
 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN – HÀNH HƯƠNG – ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN. 

 Chinh phục “Nốc Nhà Đông Nam Bộ”  

 
 
 
 

 Thời gian: 1 Ngày 

 Khởi hành: Chủ nhật – 18/04/2021 
 Phương tiện: Ôtô 

 
Du lịch kết hợp hành hương là sự kết hợp hài hòa giữa du lịch và viếng thăm những điểm 

tâm linh, thánh tích. Công ty du lịch Thái Loan sẽ đưa quý Phật Tử trở lại vùng đất thiêng núi 

Bà Đen…du lịch hành hương xuất phát từ phong tục truyền thống tốt đẹp của người Việt là nét 

văn hóa đẹp đã được trân quý nghìn năm.Vì thế sau những ngày Xuân cúng bái ông bà tổ tiên, 

Phật tử thường đi tìm đến cửa Phật để tìm về chân thiện mỹ tâm linh cũng như cầu lộc, ước 

vọng về cuộc sống gia đình và hành phúc công việc thuận lợi … 

Năm nay, người dân Tây Ninh hoan hỉ khi núi Bà Đen có thêm công trình Phật Bà đẹp tuyệt 

mỹ đạt kỉ lục “tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á - tọa lạc trên đỉnh núi đúng dịp xuân 

về. Không chỉ cuốn hút du khách bởi hành trình tâm linh ý nghĩa mà còn hấp dẫn bởi cảnh quan 

tươi sắc, rực rỡ bốn mùa. Phật Tử mọi miền đắm mình trong không gian thanh tịnh trên đỉnh núi 

thiêng 

 
 

 



 

 

 

05h30 : Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách tại Công Viên Quyết thắng – 100 Hà Huy Giáp – 

Phường Quyết Thắng – Biên Hòa. Bắt đầu hành trình  Núi Bà Đen - Tòa Thánh Tây Ninh. 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, … 

07h30: Đoàn đến Trảng Bàng. Tại đây, dừng chân thưởng thức điểm tâm sáng với đặc sản 

bánh canh Trảng Bàng nổi tiếng. Khởi hành đến KDL Núi Bà Đen bắt đầu cuộc hành trình chinh 

phục núi Bà Đen bằng cáp treo(tự túc)Viếng Điện Bà, Hang Heo,Hang Sơn Tinh,Động Thanh 

Long, ngắm nhìn hồ Dầu Tiếng từ trên cao… nghe sự tích thiêng liêng về Bà – tìm hiểu về mối 

tình sâu đậm giữa nàng Lý Thị Thiên Hương và chàng Lê Sỹ Triệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00: Quý khách quay xuống núi di chuyển đến  Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. (vùng đất 

thánh, nơi xuất phát của Đạo) 

11h00: Xe đưa Quý khách di chuyển đến Nhà hàng dùng bữa trưa  và nghỉ ngơi. 

12h00: Quý khách đến tham quan Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh – Tại đây đoàn được nhìn 

thấy lối kiến trúc vô cùng độc đáo, nguy nga, tráng lệ… với diện tích 100hecta. Thánh Địa lớn nhất 

của tôn giáo Cao Đài, tọa lạc trong khuôn viên nội ô Tòa Thánh. Đây là Tổ Đình nơi xuất phát của 

Đạo Cao Đài, tức Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ …là địa điểm du lịch tâm linh vô cùng nổi tiếng 

của vùng đất Tây Ninh thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch tìm đến mỗi năm. 



 

 

Đặc biệt hơn nữa,  sẽ có cơ hội cùng với các tín đồ Cao Đài tham dự một buổi Thánh Lễ vào 

lúc 12h00 trưa. Đây là dịp để Quý khách tìm hiểu rõ hơn về Đạo Cao Đài – Một tôn giáo lớn tại 

Tây Ninh và cũng là tôn giáo lớn thứ ba tại Việt Nam. 

12h30: Rời Tòa Thánh Cao Đài. Sau đó tiếp tục di chuyển đến Chùa Thiền Lâm - Gò Kén – Một 

trong những ngôi chùa cổ nhất ở Tây Ninh, ngôi chùa hơn 100 năm tuổi là điểm du lịch tâm linh 

độc đáo, đẹp mắt bậc nhất nơi đây. Ngôi chùa này mang kết hợp kiến trúc văn hóa Đông và Tây  

 

 

 

 

 

 

 

14h00:  Đoàn khởi hành về lại TP Biên Hòa. Trên đường đoàn ghé Chợ Long Hoa mua sắm đặc 

sản  

18h00: Đoàn về đến TP Biên Hòa. Chia tay và hẹn gặp lại tour sau. 

 

Hẹn gặp lại quý khách trong những chương trình hành hương khác, kính chúc Qúy Khách 

tràn đầy sức khỏe - vạn sự cát tường – như ý 

 



 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 

CHUYẾN ĐI 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VNĐ) 

NGƯỜI LỚN TRẺ EM EM BÉ 

(Trên 11 Tuổi) (6=> dưới 10 Tuổi) (Dưới 5 Tuổi) 

TÂY NINH  499.000 370.000 
 MIỄN PHÍ 

 NGỒI CHUNG VỚI BỐ 

MẸ 
GIÁ TOUR  BAO GỒM 

1. Vận chuyển: Xe du lịch  29 – 45 chổ đời mới đưa đón khách theo chương trình (bố trí xe phù hợp với 

số lượng đăng kí) 

2. Ăn uống: Khách được lo ăn theo chương trình 

➢ Ăn chính: 1 buổi - cơm phần 5 – 6 món – gồm: cơm, lẩu, món mặn, xào, tráng miệng, ....  phù 

hợp với khẩu vị địa phương.  

➢ Ăn sáng: 1 bữa ăn sáng tô và ly – Đặc sản bánh canh Trảng Bàng , cơm tấm, hủ tiếu, ... + cafe 

đá, cafe sữa, đá chanh... 

➢ Thái Loan Air : nước uống: nước ngọt, nước ép trái cây, trà chanh, sâm lạnh... 

3. Hướng dẫn viên: Chuyên nghiệp, nhiệt tình, thuyết minh – hoạt náo trò chơi – phục vụ ăn  & tham quan 

cho đoàn. 

4. Tham quan: Các điểm tham quan: Vé vào cổng KDL Núi Bà Đen  

5. Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn tour với mức 30.000.000đ/vụ 

6. Quà tặng: Khăn lạnh, nước tinh khiết Lavie (01 ngày/chai). 

  GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 

1. Ăn uống ngoài chương trình, các chi phí vui chơi giải trí cá nhân khác. 

2. Cáp treo lên Chùa Bà : người lớn 250.000 đ/ khách – trẻ em  150.000 đ/ khách – khứ hồi 

 


