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❖ Thời gian     :  01 ngày 
 

TOUR DL6 SINH THÁI ĐỒNG THÁP MƯỜI – Code 2022 

 

 

 

THỜI 

GIAN 

LỊCH TRÌNH TIÊU CHUẨN 
 Trưa  

09h00 Hướng dẫn viên Dong Thap Tourist  đón đoàn tại Tp Cao Lãnh đưa 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 ). 

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

chuột nướng, cá rô kho tộ, cơm gạo huyết rồng... 
13h00 Đoàn rời Tp Cao Lãnh đi Tp Hoa Sa Đéc xe tiếp tục đưa đoàn vượt Cầu Cao Lãnh -vừa 

được khánh thành vào tháng 5.2018- cầu dây văng lớn thứ ba bắc qua Sông Tiền. 

14h00 Tham quan Làng hoa kiểng Sa Đéc – Làng hoa Sa Nhiên đây là một trong những làng 
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hoa kiểng lớn nhất Việt Nam. Quý khách chiêm ngưỡng nhiều loại hoa đẹp và kiểng 

bonsai có tuổi thọ trên 100 năm. 

15h00 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. 

 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. 

16h30 Quý khách lên xe về Tp Hồ Chí Minh, trên đường về dừng chân mua đặc sản Đồng Tháp 

như  xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, nem Lai Vung… 

Kết thúc chương trình tham quan. 

GIÁ LAND TOUR/KHÁCH                     VNĐ/KHÁCH 

(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, xuồng ba lá tại Gáo Giồng, tàu trung chuyển vào Gáo Giồng 

đoàn từ 15 khách, xe điện tại Làng hoa; 

+  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. 

 

 

NHÓM 

KHÁCH 

 

5 

 

10 

 

15-19 

 

20-25 

 

30 

 

35 

 

430.000 370.000 415.000 395.000 390.000 385.000 
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❖ Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Được tính như người lớn. 

Đặc sản Đồng Tháp 

 
 

 
 

Ốc hấp tiêu 
 

Cá lóc nướng cuốn lá sen non 
 

Cơm gạo huyết rồng 

 

 


