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Chương trình khám phá Vùng Đất Sen Hồng-CTMT012022 

 
 

 

 
THỜI 

GIAN 
LỊCH TRÌNH TIÊU 

CHUẨN 

NGÀY 01: ĐÓN KHÁCH – KDL SINH THÁI GÁO GIỒNG  Ăn trưa, chiều 

 Xe và HDV Dong Thap Tourist đón quý khách tại Tp Hồ Chí Minh 

hoặc Tp Cần Thơ đưa đoàn về Đồng Tháp.  

 

 Quý khách dùng cơm trưa. Đến Tp Cao Lãnh nhận phòng khách sạn. 

Nghỉ ngơi. 

 

15h00 Quý khách 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 

tình tắt mương bắt cá, câu cá giải trí, đạp xe đạp... ( phí tự túc ). 

 

18h00 Dùng cơm chiều tại Nhà hàng Gáo Giồng với các món ăn đặc sản 

Đồng Tháp . Quý khách lên xe trở lại Tp. Tối quý khách dạo công 

viên Văn Miếu, hồ Khổng Tử... 

 

NGÀY 02: TRÀM CHIM – GÒ THÁP Ăn sáng, trưa, 
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chiều 
07h00 Ăn sáng tại khách sạn.   

08h00 Xe đưa quý khách 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), 

 

09h00 Đến Vườn Quốc gia Tràm Chim Tam Nông- đây là Khu Ramsar 

thứ 2.000 của thế giới và thứ 4 

của Việt Nam. Vườn Quốc gia 

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.  

 

12h00 Dùng cơm trưa với các món đặc sản của Đồng Tháp như: cá lóc 

nướng trui cuốn lá sen, ốc hấp tiêu... 

 

15h00 Tàu đưa quý khách trở lại Trung tâm Điều hành của Vườn Quốc Gia, 

tiếp tục tham quan Khu Di Tích 

Gò Tháp được xếp hạng di tích 

khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật 

Gò Tháp là di tích quốc gia đặc 

biệt.  Tại đây quý khách tham 

quan Khu mộ táng với những 

Di chỉ của nền văn hóa Óc eo, 

Đền thờ ông Thiên Hộ Dương, 

Đốc Binh Kiều, Miếu Bà Chúa xứ, tham quan KDL Đồng Sen Tháp 

Mười.  

 

18h00 Quý khách ăn chiều tại nhà hàng Đầm Sen. Tối quý khách tự do.  

NGÀY 03: ĐỒNG THÁP – SA ĐÉC – TIỂN KHÁCH Ăn sáng, trưa 

06h30 Quý khách ăn sáng tại khách sạn.  
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07h30 Đoàn rời Tp Cao Lãnh đi Sa Đéc Sa Đéc 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). 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.  

 

11h30 Dùng cơm trưa với các món ăn đặc sản được chế biến từ Rau, củ , 

quả.  

 

12h30 Quý khách viếng Chùa Phước Kiểng ( hay còn gọi là chùa Lá Sen ).   

15h00 Khởi hành về lại Tp Hồ Chí Minh hoặc Tp Cần Thơ. Xe và HDV địa 

phương tiển đoàn và chào tạm biệt. 

Kết thúc chương trình tham quan. 

 

 

LAND TOUR: VNĐ/KHÁCH – GIÁ NETT 

             Số lượng 

Loại xe   

     10 khách 

16 chỗ 

    15 khách 

29 chỗ 

     20 khách 

29 chỗ 

     30 khách 

45 chỗ 

Khách sạn   2.625.000 2.615.000 2.390.000 2.290.000 

(Giá có thể thay đổi theo thời điểm và theo yêu cầu của quý khách.  

Giá không áp dụng ngày lễ tết) 

 GIÁ BAO GỒM: 
+   Vận chuyển: xe chất lượng cao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 

+   Lưu trú: Khách sạn đạt tiêu chuẩn   (1 phòng/2-3 khách). Trang thiết bị : Máy điều hoà, 

tivi, tủ lạnh, điện thoại, nước nóng vệ sinh riêng. 

+  Ăn uống theo chương trình:  

 02 bữa sáng  buffet  

 05 bữa ăn chính thực đơn từ 5-6 món thay đổi thường xuyên theo ẩm thực địa phương;  

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

đối với nhóm khách từ 15 khách trở lên ( do đường xe lớn không vào được). 

+  Khăn lạnh, nước suối trên đường (2 khăn, 2 chai 500ml/ngày). 

+  Bảo hiểm du lịch trọn tour  (50.000.000đ/ người/ trường hợp) 

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

+  Thuế VAT 

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

+ Phụ thu phòng đơn nếu có 
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+ Đờn ca tài tử, dịch vụ tại các khu du lịch 

+ Vé máy bay  

 GIÁ VÉ TRẺ EM: 
❖ Trẻ em từ 12 tuổi trở lên mua 01 vé. 

❖ Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua 1/2 vé: có suất ăn, vé tham quan, ghế ngồi trên xe, bảo hiểm, 

quà tặng. ( Ngủ ghép chung phòng với gia đình, khách sạn có phụ thu gia đình tự thanh toán). 

❖ Trẻ em dưới 6 tuổi: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Hai người lớn chỉ được kèm 01 trẻ 

em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. 

 

Kính chúc quý khách chuyến đi thú vị và bổ ích! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


