
 

 

Tour Làng Hoa Sa Đéc – Vườn Quýt Hồng – Đồng Sen Tháp Mười 

Thời gian: 2 ngày 1 đêm 

Phương tiện: Đi và về bằng xe 

 

Ngày 1: SÀI GÒN - SA ĐÉC – CAO LÃNH   (Ăn ba bữa) 

Buổi sáng: HDV đón đoàn tại điểm hẹn và khởi hành chuyến hành trình về Đồng Tháp. Đến 

Tiền Giang, quý khách dừng chân ăn sáng, tiếp tục hành trình, dọc hành trình hƣớng dẫn 

sẽ giới thiệu những vùng đất đã đi qua. Đến Tp. Sa Đéc quý khách tham quan: 

 Làng hoa Sa Đéc hay còn gọi Làng hoa Tân Quy Đông. 

 Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê nghe kể về câu chuyện tình lãng mạn qua tác “Ngƣời tình” 

của nữ nhà văn Pháp Marguerite Duras.  

12:00 Quý khách dùng cơm trƣa với những món ăn đặc trƣng Đồng Tháp. Sau đó, quý khách 

khởi hành đến Tp. Cao Lãnh, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi 

Chiều: Quý khách khởi hành tham quan:  

Vườn Quốc Gia Tràm Chim được xem là Đồng Tháp Mười thu nhỏ, là khu Ramsar có 

tầm quan trọng quốc tế, trải nghiệm đi vỏ lãi ngắm màu xanh bao la, bạc ngàn của rừng 

tràm hay đến trạm C4 lên tháp canh ngắm cảnh Đồng Tháp Mười từ trên cao, ngắm 

từng đàn chim bay về tổ lúc hoàng hôn. 

Tối: Quý khách ăn tối, về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

 

Ngày 2: TP. CAO LÃNH – ĐỒNG SEN THÁP MƯỜI – GÒ THÁP (Ăn ba bữa) 

Buổi sáng: Quý khách ăn sáng, làm thủ tục trả phòng, khởi hành tham quan: 

 Viếng và tham quan lăng Cụ phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc.  

Sau đó, khởi hành tham quan: 



 

 Quần thể di tích Gò Tháp gồm 5 di tích tiêu biểu: Gò Tháp Mười, Tháp Cổ 

Tự, Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương và cụ Đốc Binh Kiều, mộ cụ Đốc Binh 

Kiều, gò Minh Sư và miếu Bà Chúa Xứ. 

 Khu du lịch Đồng Sen quý khách đắm mình giữa không ngian xanh bao la hƣơng sen 

thơm ngát, Quý khách lƣu lại những tấm ảnh đẹp, khoảnh khắc đẹp tại đây.  

12:00 Quý khách dùng cơm trƣa với những món ăn dân dã nhƣ: cá lóc cuốn lá sen non, cá rô 

kho tộ,.. 

Buổi chiều: Quý khách khở hành về lại Sài Gòn. Trên đường về quý khách: 

 Ghé tham quan và mua sắm đặc sản Đồng Tháp về tặng ngƣời thân và gia đình. Sau 

đó, theo quốc lộ 1A lên đƣờng cao tốc Sài Gòn - Trung Lương về lại Sài Gòn.   

17:30 Quý khách về tới Sài Gòn, HDV chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý khách. 

KẾT THÚC CHƢƠNG TRÌNH 

GIÁ TRỌN GÓI 1 KHÁCH 

GIÁ TOUR TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN ÁP DỤNG CHO ĐOÀN ĐI RIÊNG 

Khách sạn  

 1.589.000 VND 

GHI CHÚ Trẻ em ngủ cùng giường với người lớn 

 

 GIÁ TOUR  BAO GỒM: 

 

 Xe vận chuyển máy lạnh cao cấp, phí tham quan các nơi, ăn uống theo chƣơng trình.  

(Hai bữa ăn sáng + 3 bữa ăn chính thực đơn 120.000/khách/bữa). 

 Khách sạn 3 sao: Hoà Bình Hotel hoặc tƣơng đƣơng 

 Phí Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/trường hợp. 

 Hƣớng dẫn viên nhiệt tình suốt tuyến. 

 Quà tặng của công ty (nón). 

 Vé tham quan theo chƣơng trình 

 

 GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

 Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình.  

 Tiền bồi dƣỡng cho hƣớng dẫn viên & tài xế. 



 

 VAT 

 

 ĐỐI VỚI TRẺ EM (Tính theo ngày sinh): 

 Từ 5 tuổi trở xuống: Miễn phí 

 Từ 5 tuổi đến dƣới 11 tuổi: ½ vé tour ngƣời lớn (ngủ chung giƣờng với ngƣời lớn). 

 Từ 11 tuổi trở lên: bằng giá ngƣời lớn. 

 

 LƯU Ý 

 Quý khách vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân ( CMND, Passport) 

 Tự bảo quản tiền bạc, vật dụng có giá trị 

 

GIA LINH LUXURY TRAVEL – CÙNG BẠN CHINH PHỤC THẾ GIỚI!!! 

 


