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Tóm tắt:

Trong kinh doanh lữ hành, loại hình du lịch tâm linh phát triển rất nhanh. 
Ở Bình Dương có 3 điểm thờ Bà Thiên Hậu. Tuy nhiên, Chùa Bà, lễ vía Bà 
Thiên Hậu tại phường Phú Cường thành phố Thủ Dầu Một là lớn nhất, thu 

hút được đông đảo du khách viếng thăm. Tuy nhiên, Bình Dương chưa khai thác hết 
những thế mạnh, tiềm năng sẳn có của di tích. Chính vì vậy, việc phát triển du lịch tâm 
linh tại Chùa Bà Thiên Hậu tỉnh Bình Dương nhằm phát triển du lịch bền vững là cần 
thiết. Với ý nghĩa đó, tác giả dùng phương pháp khảo sát thực địa, nghiên cứu tài liệu 
thứ cấp, phân tích đánh giá thực trạng khai thác du lịch tâm linh tại Chùa Bà Thiên Hậu 
Bình Dương từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát triển du lịch tâm linh tỉnh Bình 
Dương trong thời gian tới.

Từ khóa: Chùa Bà Bình Dương, Chùa Bà Thiên Hậu, du lịch Bình Dương, du 
lịch tâm linh.

Abstract: 
In the travel business, the type of spiritual tourism develops very quickly. In Binh 

Duong, there are 3 places to worship Sea Goddess. However, Sea Goddess Pagoda in 
Phu Cuong ward, Thu Dau Mot city is the largest, attracting a large number of tourists to 
visit. However, Binh Duong has not fully exploited the available strengths and potential 
of the monument. Therefore, the development of spiritual tourism at Sea Goddess Pagoda 
in Binh Duong province in order to develop sustainable tourism is necessary. For that 
reason the author uses the field survey method, researches secondary documents, and 
analyzes and evaluates the current situation of spiritual tourism exploitation at Sea 
Goddess Pagoda, Binh Duong, thereby offering solutions to develop spiritual tourism 
development in Binh Duong province in the near future.
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