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❖ Thời gian     :  02 ngày 01 đêm 
 

TOUR DL7 KHÁM PHÁ VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI – Code 2022 

 

 

 

THỜI 

GIAN 
LỊCH TRÌNH TIẾU CHUẨN 

NGÀY 01: CAO LÃNH - GÁO GIỒNG – TRÀM CHIM   Trưa Tối 

09h00 HDV Du lịch Đồng Tháp đón quý khách tại Tp Cao Lãnh đưa đoàn đến tham quan 

Khu Di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (gồm nhà sàn Bác Hồ, Khu mộ Cụ Phó 

bảng Nguyễn Sinh Sắc và Làng Hòa An xưa – nơi tái hiện ngôi làng mà Cụ Nguyễn 

Sinh Sắc từng sống trước đây), 

10h00 Quý khách tiếp tục đến Khu Du lịch Sinh thái Gáo 

Giồng. Bơi xuồng xuyên rừng tràm, tham quan khu 

vườn chim thiên nhiên gồm nhiều loại  chim như: Cò, 

Vạt, Trích, Le Le,  Điên Điển...Lên đài quan sát 

ngắm toàn cảnh khu sinh thái với thảm thực vật 

phong phú như: Tràm, sen, Bông Súng , Năng, Sậy. 

Tại đây quý khách có thể tham gia chương trình câu cá giải trí, đạp xe đạp... ( phí tự 
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túc ). 

12h00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng Gáo Giồng với các món ăn đặc sản Đồng Tháp, nghỉ ngơi 

thư giản.  

14h00 Lên xe di chuyển đi đến Vườn quốc gia Tràm 

Chim Tam Nông – nơi được công nhận là Khu 

Ramsar thứ 2.000 của thế giới và thứ 4 của Việt 

Nam. Quý khách nhận dịch vụ lưu trú, nghỉ ngơi. 

 

 
 

18h00 Dùng cơm chiều với các món đặc sản của vùng Đồng Tháp Mười như: cá lóc nướng 

cuốn lá sen non, ốc hấp tiêu, canh chua cá Linh bông điên điển... nhâm nhi vài ly 

rượu đế và giao lưu đờn ca tài tử ( phí tự túc ) 

 Nghỉ đêm tại TT Tràm Chim – huyện Tam Nông. 

NGÀY 02: TRÀM CHIM – KDL ĐỒNG SEN  Sáng Trưa  

 Quý khách dậy sớm ngắm bình minh nơi đồng quê để cảm nhận cuộc sống bình dị 

vùng sông nước Miền Tây,  

07h30 Dùng điểm tâm sau đó quý khách trả phòng khách sạn. 

08h30 Đoàn di chuyển xuống tàu tham quan Vườn 

Quốc Tràm Chim có diện tích tự nhiên 7.612 ha,  

nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, thảm 

thực vật phong phú với hơn 130 loài khác nhau 

và cũng chính là nơi cư trú của hàng trăm loài 

động vật có xương sống, hàng chục loài cá và 

hơn 198 loài chim nước. Quý khách đi tham quan 

những cánh đồng Sen, Súng, Lúa ma và ngắm 

những các đàn chim bay lượn trên không. Quý 

khách lên đài quan sát ngắm toàn cảnh đồng nước 

bao la của Vườn Quốc gia. 

 

 Du khách sẽ có dịp trải nghiệm cảm giác chòng chành khi đi vỏ lãi lướt trên sóng 

nước xuyên những cánh đồng lúa ma, xuyên rừng tràm, xuyên những cánh đồng 

Sen… Quý khách như hòa mình vào thiên nhiên hoang dã, thỏa sức ngắm nhìn những 

sinh cảnh đặc biệt của Tràm Chim, 

11h00 Mua sắm tại chợ Tam Nông với các đặc sản khô cá lóc, khô rắn...  
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 Đoàn tiếp tục đến KDL Đồng Sen Tháp Mười 

dùng cơm trưa với các món ăn đặc sản được chế 

biến từ sen. 

 

 

 

 Quý khách tham quan và nghỉ ngơi tại KDL, 

15h00 Tiếp tục hành trình về Hồ Chí Minh trên tuyến đường N2. Hướng dẫn viên chia tay 

quý khách.  

Kết thúc chương trình tham quan. 

( Chương trình có thể thay đổi trình tự tuỳ theo tình hình tại các điểm tham quan 

nhưng vẫn đảm bảo đủ chương trình ) 

GIÁ LAND TOUR :         VND/KHÁCH 

NHÓM  

KHÁCH 

 

5 

 

10 

 

15-19 

 

20-25 

 

30 

Homestay 

Tư Cá Linh 
1.205.000 1.000.000 1.040.000 985.000 975.000 

Ks  

Đạt chuẩn 
1.220.000 1.015.000 1.055.000 1.000.000 990.000 

 

 GIÁ BAO GỒM: 
+ Lưu trú : Homestay Tư Cá Linh 2-4-6 người ( phòng ) hoặc khách sạn đạt chuẩn 2-4 

khách/phòng : trang bị đầy đủ tiện nghi ( máy lạnh, tivi, tủ lạnh ) 
+  Ăn uống :  

 01 ăn sáng 01 tô + nước uống;  

 03 bữa ăn chính thực đơn từ 4-5 món theo ẩm thực địa phương;  

+ Vé tham quan theo chương trình, tàu tham quan Tràm Chim, tàu trung chuyển vào Gáo Giồng  

( đoàn từ 15 khách trở lên), xuồng ba lá tại Gáo Giồng. 

+  Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, vui vẻ. 

+  Thuế VAT 

 GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 
+ Xe vận chuyển tham quan theo chương trình 

+ Ăn uống ngoài chương trình, chi phí vui chơi giải trí cá nhân, đờn ca tài tử; 

+ Phòng nghỉ tài xế cho đoàn dưới 10 khách 

 GIÁ VÉ TRẺ EM: 
❖ Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn phí dịch vụ 

❖ Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi: 50% giá dịch vụ. 
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❖ Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Được tính như người lớn. 
 

 

   

 
 

Đặc sản Đồng Tháp 
 

 
 

Cơm gạo huyết rồng 
 

Cá linh                                          
 

Ốc hấp tiêu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


