
 

 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 

ĐỒNG THÁP – CẦN THƠ 
( 03 ngày 02 đêm. Phương tiện: Ô tô) 

 

Ngày 1: KHÁM PHÁĐỒNG THÁP 

07h30: Xe và HDV Cty Du lịch Sông Sen đón khách tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, khởi hành đi Đồng Tháp.  

10h30: Đoàn đến Sa Đéc tham quan Làng Hoa Sa Đécmột 

làng nghề truyền thống hơn trăm năm tuổi, nằm bên bờ 

sông Tiền được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa kiểng 

với tổng diện tích trồng hoa hơn 510ha, với trên 2.300 hộ 

dân, 2.000 loài hoa kiểng khác nhau trở thành một trong những vựa hoa kiểng lớn nhất 

vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Nam. 

11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó di chuyển về trung tâm TP Sa 

Đéc nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

15h00: Tiếp tục hành trình tham quan Nhà Cổ Huỳnh 

Thủy Lê Ngôi nhà vốn là nơi ở của gia đình ông Huỳnh 

Thủy Lê – là người tình đầu tiên của nữ văn sĩ người Pháp, 

Marguerite Duras. Mối tình này về sau trở thành hồi ký để 

bà viết nên tiểu thuyết nổi tiếng Người tình (The Lover) 

năm 1984. Tác phẩm này được đạo diễn người Pháp Jean-

Jaques Annaud chuyển thể thành phim L’Amant năm 1992. 

16h00:Tham quan chùa Kiến An Cung (hay Chùa Ông 

Quách) Là ngôi chùa do người Hoa xây dựng năm 1924 để thờ cúng ông bà và dạy dỗ 

con cháu, đến đây quý khách sẽ được chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo, lộng lẫy và 

sang trọng cổ kính với những đường nét chạm khắc tinh xảo, sống động.  

17h00: Quý khách dùng cơm tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại Sa 

Đéc. 

 Tối tự do khám phá thành phố về đêm và thưởng món ăn 

dân dã, đậm đà khó quên đậm chất miền Tây 

Ngày 2: ĐỒNG THÁP – CẦN THƠ 

07h00: Đoàn dùng điểm tâm tại nhà hàng. 

08h00: Xe đón quý khách đi tham quan VQG Tràm Chim- 



 

 

 
 

khuRamsar thứ 2000 của thế giới và thứ 4 ở Việt Nam,  lên đài quan sát số 3 thưởng 

ngoạn cảnh quan thiên nhiên, khám phá các thảm thực vật đặc trưng của vùng Đồng 

Tháp Mười. Quý khách có thể tự do tham quan, câu cá giải trí,… Đoàn dùng cơm trưa 

tại Tràm Chim 

14h00 Đoàn đến tham quan khu di tích Mộ Cụ Phó Bảng 

Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đoàn rời Tp. Cao Lãnh di chuyển đến Tp. Cần Thơ 

17h00: Đoànnhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

18h00:Đoàn dùng cơm chiều trên Du thuyền. Nghi đêm tại Tp. Cần Thơ, tối tự do 

khám phá thành phố về đêm. 

Ngày 3: TRẢI NGHIỆM CHỢ NỔI 

05h00: Đoàn khởi hành hành trình trải nghiệm Chợ nổi Cái  Răng là trái tim của giao 

thương miền sông nước trong những ngày tháng sơ khai 

của Đông Bằng Sông Cửu Long. Một trong những chợ 

nổi lớn nhất Đồng Bằng sông Cửu Long, là nét văn hóa 

mua bán trên sông đặc thù của người Nam Bộ với đủ các 

loại trái cây, đặc sản của vùng sông nước Miền Tây., 

dùng điểm tâm sáng. 

08h00: Xe đưa đoàn điThiền Viện Trúc Lâm Phương 

Nam chiêm ngưỡng Đại Hồng Chung 1.5 tấn, tượng phật Thích Ca nặng 3.5 tấn cùng 

các vị: Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm điện, Di Lặc điện, chùa Một Cột, 

Giảng đường, Khách đường, Trai đường, Thư viện, phòng Đông y Nam dược, khám phá 

vườn lan, hồ cá…,  

Tiếp tục di chuyển đếnNhà Cổ Bình Thủy là Nhà Cổ 

xưa nhất còn tồn tại trên đất Cần Thơ, có tuổi đời hơn 

100 năm, được xem là ngôi nhà đẹp nhất của miền Tây 

Nam Bộ hiện nay. Nhà Cổ được xem là nhân chứng của 

sự phát triển của Làng Long Tuyền xưa. Ngôi nhà là sự 

kết hợp kiến trúc Đông Tây, bên ngoài kiểu pháp bên 

trong trang trí theo kiểu phương đông, bằng gỗ và chạm trổ điêu khắc, thể hiện thị hiếu 

của nhân dân, tiếp thu nét mới nhưng vẫn giữ cốt cách của dân tộc 

11h30: Đoàn làm thủ tục trả phòng, dùng cơm trưa. 

12h30: Xe đưa về lại Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Kết thúc chương trình tham quan. 

 



 

 

 
 

SỐ LƯỢNG 
10 Khách 

(XE 16 CHỔ) 

20 Khách 

 (XE 29 CHỔ) 

30 Khách 

(XE 45 CHỔ) 

GIÁ 2.790.000 VNĐ 2.660.000 VNĐ 2.630.000 VNĐ 
 

Lưu ý:  

 GIÁ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 

 

GIÁ TRÊN BAO GỒM: 

Vận chuyển: hệ thống xe từ 29 – 45chổ đời mới, tivi, máy lạnh phục vụ suốt tuyến. 

Ăn uống theo chương trình. 

o 01 bữa sáng: phần ăn và nước uống tại Chợ Nổi 

o 01 bữa sáng: Buffet tại khách sạn 

o 05 bữa ăn chính: thực đơn từ 5 đến 6 món (01bữa ăn trên Du Thuyền) 

Khách sạn: Tiêu chuẩn 03 SAO trang thiết bị đầy đủ tiện nghi 

(từ2→4khách/phòng) 

Tham quan: 

o Vé tham quan theo chương trình: 1 lượt theo chương trình. 

• Hướng dẫn viên: nhiệt tình, chu đáo tận tình phục vụ suốt tuyến. 

• 01 Nón +02 khăn lạnh + nước suối theo xe ngày 02 chai 0,5ml/khách 

• Bảo hiểm du lịch (mức bồi thường tối đa 50.000.000đ/vụ ). 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

 Chi phí ngoài chương trình, các dịch vụ vui chơi, giải trí cá nhân 

 Chi phí nước uống, giặt ủi tại khách sạn… 

 THUẾ VAT 

GIÁ CHO TRẺ EM 

➢ Trẻ em từ 11 tuổitrở lên ( tính theo năm sinh không tính theo tháng sinh) mua vé 

như người lớn. 

➢ Trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổimua 70% giá vé người lớn. Tiêu chuẩn 70% vé 

bao gồm: Ăn uống, tham quan,…. Trẻ em từ 5-10 tuổi tiêu chuẩn Ngủ chung với 

bố mẹ. 

➢ Đối với trẻ em dưới 5 tuổi mua bảo hiểm du lịch 25.000 đồng/bé. Gia đình tự lo 

chi phí ăn uống, tham quan (Nếu có). Mỗi xe tối đa 5 bé miễn phí. Mỗi gia đình 

chỉ 1 bé miễn phí, bé còn lại phải mua chổ ngồi trên xe. 

➢ HOTLINE: 0869552073  

➢ HUỲNH HẢI ĐĂNG (Giám Đốc Điều Hành) 

 


