
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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 BẢO LỘC 
 

-  Thời gian: 02 ngày 01 đêm 

-  Khởi hành: Ngày 28/1/2023 (mùng 7 tết) 
 

Ngày 01: Tp Hồ Chí Minh  – Bảo Lộc 
6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Bảo Lộc, ăn sáng tại Dầu 
Giây. Tiếp tục hành trình Định Quán tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Chân Pháp – thiền 
viện uy nghiêm tráng lệ trên khu đất hơn 4 hecta. Đến Bảo Lộc viếng Tu Viện An Lạc. 
Dùng cơm trƣa, nhận phòng khách sạn. 
 

Buổi chiều: Đoàn viếng Chùa Trà - tọa lạc trên ngọn đồi cao khoảng 830m nhìn xuống hồ 
Nam Phƣơng thơ mộng. Chùa Phổ Hiền – chùa đƣợc xây dựng từ những viên đá đen dƣới 
dòng suối Đại Bình. Chùa Niết Bàn với nhiều pho tƣợng đƣợc điêu khắc tinh tế. Chùa Linh 
Quy Pháp Ấn – đƣợc mệnh danh là Cổng trời Bảo Lộc. Ăn tối nghỉ đêm tại Bảo Lộc. 
 

Ngày 02: Bảo Lộc – Thác Đambri - Tp.Hồ Chí Minh 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng. Xe đƣa Đoàn tham quan Chùa Phƣớc 
Huệ - ngôi chùa cổ gần 100 năm tuổi. Tu Viện Bác Nhã – tọa lạc trên đồi chè 18 hecta thơ 
mộng. Chùa Di Đà – ngôi chùa lớn nhất Bảo Lộc có kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa kiến trúc 
Phật Giáo và dân tộc Châu Mạ. Tham quan thác Đambri, dùng cơm trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành xuống Đạ Huoai viếng Thiền Trang Trúc Lâm Đông Tuệ, về 
đến Tp.HCM kết thúc chuyến đi. 

(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.390.000VNĐ/Khách 
 

Giá tour bao gồm: 

- Xe đời mới máy lạnh, phục vụ theo chƣơng trình. 
- Ăn theo chƣơng trình: 02 buổi sáng và 03 buổi chính. 
- Lƣu trú tiêu chuẩn 2 sao: Khách sạn Liên Đô hoặc tƣơng đƣơng. 
- Vé vào cổng tham quan theo chƣơng trình. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ. 
- Nƣớc uống Aquafina( 0,5l / ngày /khách). Nón du lịch. 
- Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế phục vụ Đoàn. 
 

Giá tour không bao gồm:  
 + Các chi phí cá nhân khác ngoài chƣơng trình. 
 + Phụ thu phòng đơn: 300.000đ/khách(với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí – nếu có). 
- Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 50% giá tour(có ghế ngồi, suất ăn, ngủ chung với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


