
TOUR HÀNH HƢƠNG CHA DIỆP – MẸ NAM HẢI  

- CHÙA DƠI - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - NHÀ CÔNG 

TỬ BẠC LIÊU 

 

1 ngày 1 đêm THỨ 7 hàng tuần. 

 
GIÁ Khuyến mãi: 480.000đ/khách (Giá gốc 680.000đ) 

 
1. ĐIỂM NỘI BẬT 

- Tour viếng nhà thờ Cha Diệp 1N1Đ –  Mẹ Nam Hải – Nhà Công Tử Bạc Liêu– Chùa 

Dơi – Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam trong 01 ngày cho 01 đêm do công ty Du lịch 

Puolo Trip tổ chức. 

- Tham gia chuyến đi, bạn sẽ được khám phá những địa danh nổi tiếng tại vùng đất Bạc 

Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ. kết hợp với hành hương, cầu bình an, may mắn. Đặc biệt, 

bạn sẽ được thưởng thức món bánh xèo – A MẬT một trong những món  đặc sản của 

Bạc Liêu. 

 

2. THÔNG TIN CHI TIẾT. 

.Các Điểm Đón Khách Tại Sài Gòn:  

 Công ty Puolo Trip: 198, Bùi Thị Xuân, Phường 3, Tân Bình 

 Hàng Xanh 

 Nhà Văn Hóa Thanh Niên 

 Kỳ Hòa 2 

 Bến Xe Miền Tây 

 Tại Cty Puolo Trip số 198 ,  Bùi Thị Xuân , P3, Q Tân Bình  

 

Các điểm tham quan, hành hƣơng trong chƣơng trình: 

 Nhà thờ Tắc Sậy – viếng mộ cha Trƣơng Bửu Diệp 

 Chùa Quan Âm Phật Đài – Mẹ Nam Hải 

 Chùa Dơi (Wathsêrâytecho Mahatup) 

 Thiền Viện Trúc Lâm Phƣơng Nam. 

 Nhà công tử Bạc Liêu 

Tour hành hƣơng Cha Bửu Diệp, Mẹ Nam Hải là một trong những chương trình tour tôn giáo, 

tín ngưỡng thu hút rất nhiều tín đồ Công giáo cũng như Phật giáo đăng ký hàng tuần. Tour do 

Puolo Trip, đơn vị lữ hành uy tín tổ chức. Chương trình được thiết kế phù hợp và đi vào cuối mỗi 



tuần. Không đơn giản chỉ là tour hành hương đơn thuần; Tour do Puolo Trip tổ chức, sẽ kết hợp 

tham quan các điểm hành hương mang màu sắc ý nghĩa riêng: Nhà thờ Tắc Sậy – nơi mọi người 

có thể xin lễ tạ ơn Cha Phanxicô Trƣơng Bửu Diệp (không kể tôn giáo). Chùa Mẹ Quan Âm 

Nam Hải – Phật giáo Bắc tông, điểm hành hương nổi tiếng của giáo hội Phật giáo.Chùa Dơi – 

hiểu hơn về Phật Giáo Nam tông. Thiền Viện Trúc Lâm Phƣơng Nam– hiểu hơn về Phật giáo 

hệ phái Trúc Lâm. Ngoài ra là nhà Công tử Bạc Liêu nổi tiếng đất Phương Nam. 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TOUR HÀNH HƢƠNG CHA DIỆP – MẸ 

NAM HẢI: 
ĐÊM 1: TP. HỒ CHÍ MINH – BẠC LIÊU 

20h00: Xe và HDV PUOLO TRIP đón đoàn Tour Hành Hƣơng Cha Diệp tại điểm hẹn, khởi hành 

đi Tắc Sậy. Theo đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương đến Cái Bè. Quý khách cùng HDV tìm hiểu 

các phong tục tập quán, những địa danh mà đoàn đi qua. Tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn, đố 

vui có thưởng .Nghỉ đêm trên xe. 

NGÀY 01 : TẮC SẬY – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG – TP.HỒ CHÍ MINH 

04h45: Đoàn Tour Hành Hƣơng Cha Diệp đến Bạc Liêu, Quý khách viếng nhà thờ Cha Trương 

Bửu Diệp, mộ phần Cha và tham dự thánh lễ tại nhà thờ, nghỉ ngơi và tham quan tự do. 

 

 
Tour hành hương Cha Diệp Mẹ Nam Hải 

Quý khách dự thánh lễ sáng sau đó ăn sáng tại nhà hàng. 



07h30: Chia tay với nhà thờ Cha Diệp, Đoàn lên đường đến với Tp Bạc Liêu. Đi ngang qua nhà 

công tử Bạc Liêu, đoàn có thể ghé tham quan 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) 

9h00: 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 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. 

 

 
Tour hành hương cha Diệp – Mẹ Nam Hải 

10h00: Quý khách Tour Hành Hƣơng tham quan chùa Dơi (Wathsêrâytecho Mahatup) – Cái tên 

được đặt do trước đây có rất nhiều dơi leo đậu sinh sống trong chùa. Du khách có dịp được chiêm 

ngưỡng ngôi chùa với kiến trúc đẹp, được xây dựng tỉ mỉ công phu của người Khmer. Được dịp tìm 

hiểu thêm về Phật giáo Nam Tông… 

12h00: Quý khách dùng cơm trưa . Nghỉ ngơi, sau đó, tự do tham quan các cơ sở làm bánh và mua 

quà lưu niệm nơi nổi tiếng với đặc sản Bánh Pía, Sau đó, đoàn tiếp tục cuộc hành trình về Cần Thơ. 

Buổi chiều: 

14h00: Tới Cần Thơ, Đoàn ghé tham quan và thắp nhang tại Thiền viện Trúc Lâm Phƣơng 

Nam, hiện là thiền viện thuộc hàng lớn nhất ở miền Tây Nam Bộ. Nằm trên một diện tích 38.016 m² 

với nhiều công trình nguy nga, đồ sộ, trong đó phải kể đến như: Đại hồng chung 1,5 tấn (chuông lớn), 



Chánh điện, Quan Âm điện, Di Lặc điện… được làm từ 1.000 khối gỗ lim. Tượng Phật Thích Ca 

bằng đồng nặng 3,5 tấn,… Đây xứng đáng là điểm hành hương không thể bỏ qua khi về Miền Tây. 

19h00: Đoàn Tour Hành Hƣơng về đến TPHCM, xe đưa Quý khách trở về điểm đón ban đầu. HDV 

Puolo Trip chia tay tạm biệt mọi người trong đoàn. 

Một số lƣu ý: 

 Giá trên không áp dụng cho ngày Lễ, Tết 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm trong chương 

trình. 

 Vui lòng có mặt tại điểm hẹn trước từ 15 phút. Trường hợp tới trễ khi xe đã khởi hành 

được xem như khách tự ý hủy tour mà không báo trước và sẽ không được hoàn tiền. 

 Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ và đầy đủ giấy tờ tùy thân 

 Trẻ em đi theo người lớn phải có khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Đồ đạc tư trang trong suốt quá trình đi tour quý khách vui lòng tự giữ lấy. 

 Chương trình tour có giá trị tương đương như phụ lục hợp đồng giữa 2 bên. Vì vậy nếu 

có tranh chấp xảy ra sẽ dựa vào những điều khoản trong chương trình để giải quyết. 

 Quý khách có thai từ 6 tháng hoặc từ 70 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

 Công ty không chịu trách nhiệm cho những trường hợp bất khả kháng như: động đất, 

thiên tai, lũ lụt, giông bão… khiến cho lịch trình không theo mong muốn. Trường hợp 

này công ty sẽ sắp xếp một lịch trình khác phù hợp cho đoàn. 

 


