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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

NÚI CHỨA CHAN - CỔ THẠCH – DINH THẦY THÍM – DINH CÔ 
 

-  Thời gian: 03 ngày 02 đêm. 
-  Khởi hành: Ngày 08/02/2022 (Mùng 8 tết) 

 

Ngày 01: Tp.Hồ Chí Minh – Núi Chứa Chan - Cổ Thạch 
6h00: Khởi hành tại 335 - 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM theo tuyến đường cao tốc Sài Gòn 
– Dầu Giây, ăn sáng tại Xuân Lộc. Tiếp tục hành trình đến Núi Chứa Chan Đoàn đi cáp treo lên 
núi viếng chùa Bửu Pháp, Tịnh Xá Ngọc Chơn, chùa Quảng Đạo, chùa Bửu Quang Tự (Chùa 
Gia Lào), Cây Đa Ba Gốc. 11h00: Đoàn khởi hành xuống núi dùng cơm trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành ra Cổ Thạch nhận phòng ăn tối, nghỉ đêm tại Cổ Thạch. 
 

Ngày 02: Cổ Thạch – Núi Tà Cú - Dinh Thầy Thím  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, tham quan Chùa Hang, bãi đá 7 màu, tắm biển Cổ Thạch. 
9h00: Đoàn trả phòng, ăn sáng, khởi hành về Hàm Thuận Nam, đi cáp treo lên đỉnh Tà Cú, 
viếng Tượng phật nhập niết bàn đồ sộ dài 49m cao 14m, Linh Sơn Trường Thọ Tự và 
chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn núi thiêng. Dùng cơm trưa trên đỉnh núi Tà Cú. 
 

Buổi chiều: Khởi hành đi Hàm Tân tham quan, Viếng dinh Thầy Thím(tự túc xe trung chuyển), 
nhận phòng khách sạn, ăn tối, nghỉ đêm.  
 

Ngày 03: Lagi – Dinh Cô – Tp.HCM 
Buổi sáng: Dùng điểm tâm sáng, tự do nghỉ ngơi tắm biển, tắm hồ bơi nước ngọt, nước mặn tại 
resort. 10h00: Đoàn trả phòng khởi hành về Bình Châu ăn trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Long Hải, viếng Dinh Cô. 14h00: Khởi hành trình về Tp.HCM ghé 
Trại bò sữa Long Thành nghỉ chân. Khoảng 17h30 về đến Tp.HCM kết thúc chuyến đi. 

(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 2.690.000VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm: 
+ Xe đời mới, máy lạnh, phục vụ suốt tuyến. 
+ Lưu trú: khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
+ Ăn uống theo chương trình từ sáng ngày đi đến trưa ngày về. 
+ Phí tham quan theo chương trình, Cáp treo núi Chứa Chan; Cáp treo núi Tà Cú. 
+ 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). Nón du lịch. 
 

Giá tour không bao gồm:  
+ Các chi phí khác ngoài chương trình. 
+ Phụ thu phòng đơn: 800.000VNĐ(với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

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

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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