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❖ Thời gian     :  02 ngày 01 đêm 

❖ Phương tiện  :  Đi về bằng xe  
 

 
Chương trình tham quan trải nghiệm Đồng Tháp – CodeCQDN2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THỜI 

GIAN 
LỊCH TRÌNH TIẾU CHUẨN 

NGÀY 01: THAM QUAN SA ĐÉC  Trưa Tối 

09h30 -

10h00 

HDV Du lịch Đồng Tháp đón quý khách tại chợ Nha Mân – Đồng Tháp đưa đoàn 

vào viếng Chùa Lá Sen ( chùa Phước Kiểng ), 

11h30 Đoàn đến nhà hàng Sa Đéc dùng cơm trưa với các món ăn đặc sản được chế biến từ 

rau, củ, quả đặc sản Đồng Tháp. 

12h00 Nhận phòng tại homestay Ngôi Nhà Tre, hoặc 

Ngôi Nhà Hoa Ếch quý khách nghỉ nơi.  
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14h00 Tham quan Làng hoa kiểng Sa Đéc – Làng hoa 

Sa Nhiên đây là một trong những làng hoa kiểng 

lớn nhất Việt Nam. Quý khách chiêm ngưỡng 

nhiều loại hoa đẹp và kiểng bonsai có tuổi thọ 

trên 100 năm. 

 Tiếp tục tham quan KDL cánh đồng HOA HỒNG, diện tích rộng hơn 2,5ha, ngoài 

6.000 cây hoa hồng với hơn 20 giống khác nhau đang khoe sắc, điểm tham quan du 

lịch còn đầu tư nhiều cảnh điểm để phục vụ du khách như : Thang vô cực, cánh đồng 

hoa hướng dương, bến thuyền hoa , cầu tre tàng hình,hồ sen, nhà lá , vó bắt cá, 

Ngoài ra, nơi đây còn đặc biệt nổi tiếng với tiếc mục mà chắc chắn sẽ khiến quý khách 

vô cùng mãn nhãn biểu diễn “ Cá Lóc Bay “ rất đặc sắc và được tham quan quy 

trình chiết xuất nước hoa hồng. 

15h30 Đoàn di chuyển đến “Ngôi nhà Hoa Ếch” Du 

khách sẽ có những trải nghiệm rất đặc biệt về 

nghề trồng hoa, nuôi ếch và những nghề truyền 

thống như người dân ở làng nghề dưới sự hướng 

dẫn rất nhiệt tình của ông chủ.  

 

17h00 Về homstay nghỉ ngơi. 

18h30 Quý khách dùng cơm chiều tại Nhà hàng Hoa Ếch với các món ăn đậm chất miền Tây 

Quý khách vừa ăn tối và giao lưu văn nghệ với những tình khúc ngọt ngào bên bờ 

sông Tiền thơ mộng. 
22h00 Về lại homstay nghỉ ngơi, nghỉ đêm tại Sa Đéc. 

NGÀY 02: SA ĐÉC – TIỂN KHÁCH Sáng Trưa  

06h30 Quý khách ăn sáng tại homstay và tự do chụp ảnh lưu niệm tại Ngôi Nhà Tre, 

08h00 Quý khách đến KHU VUI CHƠI MIỆT VƯỜN HAPPYLAND HÙNG THY tại 

đây quý khách tự do tham quan chụp ảnh và tham gia các trò chơi dân gian vận động 

thú vị như : 

Tên các trò chơi dân gian & vận động : 

1.Cáp treo           8. Đi cầu treo lắc 

2. Bơi thúng          9. Đi cầu thập bát 

3. Bơi xuồng        10. Đi cầu thang treo 

4.  Đu dây           11. Đi dây qua sông 

5. Đu quay          12. Xích đu bánh xe 

6. Đi cầu khỉ        13. Chạy xe đạp qua cầu 

thẳng 

7. Đi cầu lắc        14. Chạy xe đạp qua cầu 

vòng 
 

11h30 Đoàn di chuyển đến KHU ẨM THỰC LÀNG BỘT SA ĐÉC – ĐỒNG THÁP. 
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 Quý khách dùng buffet trưa với hơn 30 loại bánh dân gian làm từ bột Sa Đéc. 

 Khu ẩm thực làng bột Sa Đéc có tổng diện tích 

gần 1000 m2 là một không gian hòa quyện ẩm 

thực đậm chất dân dã ở Đồng Tháp. Thoạt 

nhìn từ bên ngoài, khu ẩm thực này không 

khác gì so với các khu dịch vụ ăn uống của 

người dân miền Tây. Tuy nhiên, bên trong khu 

ẩm thực là một không gian thôn quê yên lành, 

thư thái của một làng bột thu nhỏ.  

 

 

 

 

 

 Tại đây, bên cạnh thưởng thức những món ngon chế biến từ bột Sa Đéc, thực khách 

còn được tự mình trải nghiệm xay bột, làm bánh… 

13h30 Tham quan Nhà Cổ Huỳnh Thủy Lê – Ông là người tình của Marguerite Duras – 

Mối tình đó được bà viết nên tiểu thuyết và dựng thành phim Người tình (L’Amant), 

viếng Chùa Kiến An Cung là ngôi chùa cổ được xây dựng bởi một nhóm người 

Hoa. Ngôi chùa có lịch sử gần 100 năm mang vẻ đẹp với kiến trúc độc đáo nhưng 

không kém phần linh thiêng. 

15h00 Khởi hành về lại Hồ Chí Minh. 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  TOUR :        VND/KHÁCH          

 

 

NHÓM 

KHÁCH 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30  

1.085 1.050 1.030 1.015 1.000 
(Giá có thể thay đổi theo thời điểm và theo yêu cầu của quý khách. Giá không áp dụng cho ngày Lễ, Tết) 

 GIÁ BAO GỒM: 

 Phòng nghỉ tại homestay Ngôi Nhà Tre hoặc Ngôi Nhà Hoa Ếch - Tp Sa Đéc : 2-4 

khách/phòng và dom tập thể ; . Trang thiết bị quạt, phòng tập thể nhà vệ sinh bên ngoài 
 

 01 bữa ăn sáng : 01 tô + 01 ly;  

 02 bữa ăn chính theo chương trình ẩm thực đặc sản Đồng Tháp ; 01 bữa buffet bánh dân 

gian tại Ẩm thực bột Sa Đéc ( có thực đơn tham khảo kèm theo ) 
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 Vé tham quan theo chương trình, xe điện tại Làng hoa Sa Đéc, hỗ trợ đồ bà ba , khăn , xà 

bông tại KDL Hùng Thy với 14 trò chơi dân gian, xe trung chuyển vào chùa lá sen; 

 Dịch vụ trãi nghiệm trồng hoa kiểng tại Ngôi nhà hoa ếch. 

 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, vui vẻ 

 Thuế VAT  

 GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

 Chi phí ngoài chương trình, nước uống, giặt ủi.… 

 Xe vận chuyển tham quan theo chương trình; xe điện tại Làng Hoa 

 Quý khách có yêu cầu tham quan vườn trái cây + 30.000đ/khách 

                  
 

 

Đặc sản Đồng Tháp 
 

 
 

Cơm gạo huyết rồng 
 

Cá linh                                          
 

Ốc hấp tiêu 
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