
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÔNG TY DU LỊCH CAO NIÊN 

89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 

Tel: 1900.63.64.12 & 0909.145.389 

www.caonien.vn 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

HÀNH HƢƠNG THẬP TỰ HƢỚNG ĐỒNG NAI 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 
-  Khởi hành: Ngày 29/1/2023 (Mùng 8 tết) 
 

6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM (ăn sáng trên xe) theo quốc lộ 
1k đi Biên Hòa đến Dĩ An viếng: 

1- Chùa Châu Thới (ngôi chùa hơn 300 năm tuổi – đƣợc công nhận di tích cấp quốc 
gia); 

2-  Long Thiền cổ tự (ngôi chùa hơn 300 năm tuổi với kiến trúc độc đáo – đƣợc công 
nhận di tích lịnh sử văn hoá quốc gia);  

3- Đến Cù Lao Phố viếng Đại Giác Cổ Tự - Ngôi chùa gắn với câu chuyện lịch sử về mối 
tình ngang trái, yêu đơn phƣơng của nàng công chúa Ngọc Anh nhà Nguyễn;  

4- Hoàng Ân Cổ Tự - còn đƣợc ngƣời dân gọi là chùa Xá Lợi, sƣ cô trụ trì Huệ Tâm do 
cơ duyên đã thỉnh về chùa đƣợc rất nhiều Xá Lợi Phất.  

5- Chùa Bửu Phong (ngôi chùa cổ nhất Đồng Nai hơn 400 năm – đƣợc xếp hạng di tích 
cấp quốc gia);  

6- Văn Miếu Trấn Biên – nơi thờ tự và tôn vinh đức Khổng Tử và các danh nhân 
văn hoá nƣớc Việt.  

12h00: Đoàn dùng chay trƣa tại nhà hàng. 
 

Buổi chiều: Đoàn tiếp tục viếng: 
7- Chùa Phúc Lâm;  
8- Thiền Viện Phƣớc Sơn - thiền viện có tƣợng phật lớn nhất Việt Nam;  
9- Chùa Diệu Pháp (chùa nuôi trẻ mồ côi – Quý khách trực tiếp phát tâm từ thiện đầu 

năm);  
10- Viên Giác Thiền Tự (Chùa Đèn Cầy) - Ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng và nhiều công 

trình văn hóa tâm linh ấn tƣợng đạt kỷ lục Guinness Việt Nam.  
16h30: Đoàn khởi hành về Tp.HCM kết thúc chuyến đi. 
 

GIÁ VÉ: 400.000VNĐ/khách 
 

Giá vé bao gồm:  
- Xe vận chuyển đời mới phục vụ theo chƣơng trình. 
- Ăn sáng trên xe(01 hộp xôi + 01 hộp sữa Fami), Ăn trƣa chay.  
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
- Hƣớng dẫn viên du lịch 
- Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ Đoàn. 
- Nƣớc uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách) 
 

Giá vé không bao gồm:  
-Phí cáp treo và các chi phí khác ngoài chƣơng trình. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


