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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

HÀNH HƯƠNG THẬP TỰ HƯỚNG THỦ ĐỨC – BÌNH DƯƠNG 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 
-  Khởi hành: Ngày 04/02/2022 (Mùng 4 tết) 
 

6h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Bình Dương, ăn sáng trên xe. 
Đến Bình Dương Đoàn viếng Chùa Bà Bình Dương; Chùa Ông; Chùa Bà Thuận Thiên; Hội 
Khánh cổ tự (ngôi chùa cổ có tượng phật nằm được xác lập kỷ lục “Tượng phật nhập niết bàn 
trên mái chùa dài nhất Châu Á”. 
10h00: Đoàn khởi hành theo tỉnh lộ 743 viếng chùa Bồ Đề Đạo Tràng (chùa có Trung tâm nuôi 
dưỡng trẻ mồ côi và người già neo đơn), tiếp tục theo đường Vành Đai 3 viếng Long Thiền 
cổ tự (ngôi chùa hơn 300 năm tuổi với kiến trúc độc đáo – được công nhận di tích lịnh sử văn 
hoá quốc gia). Dùng cơm chay tại nhà hàng. 
 

Buổi chiều: Viếng chùa Bửu Long (chùa có Bảo tháp Gotama Cetiya quy mô lớn nhất Việt Nam 
thờ hơn 999 viên xá lợi phật, Thánh; Tăng). Hội Sơn Cổ Tự (ngôi chùa cổ được công nhận di 
tích văn hoá lịch sử cấp quốc gia) – Gặp thầy trù trì chúc phúc – nhận lộc đầu năm. Nam Thiên 
Đệ Nhất Trụ, chùa Diệu Giác (trung tâm nuôi trẻ mồ côi ở quận 2 – Quý khách trực tiếp phát 
tâm từ thiện đầu năm). 16h00: Khởi hành về Tp.HCM kết thúc chuyến đi. 
 

GIÁ VÉ: 390.000VNĐ/khách 
Giá vé bao gồm:  

- Xe vận chuyển đời mới phục vụ theo chương trình. 
- Ăn sáng trên xe(01 hộp xôi + 01 hộp sữa Fami), Ăn trưa - ăn chay tại nhà hàng.  
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
- Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ Đoàn. 

- Nước uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). 
Giá vé không bao gồm: Chi phí khác ngoài chương trình. 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 

http://www.dulichcaonien.com/

