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THỜI 

GIAN 

LỊCH TRÌNH TIÊU CHUẨN 
 Trưa  

09h00 Hướng dẫn viên Dong Thap Tourist  đón đoàn tại TT Mỹ An huyện Tháp Mười đưa 

đoàn đến 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. 

10h00 Tiếp tục đến Tràm Chim, 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. 
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 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, 

11h30 Dùng cơm trưa với các món đặc sản của Đồng Tháp như: cá lóc nướng trui cuốn lá sen, 

ốc hấp tiêu...và thưởng thức đờn ca tài tử Nam Bộ. 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.  

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

Tp Hồ Chí Minh, ghé mua sắm tại chợ Tam Nông với các đặc sản khô cá lóc, khô 

rắn... dừng chân tham quan KDL Đồng Sen Tháp Mười.  Hướng dẫn viên chia tay quý 

khách.  

Kết thúc chương trình tham quan. 

GIÁ LAND TOUR/KHÁCH             VNĐ/KHÁCH 

 

 

NHÓM 

KHÁCH 

 

5 

 

10 

 

15-19 

 

20-25 

 

30 

485.000 350.000 355.000 330.000 325.000 
(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: 
+  Ăn uống :  

 01 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  

+  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. 

 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 

 

 


