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CHÖÔNG TRÌNH DU LÒCH

CAO LAÕNH – SAÑEÙC
ÑOÀNG THAÙP
Thời gian: 1 ngày.
Khởi hành: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Phương tiện: đi về bằng xe.
Buổi sáng: SÀI GÒN  CAO LÃNH (162km)


Xe khởi hành từ Cung Văn Hóa Lao Động TP.Hồ Chí Minh, đưa du khách đi
theo lộ trình Xe khởi hành từ Cung Văn Hóa Lao Động TP.Hồ Chí Minh, đưa du
khách đi theo đuòng Cao tốc Sài Gòn – Trung Lương tới Mỹ Tho, du khách ăn
sáng. Tới thành phố Cao Lãnh, đoàn đi đò vào Khu du lịch sinh thái Gáo
Giồng, Du khách ngồi xuồng ba lá qua những lung sen thơm ngát, vô rừng
tràm nơi các loài chim cò, trích, diệt, cồng cộc, le le, giang sen, cu xanh… tụ
hội về kiếm ăn và làm tổ nằm trong khu thiên nhiên rộng 1.640ha thuộc Đồng
Tháp Mười.



Quý khách dùng bữa trưa giữa một khung cảnh đồng quê yên tĩnh, có những
cánh cò, trích bay lượn xa xa, với các món ăn đặc sản ốc lát hấp hèm, cá lóc
nướng lá sen, gà xé phai, rau đồng luộc ăn với cá trê chiên mắm gừng…

Buổi chiều: CAO LÃNH  SAĐÉC  SÀI GÒN (177km)


Sau bữa ăn trưa ở khu du lịch Gáo Giồng, đoàn đi Sa Đéc viếng chùa Kiến An
Cung, tham quan nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, của một bá hộ ở Sa Đéc xưa, nghe
câu chuyện tình lãng mạn của chủ nhân qua tác phẩm “Người Tình”
(L’Amant) do nữ văn sĩ Pháp Marguerite Duras viết. Sau đó tiếp tục ghé làng
hoa kiểng Tân Quy Đông (làng hoa Sa Đéc), du khách thưởng ngoạn chụp
ảnh với hàng trăm loài “kỳ hoa dị thảo” trong một làng quê Nam Bộ với nghề
truyền thống trồng hoa kiểng hơn 100 năm.



Trên đường về TP.Hồ Chí Minh, du khách ghé mua đặc sản Đồng Tháp như:
nem Lai Vung, bánh phồng tôm Sa Giang, quýt hồng…



Về tới Sài Gòn, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý khách.
(Ăn sáng, trưa)

* Saùng ñi, xe ñoùn khaùch vaø khôûi haønh luùc 6 giôø taïi Cung Vaên Hoùa Lao ÑoängTP.HCM
soá 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Phöôøng Beán Thaønh, Quaän I.
* Chieàu veà, xe traû khaùch taïi ñòa ñieåm treân.
* Chöông trình coù theå thay ñoåi hoaëc saép xeáp laïi, nhöng vaãn ñaày ñuû theo noäi dung treân.
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BẢNG GIÁ DÀNH CHO 1 KHÁCH
GIÁ VÉ

595.000 vnđ

GIÁ VÉ BAO GỒM :
 Xe đời mới , vé tàu đò du lịch, đưa đón khách đi theo chương trình trong tour.
 Ăn uống theo chương trình.
 Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
 Vé vào cửa các thắng cảnh.
 Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 1 chai/ ngày).
 Quà tặng, xổ số vui có thưởng.
 Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 60.000.000vnđ/trường hợp.

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM :


Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân.

GIÁ VÉ TRẺ EM:
-

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên mua 01 vé.

-

Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua 2/3 vé tour: 397.000 VNĐ

- Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm
01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 2/3 vé. (Tiêu chuẩn 2/3 vé: được
01 suất ăn + 01 ghế ngồi).

Haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp vaø phuïc vuï Quyù khaùch
Kính chuùc Quyù khaùch vaø gia ñình An Khang – Thònh Vöôïng
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