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NGÀY 15 - 3 - 2019 

Hdv du lịch Thiên Châu đón khách tại Đài Bắc, nghỉ đêm tại ĐÀI BẮC, TAIPEI CITY HOTEL  

NGÀY 16 – 3: ĐÀI BẮC – CAO HÙNG    (300Km)                                                      

  “LONG SƠN TỰ - LONG SHAN TEMPLE” - một ngôi chùa có lối kiến trúc cổ với những tác phẩm 
chạm khắc hình rồng trên cột và trên mái chùa rất đẹp mắt. Hằng năm có rất nhiều người hành hương 
từ khắp nơi đến viếng chùa. 
 

 Ăn trưa sau đó đi cao tốc đến Cao Hùng. Đến Cao Hùng, đoàn tham quan: 
 

 Tháp Long Hổ - một trong những ngôi chùa có kiến trúc đẹp nhất Đài Loan. 

Nghỉ đêm tại Cao Hùng, Chateau De Hotel 

NGÀY 17 - 3: CAO HÙNG – GIA NGHĨA   (120Km)                                                    

 “PHẬT QUANG SƠN” được xem là “Thủ đô Phật Giáo Đài Nam”, là thánh địa Phật Giáo cực kỳ nổi 
tiếng với lối kiến trúc vô cùng hùng vĩ. Tại đây Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng Phật 
Amitabha bằng vàng cao 120 m cùng với 480 bức tượng Phật đứng xung quanh. Người Đài Loan đã 
nói rằng, không nơi đâu có thể giúp người ta tìm hiểu về đạo Phật tốt hơn ở đây. 
 

 Thanh Hoa Từ - một ngôi chùa lớn nằm khép mình ở dưới một ngọn núi thấp, ngôi chùa tọa lạc ở thành 
phố Cao Hùng cuốn hút khách du lịch Đài Loan đến tham quan với một hồ nước nhân tạo và phong cảnh 
hữu tinh rất tuyệt đẹp. 

Sau đó khởi hành đi Gia Nghĩa: Nghỉ đêm tại Yu Tong Hotel 

 
NGÀY 18 - 3:  GIA NGHĨA - ĐÀI TRUNG  (100Km)                                                     

Sau khi ăn sáng và trả phòng khách sạn. Đoàn khởi hành đi ĐÀI TRUNG, tham quan: 

 “TRUNG ĐÀI THIỀN TỰ” - nằm trên đỉnh núi oai nghiêm, hùng vĩ của tỉnh Puli, thành phố Đài 
Trung. Cảnh quan tại Thiền Tự đẹp, trong lành khiến mỗi du khách cảm giác như sống trong một 
thế giới hoàn toàn tách biệt với thành phố đông đúc, nhộn nhịp, quên đi những lo toan bộn bề 
trong cuộc sống. 

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tham quan: 



 du thuyền trên “NHẬT NGUYỆT ĐÀM” - gồm một hồ lớn và một hồ nhỏ liền nhau, hồ nước thiên nhiên 
lớn nhất Đài Loan được bao bọc bởi màu xanh bạt ngàn của những dãy núi xung quanh. 
 

 Tự do tham quan  “CHỢ ĐÊM PHỤNG GIÁP”. Nghỉ đêm ở Sun Moom Lake Hotel, ĐÀI TRUNG. 

  

NGÀY 19 - 3: ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC (170 Km)                                                     (Ăn 3 bữa) 

 Miếu Huyền Trang – cảnh đẹp bên hồ Nhật Nguyệt. Miếu Huyền Trang là đền thờ vị sư nổi tiếng 
của thời nhà Đường Tam Tạng (Đường Tăng trong bộ phim Tây Du Ký nổi tiếng).  
 

 Linh Nhan Sơn Tự - là một ngôi chùa có kiến trúc cực kỳ hùng vỹ được xây dựng tại huyện Nam Đầu 
của Đài Trung. Ngôi chùa ở Đài Loan này có không gian thanh tịnh và trang nghiệm trong một vùng 
núi. 
 

 Pháp Cổ Sơn - tổ chức Phật Giáo hàng đầu Đài Loan, là tổ chức giáo dục Phật giáo có tầm cở quốc tế 
do hòa Thượng Thánh Nghiêm thành lập năm 1989.  
 

Nghỉ đêm tại ĐÀI BẮC, TAIPEI CITY HOTEL 

NGÀY 20 - 3: ĐÀI BẮC                                                                                         (Ăn sáng, trưa) 

Xe và HDV tiễn đòan ra sân bay. Kết thúc chương trình tham quan, hẹn gặp lại quý khách ! 

 

 
Giá Tour:  $1,800 USD / 1 người 
 
 
CHI PHÍ CHUYẾN ĐI BAO GỒM: 
 

 Vé máy bay quốc tế khứ hồi: LAX (Los Angeles) - Taipei 
 Chi phí ăn uống: ăn chay suốt tuyến tại nhà hàng 
 Chi phí tham quan theo chương trình. 
 Xe vận chuyển theo chương trình, xe đời mới 45 chổ 
 Hướng dẫn viên công ty du lịch suốt tuyến. 
 Bảo hiểm du lịch 
 
 
 Mọi chi tiết đăng ký tham gia  chương trình , xin liên lạc trực  tiếp Cô Thảo Ngọc                                                    

Tel: (909) 202 – 7227, Email: marynguyen909@yahoo.com 

 


