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❖ Thời gian     :  01 ngày 
 

TOUR KHÁM PHÁ VQG  – Code 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian khai thác trong năm: khoảng từ tháng 3 đến cuối tháng 5 (từ 9g00’ đến 13g00’ hàng 

ngày), tùy theo tình hình sinh trưởng và phát triển của hoa Hoàng Đầu Ấn 

 

Thời gian Lịch trình 
08h00 HDV Du Lịch Đồng Tháp đón quý khách tại Tp Cao Lãnh khởi hành đi thị trấn 

Tràm Chim – Tam Nông, đến tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim.  

Hướng dẫn viên sẽ đưa du khách tham quan Nhà trưng bày trứng chim - cá 

nước ngọt và xem video clip giới thiệu về du lịch Vườn Quốc gia Tràm Chim. 

10h00 Du khách bắt đầu di chuyển bằng xe mô 

tô đến bến tàu, tàu tiếp tục đưa du khách 

hành trình đến phân khu A4 - nơi thảm 

hoa Hoàng Đầu Ấn đang khoe sắc đua 

nở. Trong thời gian ngồi trên tàu, du 

khách sẽ thưởng thức Trà cỏ bắc - loại 

cây cỏ mọc tự nhiên tại Vườn Quốc gia 

Tràm Chim và ngắm cảnh quan sông 
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nước, nghe câu chuyện về nghề đan lục bình của người dân địa phương, về loài 

thức uống từ trái Trâm bột… và công tác bảo tồn, phát triên du lịch của Vườn 

Quốc gia Tràm Chim. Tại cánh đồng hoa, với diện tích hơn 20 ha đang nở rộ trên 

vùng đất chua phèn, du khách có 60 phút để chụp ảnh, ngắm nhìn và tìm hiểu về 

loài hoa mọc tự nhiên mà thiên nhiên ban tặng theo các lối đi cố định. Sau đó, du 

khách quay trở lại tàu và theo lộ trình cũ di chuyển về lại điểm xuất phát. 

12h00 Du khách thư giãn, nghỉ ngơi và thưởng thức các món ăn dân dã miền sông nước 

tại Nhà hàng Tràm Chim.  

14h00 Quay về Khu đón khách, Quý khách mua sắm tại chợ Tam Nông với các đặc 

sản khô cá lóc, khô rắn... 

15h00 Khởi hành về lại điểm đón ban đầu . 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/KHÁCH             VNĐ/KHÁCH 

 

 

NHÓM 

KHÁCH 

 

5 

 

10 

 

15-19 

 

20-25 

 

30 

535.000 485.000 465.000 450.000 440.000 
(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: 
+ Vé tham quan theo chương trình, phương tiện vận chuyển từ VQG Tràm Chim đến khu vực 

xem hoa Hoàng Đầu Ấn + 01 suất ăn nhẹ ) 

+  Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 1 chai 500ml/khách). 

+  Bảo hiểm du lịch trọn tour  (10.000.000đ/ người/ trường hợp) 

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

+  Thuế VAT 

+ Quà tặng – Khăn rằng Đồng Tháp 

 GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 
+ Ăn uống ngoài chương trình, chi phí vui chơi giải trí cá nhân, đờn ca tài tử. 

+ Xe vận chuyển theo chương trình 

 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. 

❖ Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Được tính như người lớn. 
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Đặc sản Đồng Tháp 

 
 

 
 

Ốc hấp tiêu 
 

Cá lóc nướng cuốn lá sen non 
 

Cơm gạo huyết rồng 

 

 


