
 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 

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

 

 

Ngày 1: SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT – TIỀN GIANG 

08h00: Xe và HDV Cty Du lịch Sông Sen đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (Tùy vào 

chuyến bay) 

09h30: Đoàn khởi hành đi Tiền Giang: Du thuyền trên sông Tiền, ngắm cảnh 4 cù lao: 

Long, Lân, Qui, Phụng. Tham quan cảng cá Mỹ Tho, làng nuôi cá bè dọc cù lao Tân 

Long. Đến cù lao Thới Sơn: đến nhà dân, trại nuôi ong, thưởng thức trà mật ong, các loại 

mứt đặc sản, chụp hình với trăn gấm. Đi bộ trên đường làng Thới Sơn, tham quan lò kẹo 

dừa. Thưởng thức trái cây theo mùa, nghe nhạc tài tử Nam Bộ. Dùng xuồng chèo len lỏi 

trong rạch nhỏ dưới 2 hàng dừa nước xanh mát. Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

15h30: đoàn khởi hành đi Sa Đéc dùng cơm trưa tại nhà 

hàng, Nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi. 

18h00: đoàn dùng cơm chiều tại nhà hàng. Tự do dạo phố. 

Ngày 2: SA ĐÉC – CAO LÃNH. 

07h00: đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Quý khách 

tham quan Làng Hoa Sa Đéc một 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. 

10h00: nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 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. 

 

11h30: đoàn làm thủ tục trả phòng. Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Khởi hành về Tp Cao 

Lãnh. 

14h30: Tham quan lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. 

15h30: đoàn khởi hành về khách sạn nhận phòng nghỉ 

ngơi. 

17h00: viếng miếu ông bà ĐỖ CÔNG TƯỜNG – nét văn 

hóa tính ngưỡng của người dân Cao Lãnh 

18h00: đoàn dùng cơm chiều tại nhà hàng. Nghỉ ngơi tự do 

Ngày 2: ĐỒNG THÁP – TÂN SƠN NHẤT 

07h00: Đoàn dùng điểm tâm tại nhà hàng. Làm thủ tục trả 

phòng, khởi hành đi Tham quan Vườn Quốc Gia Tràm 

Chim Tam Nông. 

11h00: Đoàn dùng cơm trưa, khởi hành về Tp. Hồ Chí Minh 

16h00: Xe đưa đoàn đi sân bay. Làm thủ tục chuyến bay khởi hành về lại Hà Nội. 

Kết thúc chương trình tham quan. 

SỐ LƯỢNG 
10K 

(XE 16 CHỔ) 

20K 

 (XE 29 CHỔ) 

30K 

(XE 45 CHỔ) 

GIÁ 2.850.000 VNĐ 2.700.000VNĐ 2.640.000 VNĐ 
 

Lưu ý:  

 GIÁ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 

 

GIÁ TRÊN BAO GỒM: 

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

Ăn uống theo chương trình. 

o 01 bữa sáng: phần ăn và nước uống  

o 02 bữa sáng: beffet tại nhà hàng 

o 05 bữa ăn chính: thực đơn từ 5 đến 6 món  

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 uống Aquavina 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… 

 VÉ MÁY BAY  

 THUẾ V.A.T 

GIÁ CHO TRẺ EM 

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

như người lớn. 

➢ Trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi mua 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) 

 


