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Kính chào Quý khách, Quý độc giả TSTtourist thân mến,

Mừng Xuân Quý Mão 2023, TSTtourist trân trọng kính chúc Quý khách, Quý độc giả 
một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý 
khách, Quý độc giả đã đồng hành cùng E-Magazine TSTtourist suốt gần hai năm qua.

Chúng ta đang ở thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Trong không khí se lạnh 
của tiết trời những ngày cuối năm, dọc các góc phố, con đường, hầu như ai cũng 
cảm nhận được rằng “nàng xuân” đang gõ cửa. Các em nhỏ đến trường dự buổi lễ sơ 
kết rồi bắt đầu kỳ nghỉ Tết; các bà, các mẹ đã tất bật mua sắm để chuẩn bị tươm tất 
cho những mâm cỗ ngày đầu năm; các khu chợ đã bắt đầu nhộn nhịp tiếng nói cười 
hân hoan, tiếng trả giá rộn ràng của những người mua sắm Tết. Men theo các con 
đường, tiểu thương đã bắt đầu bày những chậu mai, quất cùng vô số các loại hoa. 
Những chậu mai, đào, cúc, mâm xôi, vạn thọ,… đua nhau khoe sắc; hình ảnh người 
người nhà nhà rộn ràng mua hoa chưng Tết, xin chữ về trang hoàng nhà cửa làm người 
ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết mùa xuân đã đến thật gần.

Trong E-Magazine số Tết lần này, ngoài mang đến cho Quý khách, Quý độc giả những 
thông tin thú vị về các phong tục, tập quán gắn liền với ngày Tết cổ truyền như vì sao 
mèo có mặt trong 12 con giáp, văn hóa múa sư tử mèo độc đáo của người Tày - Nùng, 
TSTtourist còn gợi ý các điểm đến đẹp, ý nghĩa cả trong và ngoài nước cho ngày đầu 
năm mới; cập nhật những đường tour, tuyến sau Tết sẽ khởi hành tại TSTtourist; nhất 
là mang đến những thông tin hấp dẫn về ẩm thực như các nước trên thế giới ăn gì 
mừng năm mới, gợi ý mâm cỗ chay tươm tất cho 3 ngày đầu năm. Ngoài phong tục 
thờ cúng tổ tiên, lễ chùa đầu năm là nét đẹp trong văn hoá, tín ngưỡng được người 
Việt giữ gìn qua nhiều thế hệ. Tìm đến những địa điểm tâm linh để vãn chùa, bái Phật, 
mong cầu những điều tốt đẹp và cho bản thân những phút giây lắng đọng tâm hồn 
sau một năm dài tất bật mưu sinh… là thói quen của phần đông người Việt. Do đó, gợi 
ý những điểm hành hương nổi tiếng, đẹp, lâu đời, gắn bó mật thiết với tiến trình lịch sử 
đất nước là bài viết đặc sắc sẽ có trong E-Magazine TSTtourist kỳ này.

Xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách, Quý độc giả BẢN TIN DU LỊCH E-Magazine 
TSTtourist số phát hành thứ 54 - Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề: “XUÂN SANG QUÝ MÃO 
- RƯỚC LỘC DỒI DÀO”.

BAN BIÊN TẬP

Lời Ngỏ



Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, năm 2023 
và năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn do những biến 
động. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là xu hướng 
trải nghiệm du lịch đã và đang biến đổi nhanh chóng.

Trào lưu du lịch tự túc ở các quốc gia Đông Nam Á 

Trong 5 năm trở lại đây, xu hướng tour trọn gói đến các 
quốc gia Đông Nam Á dần nhường chỗ cho hình thức 
đặt gói combo dịch vụ bao gồm vé máy bay và khách 
sạn. Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhất là sự 
bùng nổ của các ứng dụng đặt chỗ lưu trú, homestay, 
khách sạn, vé máy bay,… trên các nền tảng trực tuyến; 
những bài viết, video chia sẻ kinh nghiệm du lịch từ các 
trang mạng xã hội đã kích thích cho hình thức này phát 
triển ngày càng mạnh. Ngay sau dịch, hầu như các 
nước Đông Nam Á với các ứng viên sáng giá như Thái 
Lan, Singapore trở thành thành trung tâm bởi nhiều nỗi 
nhớ - nhớ những trung tâm mua sắm nhộn nhịp ở Bangkok, 
thế giới giải trí đêm Pattaya; nhớ Singapore với vẻ đẹp 
lung linh của những công trình đầy chất sáng tạo… Đi 
tự túc thoải mái hơn, cùng với vốn ngoại ngữ giao tiếp 
kha khá hay biết thêm tiếng địa phương, du khách cảm 
thấy vô cùng thoải mái, du lịch Đông Nam Á mà cứ như 
về nhà. Tuy nhiên, mua dịch vụ qua các công ty lữ hành 
uy tín vẫn là lời khuyên dành cho du khách khi chọn lựa 
du lịch tự túc.

Du lịch theo nhóm gia đình lên ngôi 

Từ số lượng khách mỗi đoàn phải chờ gom từ 30-35 khách 
mới khởi hành, thì giai đoạn sau dịch, lượng khách mỗi 
đoàn chỉ còn khống chế tối đa khoảng 25 khách. Du lịch 
theo tour đã bước sang trang mới với sự thay đổi rất lớn 
về tâm lý của du khách. Khách hàng cần sự thoải mái 
và riêng tư hơn, quan tâm đến gia đình hơn, muốn di 
chuyển theo thời gian linh hoạt cùng những người đồng 
hành “cùng tần số”. Do vậy, dòng tour gia đình phục vụ 
cho nhóm từ 6-8 khách đang dần trở nên phổ biến. Giá 
có cao hơn nhưng hoàn toàn linh hoạt và chủ động về 
thời gian.

Thần chú “một xe, một group, một hướng dẫn viên”. 
Một đặc điểm nữa của nhóm khách theo style này 
chính là yêu cầu khá cao, bay hàng không 5 sao, ngủ 
khách sạn 5 sao và dĩ nhiên điểm đến cũng phải khác 
so với tuyến điểm thông thường. Đây cũng chính là 
chìa khóa để những sản phẩm mới liên tục được cho 
ra đời. Theo nhìn nhận từ TSTtourist, nhu cầu của các 
nhóm du khách gia đình khởi hành riêng đang chiếm 
tỷ lệ từ 35% - 40% so với các tour theo lịch khởi hành 
định sẵn hiện nay, và xu hướng này sẽ còn gia tăng.

Kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe

Trước dịch, Thái Lan đón hơn 3 triệu lượt khách chữa 
bệnh, mang đến doanh thu trên 700 triệu USD (2019). 
Trong khi đó, Ấn Độ đã cán mốc 3 tỷ USD doanh thu 
cho du lịch y tế từ năm 2015. Nếu như trước đây, du 
khách thường hay đi Singapore chữa bệnh, đến Thái 
Lan hay Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ,… kiều bào 
về Việt Nam làm răng, tranh thủ thời gian Tết hay nghỉ 
hè để hoàn thiện vẻ đẹp thì nay, sự kết hợp giữa tham 
quan, tầm soát, điều trị tại các bệnh viện uy tín tại Việt 
Nam đang được xây dựng thành xu hướng. Điều này 
không những phù hợp cho nhu cầu cá nhân mà còn 
đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp.

Qua tiếp xúc với các bệnh viện hàng đầu như Từ Dũ, Đại 
học Y Dược, Viện Tim,… các bệnh viện đều có khu điều 
trị kỹ thuật cao, đáp ứng được khả năng tầm soát, chẩn 
đoán cho các đoàn khách lên đến 300 người. Thời gian 
thăm khám theo quy trình được cải tiến và rút ngắn - chỉ 
cần nửa ngày cho cả công ty. Sự kết hợp này đang mở 
ra cơ hội cho các doanh nghiệp vừa tổ chức kỳ nghỉ, 
vừa chăm sóc sức khỏe cho cán bộ - nhân viên. Nhờ 
tính cạnh tranh trong chi phí, thời gian điều trị cùng lợi 
thế cảnh đẹp sẵn có, Việt Nam đủ điều kiện để trở thành 
một trong những điểm đến đầy hứa hẹn của du lịch y 
tế. Theo trang The Asean Post, chỉ riêng năm 2018, đã 
có 80.000 người nước ngoài đến Việt Nam tìm kiếm dịch 
vụ và điều trị y tế, mang lại nguồn thu hơn 1 tỷ USD. Điều 
này cho thấy dấu hiệu tích cực của loại hình du lịch y tế 
tại Việt Nam.

ĐÓN ĐẦU XU THẾ XÊ DỊCH NĂM 2023

số 10 Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM.
Đăng ký trực tuyến tại wensite www.tsttourist.com.
Đt: (028) 39 328 328
Hotline:

0909026116 - 0909026118 (Tour Du lịch)
0909026119 (Vé máy bay, Dịch vụ Visa)
0909026237 - 0909021397 (Khách đoàn, Tour MICE, Team Building)

Quyền Trân



Đối với đường tour Nhật Bản, TSTtourist chọn lọc giới thiệu đến 
du khách hai hành trình được xem là ấn tượng và nổi tiếng 
đẹp, bao gồm Osaka - Kyoto - Nagoya - Hakone - Tokyo và 
Tokyo - Hakone - Nagoya - Kyoto - Osaka. Cả hai chuyến 
đều có thời gian tour 6 ngày để du khách có đủ thời gian trải 
nghiệm các điểm đến. Những nơi tuyệt đẹp để ngắm hoa 
anh đào được chọn lọc để du khách tham quan trong hành 
trình phải kể đến lâu đài Osaka, Đền Kiyomizu (Thanh Thủy 
Tự), Kinkakuji (Đền Gác Vàng), Làng Oshino Hakkai, Núi Phú Sĩ, 
Cung điện Hoàng gia, Đền Asakusa Kannon, Công viên Ueno. 
Đây là những điểm nhấn chính về điểm đến trong hành trình 
Osaka - Kyoto - Nagoya - Hakone - Tokyo.

Tuyến Tokyo - Hakone - Nagoya - Kyoto - Osaka sẽ có những 
điểm ngắm hoa tuyệt đẹp làm du khách phải mất nhiều 
thời gian thưởng ngoạn như Công viên Hitachi, Đền Asakusa 
Kannon, Làng Oshino Hakkai nằm yên bình dưới chân núi 
Phú Sĩ, Kinkakuji, Đền Kiyomizu (Thanh Thủy Tự), Chùa Todaiji 
và công viên Nara, Lâu đài Osaka - điểm du lịch nổi tiếng 
của Nhật Bản và là biểu tượng chính của thành phố Osaka.

Hàn Quốc có hành trình ngắm hoa anh đào theo tuyến 
Seoul - Nami - Everland với thời gian 4 ngày. Du khách sẽ 
có nhiều thời gian để ngắm hoa anh đào tại con đường hồ 
Seokchon - nơi lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn mùa xuân Hàn 
Quốc với những rặng cây anh đào xung quanh hồ. Bên cạnh 
đó, đến với Hàn Quốc, du khách sẽ check in những điểm đến 
được yêu thích như đảo Nami; Tháp Namsan - còn gọi là 
N Seoul Tower, là biểu tượng du lịch của thủ đô Seoul; làng 
cổ Namsan Hanok - một quần thể các ngôi làng, nơi bảo tồn 
rất nhiều nhà cổ mang kiến trúc truyền thống của người Hàn 
Quốc; Khu giải trí liên hợp Everland; Cố cung Gyeongbok; 

Viện bảo tàng truyền thống dân gian Quốc gia; chương 
trình biểu diễn Painter Hero; Chùa Jogyesa…

Còn có nhiều hành trình ngắm hoa anh đào tại Đài Loan 
trong thời gian tháng 2, 3 và tại Washington - Hoa Kỳ sẽ 
sớm cập nhật tại www.tsttourist.com.

Thông tin tour ngắm mùa hoa anh đào:

HÀN QUỐC MÙA HOA ANH ĐÀO: SEOUL - JEJU - 
NAMI - EVERLAND (5 ngày)
Ngày KH: 31/03, 28/04/2023
Giá: 30.980.000 đồng/khách
 
NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: OSAKA - KYOTO - 
NAGOYA - HAKONE - TOKYO (6 ngày)
Ngày KH: 26/3, 28/3, 30/03/2023
Giá: 55.980.000 đồng/khách
 
NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: TOKYO - HAKONE - 
NAGOYA - KYOTO - OSAKA (6 ngày)
Ngày KH: 27/03, 29/03, 31/03, 01/04, 03/04/2023
Giá: 55.980.000 đồng/khách
 
Liên hệ:
TSTtourist - Biệt thự số 10 Tú Xương, P.Võ Thị Sáu, Q.3, 
TP.HCM
ĐT: (028) 39.328.328
Hotline: 0909.026.118

Thanh Nghĩa

Với phần lớn du khách yêu thích vẻ đẹp hoa anh đào, tháng 3 và tháng 4 được trở lại Nhật Bản, Hàn Quốc là điều vô 
cùng ý nghĩa. Bởi không gian đất trời vào xuân vốn đã đẹp, nay càng thêm phần lãng mạn với những cung đường hoa, 
công viên nhuộm sắc hồng rực rỡ. TSTtourist là đơn vị đầu tiên triển khai tour Anh Đào cho du khách để sớm chuẩn bị 
các thủ tục Visa. Bên cạnh đó, các tour ngắm hoa anh đào tại Đài Loan, Hoa Kỳ đang tiếp tục được cập nhật.

TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC NGẮM HOA ANH ĐÀO ĐÃ MỞ BÁN



Mão là năm khá đặc biệt trong 12 con giáp của Việt Nam vì với nhiều nước lân cận như Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan,… năm Mão - tức con giáp thứ tư trong 12 con giáp của họ là thỏ, duy chỉ có Việt Nam 
là mèo. Để lý giải cho sự khác biệt này, nhiều giả thuyết đã được đặt ra.

Cách lý giải thứ nhất liên quan đến sự tích về 12 con giáp. Theo truyện cổ của các nước kể trên, khi Ngọc Hoàng mở cuộc 
thi để chọn 12 con vật làm đại diện cho 12 năm thì chuột đã lừa mèo bằng cách thông báo sai thời gian thi khiến hôm ấy 
mèo ngủ quên. Do vậy, có mặt trong 12 con giáp là thỏ chứ không phải là mèo. Đây cũng là lý do khiến mèo thù chuột.

Trong sự tích 12 con giáp của Việt Nam thì mèo và chuột cùng đi thi. Khi đi ngang một con sông lớn đang chảy xiết, cả 
hai cùng nhờ trâu để quá giang. Tuy nhiên đến giữa dòng, chuột lựa lúc mèo sơ ý bèn đạp mèo ngã xuống sông, còn trâu 
cõng chuột đến cửa thiên đình sớm nhất. Lúc cửa hé mở, chuột nhanh nhảu lẻn vào trước, trâu chậm hơn đành xếp thứ 
hai. Riêng phận mèo may mắn khi rớt xuống sông thì gặp hổ cứu và cặp này chiếm vị trí thứ ba và tư trong 12 con giáp.

•Quyền Trân

Việc vì sao năm Mão của Việt Nam là mèo chứ không 
phải là thỏ được lý giải rằng do ở Việt Nam, mèo phát 
triển mạnh hơn loài thỏ. Nếu văn hóa thảo nguyên, nơi có 
những đồng cỏ mềm mượt, ẩm ướt thuận lợi cho những 
động vật thỏa sức ăn thành bầy đàn, thì thảo mộc là môi 
trường có các thảm thực vật đan xen lẫn nhau. Ở Việt 
Nam, so với thỏ, mèo phổ biến, thân thuộc và gắn bó 
mật thiết với đời sống sinh hoạt của người dân hơn. Trang 
Reuters còn lý giải rằng, thỏ là loài gặm nhấm, chuột (Tí) 
cũng thuộc họ gặm nhấm, trong khi con vật đại diện cho 
12 con giáp cần sự độc nhất và khác biệt. Không những 
vậy, mèo (Mão) còn tạo ra thế đối xứng với chó (Tuất), mà 
trong thuyết âm dương, điều này giúp giải quyết các mâu 
thuẫn, giúp vòng tròn hoàng đạo cân bằng hơn.

Với cách lý giải nào thì cũng có thể thấy, mặc dù đã tiếp 
thu Thập nhị chi (12 con giáp) của Trung Quốc nhưng người 
Việt vẫn luôn biết biến cải cho phù hợp với lối sống của 
mình. Tiếp thu văn hóa có chọn lọc là điều mà chúng ta - 
những thế hệ sau cần tự hào và học tập tổ tiên từ ngàn xưa.

Vì sao

của Việt Nam
MÈO CHỈ CÓ TRONG 12 CON GIÁP



Tết là dịp sum vầy và cũng là lúc nhiều người tranh thủ thưởng cho bản thân những chuyến du xuân ở nơi xa, tìm 
đến những trải nghiệm mới mẻ cho một năm mới đầy hứng khởi.

•Thanh Nghĩa

Từ xưa, mỗi dịp Tết đến Xuân về, người người nhà nhà lại 
nô nức về quê sum họp với gia đình. Dù có bận bịu đến 
đâu, dù có trăm công nghìn việc thì người Việt cũng phải 
gác lại để về nhà đón Tết cổ truyền.

Ngày nay, người Việt có nhiều cách đón Tết hơn. Có người 
sẽ khăn gói về quê thật sớm. Có người thì tranh thủ hoàn 
thành công việc đến những ngày cuối năm. Có người sẽ 
rước gia đình từ quê lên để ăn Tết cùng nhau.

Bên cạnh đó, Tết Nguyên đán còn là kỳ nghỉ dài nhất trong 
năm, là khoảng thời gian lý tưởng cho những chuyến du 
lịch dài hạn đến với những vùng đất mới. Nhiều du khách 
lựa chọn đón Tết cổ truyền ở một nơi xa, như phần thưởng 
cho một năm chăm chỉ làm việc với nhiều nỗ lực. So với 
Tết hai năm trước, khi du lịch chưa mở cửa trở lại, năm 
nay, khách Việt có thêm nhiều lựa chọn là các điểm đến 
nước ngoài. Mỗi quốc gia là mỗi nền văn hóa, phong tục, 
ẩm thực riêng biệt, mang đến nhiều hương vị đặc sắc cho 
ngày Tết Quý Mão 2023.

ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN
Ở MỘT NƠI XA



Nhật Bản
Tháng 1 là thời điểm Nhật Bản vẫn còn đang say giấc 
mùa đông, cảnh vật còn được phủ bởi màu tuyết trắng 
và sương lạnh. Đất nước mặt trời mọc vào thời gian này 
có nhiều cảnh đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc thù. 
Du khách có thể thấy khung cảnh những chú khỉ đang 
ngâm mình thư giãn trên suối nước nóng tại công viên 
Jigokudani; trải nghiệm tắm Onsen - một hình thức tắm 
ngâm mình trong dòng suối nóng, có tác dụng trị liệu; 
trượt tuyết tại khu trượt tuyết Fujiten cao 1.500m trên 
đỉnh Phú Sĩ với phong cảnh rừng núi hùng vĩ xung quanh. 
Ngoài ra, Nhật Bản còn nổi tiếng với những ngôi chùa 
lâu đời như Thanh Thủy tự, đền Gác Vàng, đền Asakusa 
Kannon… rất thích hợp để cầu may mắn cho một năm 
mới vạn sự hanh thông.



Thái Lan
Nếu Nhật Bản và Hàn Quốc có không khí lạnh thì Thái Lan 
lại có khí hậu dễ chịu hơn, gần giống với Việt Nam vào 
dịp Tết  m lịch 2023. Với vị trí gần kề, chi phí hợp lý, thủ tục 
nhập cảnh đơn giản, Thái Lan trở thành điểm đến được 
nhiều du khách ưu tiên lựa chọn cho dịp Tết 2023. Là xứ 
sở chùa Vàng, nơi đây hấp dẫn du khách bởi những ngôi 
chùa k.00.  iến trúc độc đáo như: chùa Bình Minh, chùa 
Vàng, chùa thuyền Yannawa, chùa Phật Vàng… thích 
hợp để hành hương đầu năm. Những khu chợ trời, chợ 
nổi, các trung tâm thương mại lớn… tại Thái Lan là nơi 
hoàn hảo để du khách thỏa sức mua sắm. Thái Lan còn 
làm nhiều du khách lưu luyến bởi những công trình nghệ 
thuật hiện đại, hương vị ẩm thực trứ danh cùng sự thân 
thiện hiếu khách của người bản địa.



Đài Loan
Từ khi mở cửa du lịch, Đài Loan đã trở thành điểm đến 
được nhiều du khách Việt quan tâm. Giống với Việt 
Nam, Đài Loan đón Tết Nguyên đán với những nghi 
thức văn hóa truyền thống của người Á Đông. Phố xá 
xứ Đài vào thời điểm này không quá đông đúc vì hầu 
như người dân chọn về quê đón Tết, nhưng vẫn có 
nhiều hoạt động vui xuân diễn ra. Đài Loan nổi tiếng 
bởi các ngôi đền, chùa như Phật Quang Sơn, Long Hổ 
song tháp, đình Xuân Thu… thu hút nhiều lượt khách đến 
cúng bái đầu năm, cầu nguyện năm mới bình an. Đảo 
quốc Đài Loan không quá rộng lớn nhưng điểm đến thì 
vô cùng đa dạng, với Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài 
Bắc, Phủ Tổng Thống, Phố cổ Thập Phần… và nền ẩm 
thực vô cùng đa dạng, đặc sắc, nhất là những đặc sản 
không thể bỏ lỡ tại những khu chợ đêm nức tiếng.



Các nước Châu Âu
Đón Tết cổ truyền tại các quốc gia ở nửa kia bán cầu 
cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà du khách có thể 
không muốn bỏ lỡ. Đến với Châu Âu những ngày đầu 
năm, chúng ta sẽ được hòa mình vào mùa lễ hội sôi động, 
cảm nhận không khí lạnh đặc trưng không thể tìm gặp ở 
Việt Nam. Việc đón Tết Nguyên đán tuy không có hoa mai 
hoa đào, không có những câu đối đỏ hay nồi bánh chưng 
xanh nhưng bù lại có những phút giây tận hưởng không khí 
náo nhiệt của những lễ hội, những khu mua sắm sầm uất 
tại Hà Lan, Bỉ, Đức, Pháp... Chuyến du xuân đến châu Âu 
sẽ cho ta biết rõ hơn về đất nước, con người nơi đây qua 
những di tích mang đậm dấu ấn lịch sử, những công trình 
biểu tượng quốc gia, những danh lam thắng cảnh hùng 
vĩ… giúp tăng vốn tri thức, thêm những trải nghiệm đong 
đầy, nhất là tình cảm gia đình được dịp vun bồi, gắn kết.



Tết về trên đồng đất núi sông Lạng Sơn mang theo cơn gió đầu xuân se lạnh, mang theo hoa ban, hoa đào rực rỡ 
cùng tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng theo từng bước chân của người múa sư tử mèo. Điệu múa độc đáo cùng 
những chiếc mặt nạ sặc sỡ đã làm cho năm mới của người Tày thêm đặc biệt và ý nghĩa.

•Thanh Nghĩa

Những khi nàng xuân ghé thăm trên nương rẫy, đi khắp 
các thôn bản của người Tày, Nùng ở huyện Cao Lộc thuộc 
tỉnh Lạng Sơn, du khách sẽ bắt gặp người dân nơi đây 
đội chiếc mặt nạ tròn thoăn thoắt nhảy những bước điêu 
luyện. Xung quanh, bà con kéo đến hò reo cổ vũ, không 
khí nhộn nhịp đón năm mới về với buôn làng. Đó chính là 
điệu múa sư tử mèo có nguồn gốc từ truyện cổ của dân 
tộc Tày, thường được biểu diễn vào mùng 1, mùng 2 Tết 
Nguyên đán và một số dịp đặc biệt như ngày hội xuống 
đồng, Trung Thu, lễ khởi công, vào nhà mới…

Trong tiếng dân tộc Nùng, sư tử mèo là “kỳ lằn”, tức kỳ lân 
- một trong tứ linh: long, lân (kỳ lân), quy, phụng (phụng 
hoàng). Cái tên sư tử mèo là cách gọi dân dã của người 
địa phương với con vật thần thoại. Trong văn hóa của 
người Nùng, sư tử mèo là linh vật mang cả hai đặc điểm 
vừa mạnh mẽ như chúa sơn lâm, vừa hiền lành và được 
thuần hoá như loài mèo, đại diện cho cả thiện và ác.

Múa sư tử mèo là hình thức biểu diễn tổng hợp, trong đó 
múa là chủ đạo, nhưng không tách rời khỏi nhạc và trò 
diễn. Mỗi đội múa có khoảng 8 - 16 người, gồm người múa 
cầm đầu sư tử mèo và các thành viên đeo mặt nạ đười 
ươi (báo đông), mặt khỉ (nả lình). Đi đôi với múa là biểu 
diễn các bài quyền, kiếm, binh khí, đạo cụ cầm trên tay 
như đinh ba chạc, đoản đao (pàn tao), kiếm...

Văn hóa

ở rẻo cao
MÚA SƯ TỬ MÈO NGÀY TẾT



Khi múa sư tử mèo, những động tác múa võ vừa nhanh, 
vừa uyển chuyển kết hợp với tiếng trống, tiếng chiêng rộn 
rã khiến người xem vô cùng náo nức, khí thế. Cứ theo nhịp 
trống, thanh la, chũm chọe, người múa phải di chuyển 
sư tử mèo lên cao, xuống thấp, xoay vòng đúng tiết tấu. 
Những động tác cúi thấp, khi nhô cao lúc hạ xuống chính 
là những hành động cúi chào thần linh bốn phương. Rồi 
những tục diễn như nhảy qua vòng lửa, nhảy qua vòng 
dao... chính là biểu hiện của tín ngưỡng nông nghiệp, cầu 
mong cho mưa thuận gió hòa, cây cối đâm chồi nảy lộc, 
mùa màng bội thu.

Một bài múa chỉ kéo dài 7 phút, nhưng nó đòi hỏi sức 
dẻo dai, kỹ thuật điêu luyện của người biểu diễn, làm sao 
truyền tải được câu chuyện một cách sinh động nhất.

Không chỉ thể hiện tinh thần thượng võ, múa sư tử mèo 
còn là một hoạt động thể hiện khát vọng của con người 
về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng bào nơi đây quan 
niệm sư tử mèo tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt, 
đi đến đâu là mang theo hạnh phúc, no đủ và niềm vui 
đến đó. Vào đầu năm mới, đồng bào Tày, Nùng thường 
mời các đội múa sư tử vào nhà mình múa với quan niệm: 
sư tử xuất hiện sẽ xua đuổi tà ma, diệt mọi ôn dịch, biểu 
hiện sự thái bình và niềm tin vào một năm mới sung túc.

Những điệu múa sư tử mèo sẽ thiếu đi cái hồn đặc trưng 
nếu thiếu đi chiếc mặt nạ đầy màu sắc và ấn tượng. Mặt 
nạ sư tử mèo có dáng hình tròn, bán kính khoảng 50cm, 
được làm thủ công hoàn toàn và trung bình tốn khoảng 
một tuần để hoàn thành một chiếc.

Đầu tiên, đất thó (loại đất sét trắng ở giữa sông) được 
mang về giã, ngâm nước tới khi mịn và quánh. Bước tiếp 
theo là nặn đầu sư tử theo đúng nguyên mẫu, đồng thời 
sáng tạo thêm một số hình dạng sao cho đẹp mắt. Sau 
khi đất se khô thì dán giấy bồi, sơn, vẽ màu lên các hình 
thù của sư tử. Nghệ nhân làm mặt nạ thường là người có 
thâm niên trong thôn, để có thể uốn nắn những đường 
nét sao cho có hồn nhất.



Mặt nạ sư tử mèo có mắt to, mũi to, miệng rộng, tai nhỏ và 
chếch ra phía đằng sau; có râu bằng vải đỏ và đặc biệt 
là có 3 chiếc sừng. Nét mặt sư tử có phần dữ tợn, để có 
thể xua đuổi tà ma, vận rủi cho một năm mới an khang. 
Cổ sư tử mèo được làm từ 3 hay 4 mảnh vải khâu lại với 
nhau và thường được gắn một lớp "bờm" bằng len màu 
xanh lá để thêm nổi bật và tạo sự uyển chuyển khi múa.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có gần 100 đội múa 
Sư tử mèo, với gần 1.000 thành viên biểu diễn cùng hàng 
chục nghệ nhân làm đầu sư tử mèo. Tùy vào không gian, 
địa điểm, mục đích, yêu cầu múa sư tử mèo có nhiều bài 
múa cho phù hợp như: múa chào thần thánh, bái tổ, cầu 
may; múa tại hội lồng tồng, nhào lộn qua vòng lửa…

Với những giá trị văn hóa truyền thống, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã công nhận múa sư tử của người Tày, 
Nùng ở Lạng Sơn là loại hình di sản văn hóa phi vật thể 
quốc gia vào năm 2017.

Những điệu múa sư tử mèo là một phần văn hóa không thể 
tách rời của đồng bào dân tộc Nùng. Người dân không 
ngừng ra sức gìn giữ loại hình nghệ thuật này bằng cách 
đưa vào nội dung hoạt động ngoại khóa tại trường trung 
học cơ sở, truyền dạy biểu diễn trong thôn, xóm… Nhờ đó, 
mùa xuân trên rẻo cao của Lạng Sơn vẫn luôn tưng bừng 
nhịp trống, rộn ràng bởi những điệu múa sư tử mèo, giúp 
mang đến niềm vui, sự huyên náo, xua đi cái lạnh lẽo, đón 
một năm mới căng tràn sức sống.



Với ý nghĩa mang lại điều may mắn, sung túc cho năm mới, mỗi quốc gia lại có riêng cho mình những 
món ăn độc đáo, hấp dẫn. Có nơi thưởng thức món mì tuổi đời hàng trăm năm, có nơi ăn 12 trái nho 
xanh trong khoảnh khắc giao thừa…

Bàn ăn giao thừa của từng quốc gia sẽ cho ta biết rõ nét đặc trưng của văn hóa, tập tục của nơi đó. Mỗi nơi sẽ 
có cho mình một bàn tiệc đặc biệt khác nhau, với đa dạng các món ăn cùng gắn liền với những câu chuyện ý 
nghĩa, thú vị đằng sau.

mừng năm mới
THẾ GIỚI ĂN GÌ

•Thanh Nghĩa



Nhật Bản
Mỗi món ăn mừng năm mới của người Nhật dường như 
đều hàm chứa một ý nghĩa biểu trưng cầu chúc cho 
một năm mới đầy vận may. Phổ biến trong số đó là món 
mì Toshikoshi Soba, còn gọi là mì trường thọ, được làm 
từ bột kiều mạch, với những sợi mì dài, có màu tro. Ăn 
mì Soba vào đêm giao thừa là một trong số các phong 
tục đón năm mới của người Nhật, có từ thời Edo (1603 - 
1868). Người dân xứ sở hoa anh đào tin rằng sợi mì càng 
dài thì họ sẽ gặp càng nhiều may mắn. Để tăng thêm 
hương vị, người ta sẽ thưởng thức mì với Tempura tôm, 
cá trích hoặc tàu hủ chiên tùy theo khẩu vị và phong 
tục của từng vùng.



Nam Mỹ
Vào dịp năm mới, trong nhà của người dân miền Nam 
nước Mỹ sẽ không thể nào thiếu bóng dáng của món 
Hoppin’ John. Sở hữu tên gọi độc lạ, đây thực chất là 
món đậu Hà Lan với thịt lợn, gạo, ăn kèm với rau cải 
hoặc các loại rau khác có màu xanh (tượng trưng cho 
màu đồng tiền) và bánh ngô (màu của vàng). Hoppin’ 
John có nguồn gốc từ châu Phi và miền tây Ấn, sau đó 
được truyền bá sang châu Mỹ. Ăn món này vào dịp năm 
mới được cho là để mang lại may mắn, thịnh vượng.



Tây Ban Nha
Không phải một món ăn truyền thống cầu kỳ, người dân 
Tây Ban Nha đón năm mới bằng cách ăn… 18 trái nho.

Khi thời khắc năm cũ gần qua, hàng triệu người dân 
đất nước này tập trung trước tivi hoặc quảng trường, 
cầm theo chùm nho xanh. Khi tháp đồng hồ Real Casa 
de Correos vang lên 12 tiếng chuông đại diện cho 12 
tháng, mỗi tiếng cách nhau khoảng 2 giây, người Tây 
Ban Nha phải ăn hết 12 trái nho trước khi tiếng chuông 
cuối cùng kết thúc. Làm được như vậy, họ quan niệm là 
sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới.



Mexico
Tamales - bột ngô nhồi thịt, pho mát cùng các phụ gia 
thơm ngon khác, được gói trong lá chuối hoặc vỏ bắp là 
món ăn xuất hiện vào hầu hết các dịp đặc biệt ở Mexico. 
Nhất là vào dịp năm mới, những người phụ nữ Mexico 
thường tập hợp lại để làm hàng trăm gói tamales nhỏ 
nhắn để chia sẻ cho bạn bè, gia đình và hàng xóm.

Món ngon này thường được phục vụ với menudo - món 
súp lòng bò nổi tiếng. Lang thang ở các thành phố có 
đông người dân Mexico sinh sống, du khách sẽ dễ dàng 
tìm thấy các nhà hàng bán tamales để ăn trong đêm 
giao thừa. Ở thành phố Mexico còn có món tamales 
hấp được bán dạo ở các góc phố cả ngày lẫn đêm.



Trong văn hóa người Việt, 3 mùng đầu tiên của năm mới rất quan trọng nên mâm cúng tổ tiên những ngày 
này phải tươm tất và trang trọng nhất có thể. Mâm cúng chay được nhiều gia đình lựa chọn vì nguyên liệu 
đơn giản, dễ tìm, vẫn đảm bảo “ngon mắt” lẫn ngon miệng, hơn hết là mong muốn người đã khuất được 
hướng tới cõi lành, hạn chế sát sinh, tích phước đức cho người mất và người sống theo giáo lý nhà Phật.

Ngoài ra, nếu muốn ăn uống lành mạnh, tránh tăng cân quá đà dịp Tết, hay đơn giản là “đổi gió” menu ba ngày Tết vì 
chán ngán thịt mỡ, dưa hành, mâm cỗ chay sẽ là sự thay thế lý tưởng mà bạn nên cân nhắc.

•Quyền Trân

Mùng 1
Thịt kho tàu, khổ qua, dưa muối là ba món ngon đậm vị 
cổ truyền không thể thiếu trong mâm cúng tổ tiên ngày 
Tết. Tuy nhiên, thay vì làm thịt kho tàu với nguyên liệu chính 
là thịt heo, trứng, canh khổ qua dồn thịt cũng với thịt heo, 
mâm cúng chay ngày mùng 1 Tết vẫn là canh khổ qua, 
thịt kho tàu nhưng làm từ những nguyên liệu “healthy” hơn 
là sườn non chay, bánh mì, đậu hủ và bột.

Món thịt kho tàu chay có cách chế biến không quá cầu kỳ, 
chỉ với bột, sườn non chay, bánh mì và bột năng, bột gạo. 
Sau khi hấp, mang chiên cho phần thịt dẻ và đảm bảo 
không tách lớp khi kho, thịt được mang kho chung với nước 
dừa, nước mắm chay, tỏi ớt cho đến khi thấm đượm. Trứng 
kết hợp trong thịt kho tàu là trứng chay làm từ bột, bạn có 
thể tìm mua ở các cửa hàng chuyên bán thực phẩm chay.

Với món khổ qua dồn thịt, phần nhân sẽ được làm từ đậu 
hủ non, nấm đông cô, nấm mèo, bún tàu và các loại gia vị 
được gia giảm theo khẩu vị từng gia đình. Lưu ý cho thêm ít 
bột năng cùng bột mì để phần nhân dai ngon, không bở. Khổ 
qua muốn có màu xanh mướt đẹp mắt, sau khi sơ chế, nấu 
nước sôi, cho thêm ít muối, đường, cần chần sơ qua 2 phút rồi 
xả liền với nước lạnh. Đặc biệt, nấu các loại rau củ trong 30 
phút để có phần nước dùng thơm ngon, ngọt thanh tự nhiên.

Tham khảo cách nấu chi tiết tại:

Gợi ý

cho ba ngày đầu năm
MÂM CỖ CHAY TƯƠM TẤT



Mùng 2
Mâm cỗ chay mùng 2 Tết cho chúng ta “một vé về tuổi 
thơ” với món rau củ quả luộc các loại chấm ngập trong 
thố kho quẹt, ngoài ra còn được làm phong phú thêm 
bởi gỏi nấm rau răm ăn cùng bánh phồng chay/bánh đa, 
đậu hủ chiên xù và tuyệt nhiên không thể thiếu món canh 
hấp dẫn là canh thái chua cay.

Gỏi là món ăn chống ngán “đỉnh cao” ngày Tết vì pha 
trộn hài hòa giữa ngũ vị: mặn, ngọt, chua, cay, đắng. 
Đây cũng là món ăn mang đậm nét văn hóa Việt Nam 
khi chứa đựng trong nó ý nghĩa của thuyết âm dương ngũ 
hành. Nấm kho quẹt với hai nguyên liệu chính là nấm đùi 
gà và nấm đông cô, thêm ít tiêu xanh đập dập, hành lá 
và ớt cho ra một tổng thể vừa thơm ngon, vừa đẹp mắt. 
Canh thái chua cay với các nguyên liệu như nấm, bắp 
mỹ, đậu hủ chiên, nhúng kèm các loại rau tươi như bắp 
chuối bào, rau muống… tùy thích, ăn kèm bún tươi giúp 
đa dạng hơn những món chay ngon ngày Tết.

Tham khảo cách nấu chi tiết tại:



Mùng 3
Mâm cúng chay cho mùng 3 Tết ngoài sự chỉn chu, bắt 
mắt còn đậm vị truyền thống với bánh chưng xanh, nấm 
thập cẩm nấu đông, chả lụa tàu hủ ky. Ngoài ra, mâm cỗ 
còn được bày biện bắt mắt với cari bánh mì, salad trộn 
vừa healthy vừa đa dạng màu sắc, mong cầu cho một 
năm mới thịnh vượng, giàu sức sống.

Món nấm nấu đông được làm chủ yếu từ nấm, với đầy 
đủ các loại như nấm bào ngư, nấm mèo, nấm đông cô 
tươi, nấm kim châm,… Phần nấm có thể thay đổi và lựa 
chọn tùy theo sở thích của từng gia đình. Để nấm đông thì 
trong thành phần cần có thêm bột rau câu. Cà ri chay với 
màu vàng bắt mắt vừa là một món ăn ngon, vừa gửi gắm 
ước mong về một năm mới sung túc, nhiều may mắn và 
tài lộc. Do vậy, đây là món chay vô cùng phù hợp để xuất 
hiện trong mâm cỗ đầu xuân.

Tham khảo cách nấu chi tiết tại:

Sau khi nấu đủ các món và bày biện đẹp mắt, đừng quên 
trang trí thêm trái cây, hoa, trà, rượu và chén đũa để có 
một mâm cúng tươm tất dâng lên ông bà tổ tiên, thể hiện 
lòng hiếu kính. Đây là truyền thống tốt đẹp, giúp gắn kết 
các thành viên trong gia đình ngày đầu năm, đồng thời 
thể hiện văn hóa “uống nước nhớ nguồn” được người Việt 
gìn giữ và kế thừa suốt chiều dài lịch sử.



Những khóm hoa đua nhau khoe sắc trên làng hoa Tân Đông - vựa hoa lớn nhất khu vực Nam Bộ - từ lâu 
đã trở thành dấu hiệu chuẩn xác nhất báo một năm mới đã cận kề. Cũng như mọi năm, năm nay, người 
dân vẫn tất bật chuẩn bị cho những chậu cúc, mâm xôi, vạn thọ…  tươi tốt nhất, rực rỡ nhất, sẵn sàng 
đón một mùa Tết sung túc, ấm no.

Tên gọi làng hoa Sa Đéc vốn đã quá quen thuộc với du khách, dùng để chỉ một khu vực chuyên trồng hoa thuộc 
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Người dân địa phương thì quen gọi nơi đây là làng hoa Tân Quy Đông - “cái 
nôi” của nghề trồng hoa được truyền qua bao thế hệ tại vùng sông nước miền Tây này.

rộn ràng sắc Xuân
LÀNG HOA TÂN QUY ĐÔNG

•Thanh Nghĩa



Thời điểm cận Tết, đi dọc theo hai bên đường tỉnh lộ 848, đoạn qua xã Tân Khánh Đông, hướng từ Sa Đéc đi thành 
phố Cao Lãnh, du khách sẽ nhìn thấy ngay những luống hoa được trồng ngay ngắn, vàng ươm một vùng.



Nơi đây có rất nhiều loài khác nhau như hoa vạn thọ, hoa mười giờ, cát tường, xác pháo, dạ yến thảo, cúc tiger, 
cúc đồng tiền… nhưng nhiều nhất có lẽ là cúc mâm xôi.

Vào dịp Tết, cúc mâm xôi được ưa chuộng do có nhiều ý nghĩa, gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần người Việt. 
Kiểu dáng hoa tròn đầy hứa hẹn mang lại năm mới sung túc, may mắn, rực rỡ và hạnh phúc. Vì thế, mọi người hay 
chọn cúc mâm xôi trang trí đường hoa, công viên hay dọc hai bên hiên nhà vào ngày đầu xuân.



Vào dịp Tết, cúc mâm xôi được nhiều gia đình ưa chuộng do kiểu dáng hoa tròn đầy hứa hẹn mang lại năm mới 
sung túc, may mắn, rực rỡ và hạnh phúc.

Điểm nhấn độc đáo của những vườn hoa tại Tân Quy Đông là những giàn cọc trên mặt nước thay vì mặt đất. Người 
nông dân chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển hoa bằng ghe.

Một số vườn chỉ có một lạch nước ở giữa, nông dân sẽ dùng vòi phun lên cao để tưới.



Không chỉ là một nét văn hóa lâu đời, nghề trồng hoa còn là nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây. Mỗi 
vụ hoa, một nhà vườn có thể trồng từ 1.000 đến 3.000 chậu tùy diện tích đất. Giá bán cho thương lái dao động từ 
150.000 đến 200.000 đồng/chậu tùy lớn nhỏ.

Trong thời gian thu hoạch cúc mâm xôi ở Sa Đéc, nhiều du khách cũng đến đây tham quan, chụp ảnh.

Độ giáp Tết (khoảng 15 đến trước 23 tháng Chạp) là thời điểm đẹp nhất để ghé thăm làng hoa Tân Quy Đông. Sau 
thời điểm này, hoa được vận chuyển đến trung tâm làng hoa Sa Đéc ở phường Tân Quy Đông, các tỉnh miền Tây 
và các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.



Lễ chùa đầu năm là một tập tục đẹp được người Việt gìn giữ và lưu truyền suốt hàng ngàn năm qua. Ngoài 
cầu may mắn, bình an, mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân và gia đình trong năm mới, đây 
còn được xem như cách giúp con người phóng chiếu tinh thần sau một năm tất bật lo toan mưu sinh, cần 
thiết như một liệu pháp điều hòa tâm lý để di dưỡng tinh thần, tiếp thêm năng lượng sống cho một vòng quay 
mới trong 365 ngày kế tiếp.

Đã thành thông lệ hàng năm, sau khi xong việc thờ cúng tổ tiên, các điểm hành hương sẽ là nơi mà người Việt tìm đến 
trong những ngày đầu năm mới. Dọc chiều dài đất nước, những ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm trở thành nơi gửi 
gắm niềm tin, ước mơ sung túc, mong cầu những điều tốt đẹp của trăm dân. Mùa xuân này, cùng TSTtourist khám phá 
những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng khắp ba miền.

•Quyền TrânGợi ý

khắp ba miền
NHỮNG TỌA ĐỘ HÀNH HƯƠNG NỔI TIẾNG



Miền Bắc

Chùa Tam Chúc

Chùa Tam Chúc tọa lạc tại vùng chiêm trũng Hà Nam 
nhất định là điểm đến tâm linh mà du khách không nên 
bỏ lỡ. Với tổng diện tích lên đến 5.100ha, chùa Tam 
Chúc trong quần thể du lịch chùa Tam Chúc - Hà Nam 
hiện là ngôi chùa lớn nhất thế giới.

Ngôi chùa sở hữu vị trí vô cùng đắc địa với “lưng tựa 
núi - mặt hướng thuỷ”, tức phía sau là núi Thất Tinh, trước 
mặt là hồ Lục Nhạn. Trong hồ còn có 6 đảo nhỏ, tương 
truyền chính là 6 chiếc chuông mà tạo hóa đã ban tặng 
nơi đây.

Đây cũng là ngôi chùa sở hữu nhiều báu vật với 1.200 
bức tượng bằng dung nham núi lửa; 32 cột đá, mỗi cột 
cao 13.5m, nặng 200 tấn với tên gọi Vườn Cột Kinh, Điện 
Tam Thế,... Đặc biệt, kiến trúc cổ kính, bề thế cùng cảnh 
quan đẹp mãn nhãn giúp chùa Tam Chúc trở thành 
điểm check in hút khách nổi tiếng khắp ba miền.



Núi Yên Tử

Núi Yên Tử còn gọi là núi Tượng Đầu, thuộc dãy núi Đông 
Triều vùng Đông Bắc nước ta, có độ cao 1.068m so với 
mực nước biển. Khu du lịch Yên Tử tọa lạc trên vùng núi 
Yên Tử là di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với sự phát triển 
của trường phái Trúc Lâm Yên Tử.

Cùng với phong cảnh núi non tuyệt đẹp, khí hậu mát 
mẻ, thiên nhiên trong lành, đây là điểm du lịch tâm 
linh rất linh thiêng, thu hút đông đảo du khách xa gần 
đến tham quan, chiêm bái. Ngoài chùa Hoa Yên, Huệ 
Quang Kim Tháp, du khách có thể chọn lên đỉnh núi 
bằng cáp treo để tham quan chùa Đồng. Hoặc nếu có 
sức khỏe, muốn thử thách bản thân thì có thể leo đường 
bộ men theo núi.



Miền Trung

Chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ, còn gọi là chùa Linh Mụ, được chúa 
Nguyễn Hoàng cho xây dựng vào năm 1601 và là một 
trong những biểu tượng nhắc nhớ đến xứ Huế mộng mơ.

Cho đến nay, chùa vẫn xứng danh là “đệ nhất cổ tự” vì 
không chỉ là chốn tâm linh đơn thuần mà còn là thắng 
cảnh đẹp, nổi tiếng gắn liền với mảnh đất cố đô. Bên 
cạnh vẻ đẹp về kiến trúc, yếu tố lịch sử, chùa còn gây 
thương nhớ cho đông đảo du khách xa gần bởi ấp ôm 
trong mình vẻ đẹp trầm mặc, kín đáo như chính tính 
cách của con người xứ Huế.



Linh Ứng Sơn Trà

Ở Đà Nẵng có đến 3 ngôi chùa cùng tên Linh Ứng, gồm 
chùa Linh Ứng tại Ngũ Hành Sơn - thường gọi là chùa 
Linh Ứng Non Nước, tại Sơn Trà - thường gọi là chùa Linh 
Ứng Bãi Bụt, và tại Bà Nà.

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt nằm lưng chừng nơi bán đảo Sơn 
Trà, có độ cao 693m so với mực nước biển. Điểm nhấn 
của nơi này là tượng Phật Bà Quan thế âm Bồ Tát cao 
67m, đứng trên tòa sen có đường kính 35m, được xem là 
tượng đứng cao nhất Việt Nam. Từ đây, du khách có thể 
ngắm nhìn toàn bộ khu vực bán đảo Sơn Trà.

Quang cảnh chùa Linh Ứng Bãi Bụt và tượng Quán Thế  
m Bồ Tát với hướng nhìn ra biển Đông như phù hộ những 
ngư dân đang đánh bắt xa khơi. Ngôi chùa có không 
gian xanh mát, thoáng đãng, được bao bọc bởi cả núi 
lẫn biển, gồm nhiều hạng mục như chánh điện, nhà tổ, 
giảng đường, tăng đường và thư viện.



Miền Nam

Chùa Ông

Chùa Ông là nơi thờ Quan Công, tọa lạc tại Quận 5, 
TP.HCM, còn được biết đến với tên gọi như miếu Quan 
đế hay Nghĩa An Hội Quán. Vào các dịp lễ, nhất là ngày 
đầu năm mới, chùa được nhiều người lui tới cúng bái, 
cầu tài lộc, bình an.

Ngoài ra, sự linh thiêng trong việc cầu duyên cũng thu 
hút đông đảo du khách hành hương. Bên cạnh những 
người "lẻ bóng", các cặp đôi yêu nhau cũng đến đây 
cầu duyên, cầu tự, với mong ước tình yêu của họ được 
đơm hoa kết trái.



Núi Bà Đen

Những ngày đầu năm, núi Bà Đen (Tây Ninh) là điểm 
hành hương thu hút đông đảo du khách bậc nhất trên 
cả nước. Với cảnh sắc tươi đẹp, tượng Phật Bà sừng sững 
được kiến tạo tại độ cao 986m - nơi được xem là nóc 
nhà Đông Nam Bộ, quanh năm chìm trong màn mây hư 
ảo hệt chốn tiên cảnh bồng lai, núi Bà Đen không chỉ là 
điểm đến chinh phục của giới trẻ, mà còn là biểu tượng 
của tôn giáo, tinh thần, trí tuệ và đức hạnh.

Hệ thống chùa Bà hay còn gọi là Linh Sơn Tiên Thạch 
Tự tọa lạc giữa lưng chừng núi ở độ cao 350 m, gồm 
những ngôi chùa cổ xưa nhất ở Tây Ninh và di tích chùa 
Bà, chùa Hang, chùa Trung,… gần 300 năm tuổi. Đây là 
công trình tâm linh gắn liền với đời sống tín ngưỡng của 
người dân địa phương, thu hút hàng triệu du khách đổ 
về chiêm bái, cầu an mỗi năm.

Trước đây, để lễ Bà hay chinh phục đỉnh cao nhất, du 
khách phải đi bộ dọc núi theo lối mòn hoặc vượt qua 
1.000 bậc thang từ chân núi. Đường lên núi quanh co, 
phải lựa đi giữa cây rừng, đá núi và suối, xưa kia còn có 
thú dữ nên không kém phần nguy hiểm. Ngày nay, nhờ 
các tuyến cáp treo hiện đại, hành trình cầu Bà, bái Phật 
cũng như chinh phục nóc nhà Nam Bộ đã trở nên dễ 
dàng với bất cứ ai.



HÀN QUỐC: SEOUL -
NAMI - EVERLAND - BUSAN (6N)
Ngày KH: 29/03/2023
Giá: 25.980.000 đồng/khách

HÀN QUỐC:
SEOUL - NAMI - SUWON (6N)
Ngày KH: 30/03/2023
Giá: 23.980.000 đồng/khách

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG
- CAO HÙNG - A LÝ SƠN (5N)
Ngày KH: 01, 17, 21/03/2023
Giá: 17.980.000 đồng/khách

HÀN QUỐC:
BUSAN - NAMI - SEOUL (6N)
Ngày KH: 28/03/2023
Giá: 25.980.000 đồng/khách

NHẬT BẢN: OSAKA - KYOTO - 
NAGOYA - HAKONE - FUJI -
TOKYO - NARITA (7N)
Khách sạn 5* + Bay VNA + Tặng bữa ăn bò Kobe 
Ngày KH: 27, 29/03/2023
Giá: 55.980.000 đồng/khách

NHẬT BẢN: OSAKA - KYOTO - 
NAGOYA - HAKONE - FUJI -
TOKYO - NARITA (7N)
Khách sạn 4* + Bay VNA + Tặng bữa ăn bò Kobe

Ngày KH: 28/03; 01, 06/04/2023
Giá trọn gói: 50.980.000 đồng/khách



NHẬT BẢN: OSAKA - KOBE -
KYOTO - HAKONE - YOKOHAMA
- TOKYO (6N)
Lễ hội hoa Chi Anh; Công viên hoa Tử Đằng

Ngày KH: 28/04/2023
Giá: 55.980.000 đồng/khách

ÚC: MELBOURNE - SYDNEY (5N)
Ngày KH: 28/04/2023
Giá: 69.980.000 đồng/khách

HÀN QUỐC: SEOUL - JEJU -
NAMI - EVERLAND (5N)
Ngày KH: 28/04/2023
Giá: 30.980.000 đồng/khách

PHÁP - THỤY SĨ - Ý (12N)
Núi tuyết Titlis

Ngày KH: 25/04/2023
Giá: 99.980.000 đồng/khách

PHÁP - THỤY SĨ - Ý (12N)
Làng cổ tích Colmar +
Hồ Brienz Phim “Hạ cánh nơi anh”

Ngày KH: 25/04/2023
Giá: 99.980.000 đồng/khách

PHÁP - HÀ LAN (8N)
Mùa hoa Tulip Keukenhof 
Ngày KH: 30/04/2023
Giá: 66.980.000 đồng/khách

PHÁP - BỈ - HÀ LAN (8N)
Mùa hoa Tulip Keukenhof 
Ngày KH: 30/04/2023
Giá: 69.980.000 đồng/khách




