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SÀI GÒN - CAO ĐÀI - ĐỊA ĐẠO CỦ CHI 1 NGÀY
Tổng quan
Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Lình trình tour

I. Tổng quan
Ngày

Nơi đến

1

SÀI GÒN - CAO ĐÀI – CỦ
CHI: (Ăn: Trưa)

Các hoạt động

Phương tiện

II. Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Giá bao gồm
Xe máy lạnh đời mới theo Chương trình.
Hướng dẫn viên tiếng Việt – Anh nhiệt tình kinh nghiệm theo suốt tuyến.
Nước suối trên xe.
Ăn trưa.
Vé thăm quan.
Bảo hiểm du lịch .

Giá không bao gồm
Đồ uống, và chi phí cá nhân .

III. Lình trình tour

Ngày 1

SÀI GÒN - CAO ĐÀI – CỦ CHI: (Ăn: Trưa)

Sáng: Địa điểm đầu tiên trong chuyến tham quan sẽ là đền thờ của đạo Cao Đài – được xây dựng vào năm 1926 ,
đây được xem là một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất Đông Nam Á. Đến đây , du khách sẽ được trải
nghiệm nghi lễ cầu nguyện độc đáo và trang nghiêm do những tín đồ đạo Cao Đài tổ chức vào giữa trưa , đây sẽ
là một trải nghiệm tuyệt vời đối với các bạn . Sau khi tham quan , các bạn sẽ dùng bữa trưa tại nhà hàng ở Tây

Ninh .
Chiều: Sau bữa trưa , chúng ta sẽ đến địa điểm tham quan tiếp theo ,Củ Chi – một địa danh mang tính lịch sử ,
nơi đây có rất nhiều bằng chứng về các trận chiến ác liệt đã xảy ra trong những năm 1960 . Chúng ta sẽ bắt đầu
cuộc tham quan vào buổi sáng , trước khi tham quan các hầm địa đạo , các bạn sẽ được xem một đoạn phim ngắn
giới thiệu về cấu trúc của hầm địa đạo . Hành khách tham quan các hầm địa đạo trong vòng 1 giờ , sau đó sẽ
được thưởng thức trà ,sắn (lương thực của du kích trong chiến tranh ) và trở về Sài Gòn
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