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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

KHU DU LỊCH THIỀN TÂM – NHÀ THỜ ĐÁ ĐÔNG VINH 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 

-  Khởi hành: Ngày 25/5/2021; 01/7/2021 
 

Buổi sáng: 6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Đồng Nai, ăn sáng 
món bún bò ngốc Huế - Bún Bò Ngọc Dung tại Quận 9. 
8h00: Đoàn tham quan chụp hình Ngự Lãm Viên – tái hiện 151 công trình kiến trúc của “Huế Thu 
Nhỏ” như: Hoàng Thành, Lăng các vua triều Nguyễn, chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền ... 
9h00: Đoàn tham quan chùa Bửu Long tại Quận 9 – Công trình kiến trúc tiêu biểu cho sự kết hợp 
hài hòa văn hóa Thái Lan, Ấn Độ cùng tinh hoa kiến trúc nhà Nguyễn. 
10h00: Đoàn khởi hành đi xuống Biên Hòa tham quan Khu du lịch nghỉ dưỡng bùn khoáng và 
thảo dược Thiền Tâm, Đoàn tham quan trải nghiệm, tư vấn chăm sóc da (skincare) bằng sản 
phẩm từ bùn khoáng thiên nhiên hiệu quả và an toàn cho da, mua sắm và chụp hình check in siêu 
ảo tại Thiền Tâm. 11h30: Đoàn dùng cơm trưa tại Khu du lịch. 
 

Buồi chiều: Đoàn sử dụng dịch vụ và tắm tại khu 5 hồ nước khoáng thiên nhiên sạch, an toàn 
và tốt cho sức khỏe. Tiếp theo Đoàn tắm thảo dược và trầm hương: Khoáng – Thảo Dược & 
Lá Trầm Hương tận dụng tinh túy thiên nhiên với phương thức phối chế độc quyền mang đến trải 
nghiệm “Phục hồi năng lượng” tại Thiền Tâm. Thảo dược với đa dạng công dụng như kích thích 
hệ tuần hoàn, tiêu hóa, thần kinh, tăng cường hệ miễn dịch, tăng chuyển hóa, chống stress và 
điều hòa cơ thể. Đặc biệt, lá trầm hương nổi danh về độ quý hiếm với các hợp chất hóa học 
Adenosine, “cộng hưởng” với tác dụng hỗ trợ cân bằng tim mạch, kiểm soát huyết áp và giúp thư 
giãn hiệu quả. 
15h30: Đoàn tham quan chụp ảnh Nhà thờ đá Đông Vinh được xây hoàn toàn đá Magma theo 
kiến trúc Châu Âu lộng lẫy. 16h00: Đoàn khởi hành về 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: 690.000 VNĐ/khách 
 

Giá tour bao gồm:  
- Xe đời mới tham quan theo chương trình. 
- Ăn uống theo chương trình: 01 buổi sáng và 01 buổi trưa. 
- Vé vào cổng điểm tham quan theo chương trình. 
- Phí Tắm khoáng – Thảo dược – Trầm hương: 300.000đ/khách 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 20.000.000đ/khách. 
- Nước uống Aquafina (01 chai 0,5 lít/ngày). 
- Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế phục vụ Đoàn.  

 

Giá tour không bao gồm: Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí (gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí - nếu có) 

 Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 80% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, tham quan). 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 

                                    HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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