
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR HÀNH HƯƠNG  

CHA DIỆP- MẸ NAM HẢI 1 Ngày 1 Đêm  
 

Điểm nổi bật: 

 viếng nhà thờ Cha Trương Bửu Diệp, mộ phần Cha và tham 

dự thánh lễ tại nhà thờ lúc 05h25. 

 Quán Âm Phật Đài (Mẹ Nam Hải) – thuộc hệ phái Phật giáo 

Bắc tông; nằm trong khu vực phường Nhà Mát của thành 

phố Bạc Liêu  

 Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong hay còn gọi là chùa Som 

Rong có kiểu kiến trúc với những góc chụp ảo như những 

ngôi chùa ở Thái Lan 

 

 

 

 

Điểm Hành Hương:   

Những điểm mới được yêu 

thích gần đây 

 

 

Cha Diệp 

Mẹ Nam Hải 

 

 

 

Chùa Bôtum Vong Sa Som 

Rong  

Chùa Phật Ngọc Xá Lợi  

 

 

Thời gian dự kiến: 

Thứ 7 hàng tuần 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG  2023 

CHA DIỆP- MẸ NAM HẢI 

 

 

 

          

NGÀY 1: TPHCM – BẠC LIÊU Bữa ăn:    

 Buổi tối: 

 20h00:  Xe và HDV của Du lịch Gonatour đón khách tại điểm hẹn, khởi hành 

đi Bạc Liêu. Quý khách nghỉ đêm trên xe. 

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 

- Địa điểm 1: Văn phòng Gonatour – 171-175 Hàm Nghi, Quận 1 (20h00) 

- Địa điểm 2: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 44, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 (20h30) 

- Địa điểm 3: Thuận Kiều Plaza, 190 , Hồng Bàng, P.12, Quận 5 ( 20h45) 

- Địa điểm 4: Bến xe miền tây - Cây xăng Comeco (Đối diện bệnh viện Triều An) 

(21h00) 

Ngoài ra xe có thể đón quý khách dọc theo quốc lộ 1A theo hướng Cao Tốc Trung 

Lương - Tiền Giang 

 

 

NGÀY 2: 

NHÀ THỜ TẮC SẬY – NHÀ CÔNG TỬ BẠC LIÊU -

  CHÙA PHẬT BÀ NAM HẢI - CHÙA SOM RONG – 

CHÙA PHẬT NGỌC  

Bữa ăn: S T C 

 Buổi sáng: 

 04h00: Quý khách viếng nhà thờ Cha Trương Bửu Diệp, mộ phần Cha và tham 

dự thánh lễ tại nhà thờ lúc 05h25, nghỉ ngơi và tham quan tự do. Quý khách dự 

thánh lễ sáng. 

 06h30: Chia tay với nhà thờ Cha Diệp, Qúy khách lên xe đến với Tp Bạc Liêu. 

 07h30: Xe đưa quý khách đi dùng điểm tâm 

Thực đơn sáng: 1 phần 01 tô + 01 ly (hủ tiếu, phở, bánh canh, cơm sườn…cafe, 

nước ngọt…) 

 08h30: Qúy khách ghé tham quan nhà công tử Bạc Liêu để hiểu hơn về tiểu sử 

về một con người giàu có và nổi tiếng bậc nhất lục tỉnh Nam Kỳ một thời. (vé 

vào cổng tự túc). Hoặc quý khách có thể tham quan và mua sắm ở chợ Bạc Liêu. 

 09h00: Quý khách tiếp tục Ghé thăm Quán Âm Phật Đài (Mẹ Nam Hải) – thuộc 

hệ phái Phật giáo Bắc tông; nằm trong khu vực phường Nhà Mát của thành phố 

Bạc Liêu. Với tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 11mét, uy nghi hướng nhìn ra 

 Thời gian: 1 ngày 1 đêm 

 Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần 

 Vận chuyển: Xe Giường Nằm Du Lịch  



 

 

 
 

 

biển Đông (Nam Hải). Quý khách có thể ghé qua tham quan và mua sắm tại khu 

du lịch Trại Mát cách đó không xa. 

 Buổi trưa:  

 10h30: Xe ghé nhà hàng, quý khách dùng cơm trưa, nghỉ ngơi 

 Thực đơn trưa: 

• Bánh xèo đặc sản Bạc Liêu - ăn là ghiền 

• Cơm 

• Cá kèo kho mang đậm chất thuần túy địa phương. 

• Canh 

• Trà đá + trái cây tráng miệng 

 11h30: Quý khách lên xe về TP. Sóc Trăng. 

 

 Buổi chiều  

 13h00: Quý khách ghé thăm quan Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong hay còn gọi 

là chùa Som Rong có kiểu kiến trúc với những góc chụp ảo như những ngôi 

chùa ở Thái Lan. Với diện tích 5ha, gồm 4 khu vực chính là chánh điện, sala, 

nhà dành cho sư sải và một thư viện với hơn 1.500 quyển kinh kệ. Nơi đây còn 

là ngôi chùa ở Sóc Trăng duy nhất có tượng Phật niết bàn khổng lồ được khởi 

công xây dựng từ năm 2017. 

 14h00: Qúy khách lên xe về lại TP.HCM. Trên đường về , quý khách ghé 

tham quan Chùa Phật Ngọc Xá Lợi là một trong những ngôi chùa thiêng liêng và 

lớn nhất ở Vĩnh Long. Ngay từ bên ngoài là hình ảnh chiếc cổng chùa uy 

nghiêm, bề thế, nhiều người ghé thăm cũng không quên check-in để lưu lại 

khoảnh khắc tuyệt đẹp này. 

 19h00: Xe đưa quý khách trở về điểm đón ban đầu. Hướng dẫn 

viên GONATOUR thay mặt công ty nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý khách 

trong các tour sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

BÁO GIÁ BÁN 

(ĐVT: VNĐ/KHÁCH)  

TIÊU CHUẨN 

(Hotel / Resort) 

DÀNH CHO ĐOÀN TỪ 20 KHÁCH TRỞ LÊN 

(VAT 8%) 

GIƯỜNG NẰM TẦNG 1 790.000 

GIƯỜNG NẰM TẦNG 2 690.000 

 

DỊCH VỤ  

 Lưu trú 

 Phòng 2,3 khách: Tivi, Máy lạnh, tủ lạnh, điện thoại, nước 

nóng vệ sinh riêng, hồ bơi 

 Bãi biển riêng. 

 Vận chuyển 

 Xe giường nằm đời mới,  có máy lạnh, ti vi,  đưa đón khách đi 

theo chương trình trong tour. 

 Tài xế tiêm đủ 2 mũi vacxin trở lên, cồn, xịt khuẩn... 

 Ăn uống 
 01 bữa sáng tô + ly  

 01 bữa chính: 100.000/khách  

 Hướng dẫn viên 

 Hướng dẫn suốt tuyến theo chương trình du lịch 

 Hướng dẫn viên nhiệt tính chu đáo, chăm sóc đoàn tốt 

 Tiêm vacxin 2 mũi trở lên 

 QUÀ TẶNG 

  Nón du lịch 

 Khăn lạnh (1 cái /ngày) 

 Nước Aquafina/Lavie (1 chai 500ml/ ngày). 

 BẢO HIỂM   Mức bồi thường tối đa 40.000.000 đồng/vụ. 

 

 DỊCH VỤ CHƯA BAO GỒM  

DỊCH VỤ CHƯA BAO GỒM 

 Ăn uống  Chi phí phát sinh ngoài chương trình 



 

 

 
 

 

 Chi Phí Khác  

 Các chi phí giặt ủi, điện thoại.... ngoài chương trình. 

 Vé vào cổng nhà Công tử Bạc Liêu ( 15.000đ/vé) 

 Thuế V.A.T 10% ( Nếu quý khách xuất Hóa đơn VAT ) 

 Chi phí cá nhân khác . 

 

 GIÁ TOUR TRẺ EM: 

TUỔI GIÁ GHI CHÚ 

 05 tuổi trở lên 100% Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

 Nhỏ hơn 5 tuổi 0% 
Miễn phí giá tour (2 người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em, trẻ 

em đi kèm từ thứ 2 phải mua ½ vé).  

 

 GHI CHÚ: 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng điểm tham quan chương trình vẫn 

không thay đổi. 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành 

hoặc hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải 

mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, Thẻ CC/CMND, 

ngày cấp, nơi cấp. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc 

mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. 

 

 ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

Cảm ơn Quý khách đã đồng hành cùng GONATOUR! 

 


