Cà phê 

Rượu cần, cơm lam, gà 

nướng 

 

 

Chương trình khám 

phá vùng đất nứng 

và gió Tây Nguyên 

với vẻ đẹp hoang 

sơ hung vỹ, kết 

hợp tìm hiểu văn 

hóa đặc sắc núi 

rừng 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

Ngày 1:  Ngày 01: Tp.HCM - Madagui – Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (Ăn 3 bữa)                                                                      

Sáng: Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn, xe khởi hành đưa đoàn đến Madagui. 

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Sau đó lên xe tiếp tục đến với Madagui. HDV tổ 

chức trò chơi với nhiều phần quà hấp dẫn. 

 Đến Khu Du Lịch Madagui. Đoàn tự do tham quan Công viên Thần núi, Cầu 
treo… 

Trưa:  Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng ở Madaguis.  

Chiều: Đoàn Tham quan: 

 Hang Thầy, Thiên Phúc Sơn Động Hang tử thần, Rừng trúc 
Madagui , tắm hồ bơi và tham quan 1 số trò chơi tại khu vực Madagui 
(Chi phí tự túc) 

 Hoặc quý khách có thể di chuyển đến Hồ Thác Voi bằng xe bus của 
khu du lịch, đây được xem là nơi đẹp nhất của KDL Madagui, thử 
nghiệm cảm giác chèo thuyền Kayak bồng bềnh trên mặt hồ, hoặc đi du 
thuyền vào xem Thác Voi, chơi các trò chơi Jetki, thuyền chuối… (Chi 
phí tự túc) 

 Tối:  Đoàn khởi hành về Vườn quốc gia Nam Cát Tiên ăn tối, nhận phòng và tự do 

buổi tối. 

Ngày 2 :  Vườn quốc gia Nam Cát Tiên – Hồ Chí Mình ( Ăn 2 bữa ) 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Bắt đầu khởi hành tham quan vườn quốc gia 

Nam Cát Tiên.  

 Cây tùng khổng lồ hơn 400 năm tuổi với rễ dài hơn 10m. 

 Rừng đặc chủng với cây gỗ Bác Đồng hơn 700 năm tuổi. 

 Thác Trời 

 Rừng Bằng Lăng Đạ Cộ nơi có cây bằng lăng 6 ngọn, cây thiên tuế hơn 700 năm 
tuổi 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng ở Nam Cát Tiên, tự do nghỉ ngơi. 

 Đoàn khởi hành về lại thành phố Hồ Chí Minh. 



 

 

 
 

 

Chiều: Về đến điểm đón ban đầu, xe và HDV Gonatour chia tay đoàn. 

Hẹn gặp lại trong các hành trình khác. 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh thực tế và điều kiện 

thời tiết, tuy nhiên số lượng các điểm tham quan không thay đổi. 

 

GIÁ TRỌN GÓI (VNĐ/khách):  

 

Số lượng khách 
Nhóm từ 6 người trở lên 

Giá tour Phụ thu phòng đơn Trẻ em 

Nhóm 06 người trở lên 2.869.000 900.000 
Theo qui định 

bên dưới 

 Giá Vé Bao Gồm: 

 Vận chuyển: Xe vận chuyển theo chương trình 

 Ăn uống: - 02 bữa ăn sáng  

- Ăn chính: thực đơn 150.000 đồng/khách. Ăn tiệc: thực đơn tiệc 150.000 

đồng/khách 

 Lưu trú: Khách sạn 2 khách/ phòng, trường hợp lẻ ghép phòng 3 

Khách sạn   Ghi chú 

4 sao (Orchar Resort Nam Cát Tiên) 
2 khách/ phòng, máy lạnh, tivi, tủ 

lạnh, điện thoại…tiện nghi đầy đủ 

 Tham quan: Theo chương trình 

 Phục vụ: - 01 nón du lịch  

- 01 chai nước suối Aquafina 350ml/ngày, khăn lạnh 1 cái/ ngày / người  

 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, vui vẻ, tận tình.  

 Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn tuyến với mức đền bù tối đa 60.000.000 

đồng/trường hợp. 

 Không Bao Gồm: 

 Các chi phí tự túc và chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, nước uống trong 

khách sạn, chụp ảnh, ăn uống ngoài chương trình v.v…  

 Các chi phi tham quan ngoài chương trình 

 Giá Tour Trẻ Em: 



 

 

 
 

 

 • Trẻ em dứới 02 tuổi: 10% giá tour (bao gồm vé máy bay, ăn ngủ chung 

với ngƣời lớn).  

 • Trẻ em từ 02 đến dƣới 11 tuổi: 70% giá tour (bao gồm tất cả các dịch vụ, 

ngủ chung với ngƣời lớn).  

 • Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn.  

Lưu ý:  

Khi tham gia chƣơng trình tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ. Giấy 

tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em.  


