
TOUR HÀNH HƯƠNG ĐỨC 
MẸ TÀ PAO – KHU DU LỊCH 

SINH THÁI THÁC BÀ 

Phương tiện vận chuyển : ô tô đời mới 

Lịch khởi hành : tối thứ 7 

Thời gian: 1 ngày 1 đêm 

  

Đêm 1: Sài Gòn - Tánh Linh 

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 

Địa điểm 1: 298 Bình Trị Đông, p.Bình Trị Đông,  quận Bình Tân. 

Địa điểm 2: NVH TN – số 4 Phạm Ngọc Thạch 

Địa điểm 3: Cây xăng Comeco Hàng xanh Bình Thạnh. 

23h00 : Xe và Hướng dẫn viên  Sài Gòn Vip tour đón quý khách tại điểm 
hẹn, khởi hành Du lịch Đức Mẹ Tà Pao. 

Trên xe quý khách nghe thuyết minh, tham gia các trò chơi vui nhộn: Hát 
cho nhau nghe, thi hát karaoke có quà thưởng … 

Nghỉ đêm trên xe 

Ngày 1: Đức mẹ Tà Pao – khu du lịch sinh thái Thác bà (ăn trưa) 

03h00: Đến Đức Mẹ Tà Pao tại xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, 
tỉnh Bình Thuận. 

 

http://vintourist.vn/tour/du-lich-duc-me-ta-pao


Quý khách làm thủ tục vệ sinh cá nhân, nghĩ ngơi. Tự túc ăn sáng. 

Quý khách men theo những bậc thang để đến với Đức Mẹ, đến nơi – 
Quý khách cầu nguyện, khấn Đức Mẹ mang đến những bình an, 
phước hạnh. 

 

04h45:  Đoàn đến Nhà Nguyện – Quý khách tham gia thánh lễ do giám 
mục Phan Thiết cử hành trên núi cùng cầu nguyện và xin ơn Đức Mẹ. 

 

06h10: Xe đưa quý khách rời Đức Mẹ, khởi hành đến khu du lịch Thác 
Bà 

 

Đến với khu du lịch Thác bà thuộc tỉnh Bình Thuận, cách trung 
tâm Thành Phố Phan Thiết khoảng 100km và cách Thành Phố Hồ Chí 
Minh khoảng 150km. Quý du khách sẽ có được những trãi nghiệm thú 
vị nhất ở nơi rừng núi thiên nhiên vẫn còn nguyên sơ này, Hòa mình 
vào thiên nhiên trong lành với những mỏm đá, thác nước, tán rừng 
nguyên sinh, trên nghe tiếng chim hót,dưới cá lội tung tang . 

 

11h00: Cả đoàn dùng đặc sản dân dã địa phương . thưởng thức đặc 
sản dân dã như:  món cơm Lam, canh gà lá giang , thịt gà nướng, gỏi 
gà Tây Nguyên trộn cá khô, rau rừng Tây Nguyên ...Cùng nhau giao 
lưu văn nghệ kết giao bạn bè và dân địa phương. 

 

14h00:  Khởi hành trở về Thành phố Hồ Chí Minh, trên đường về đoàn 
ghé trạm dừng chân bò sữa Long Thành và mua quà về cho người thân 
và gia đình 

18h30: Đoàn về đến TP.HCM, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết 
thúc Tour du lịch hành hương , Sài Gòn Vip Tour chia tay quý khách 
hẹn ngày gặp lại. 



GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 

668.000 VND/ KHÁCH 

(Trường hợp không đủ số lượng, công ty xin phép dời khách sang 
chuyến tiếp theo)  

GIÁ TOUR BAO GỒM  

Phương Tiện 

 Xe du lịch nếu số lượng khởi hành trên 29, 45 chổ máy điều hòa, tiện 
nghi phục vụ suốt tour. 

Ăn Uống 

 1 buổi trưa: Thực đơn đặc sản miền núi 200.000vnđ/suất. 

 Vé Tham Quan Khu du lịch sinh thái thác bà 

Qùa tặng: 1chai nước/khách/ngày. 1 khăn lạnh/khách/ngày. Nón du 
lịch. 

Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/trường hợp 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Chi phí phát sinh ngoài chương trình. 
 Khuân vát, phục vụ. 
 Tiền tiếp HDV + Tài xế (không bắt buộc). 
 10% Thuế VAT 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Miến phí trẻ em dưới 05 tuổi: bố mẹ tự lo (02 người lớn chỉ mang theo 
01 trẻ em, từ trẻ em thứ 02 phụ thu 75% giá vé): Có ghế ngồi và suất ăn, 
ngủ chung với bố mẹ (Không có suất ngủ) 

http://zoomtravel.vn/#collapse-One


 Trẻ em từ 06 - 10 tuổi tính 100% vé người lớn. 

CHÍNH SÁCH HỦY TOUR: 

 Một (01) đợt khởi hành tối thiểu 20 người, nếu không đủ số lượng khách 
hàng, Công ty sẽ dời lịch khởi hành vào đợt kế tiếp 

 Trường hợp thay đổi lịch đã đặt, khách hàng phải thông báo trước 07 
ngày (chỉ giải quyết 01 lần thay đổi). 

 Khách hủy tour ngay sau khi đăng ky ́chịu phí 30% giá tour. 
 Khách hủy tour trước 10 ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour 

 Khách hủy tour trước 5 ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour 

 Khách hủy tour trước 3 ngày khởi hành chịu phí 100% chi phí tour. 

 


