
DU XUÂN   ĐỒNG THÁP

LÀNG HOA KIỂNG SA ĐÉC– VƯỜN QUÝT HỒNG LAI VUNG 

 Thời gian:  1 ngày
 Phương tiên: xe ô tô
 Giá tour: 449.000 VNĐ

Buổi sáng: 

05h15: Xe và Hướng dẫn viên Happytours đón quý khách tại điểm hẹn.
Điểm đón khách:

 05h15: Nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1 ( có chỗ gửi xe )

 05h30: 105 Trần Hưng Đạo, ( nhà văn hóa quận 5 có chỗ gửi xe )

 05h50: Bến xe miền Tây 

06h00: Khởi hành chuyến hành trình tham quan Miền Tây 1 ngày. Hành trình đến Đồng Tháp theo đường
cao tốc TP. HCM - Trung Lương, quý khách sẽ nghe thuyết minh về những địa danh như: Gò Đen, Bến
Lức, Tân An là những nơi có các đặc sản nổi tiếng khắp vùng: rượu đế Gò Đen, thơm Bến Lức, gạo nàng
thơm Chợ Đào,...  

07h30: Quý khách dừng chân dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Sau đó tiếp tục hành trình đến với Đồng
Tháp. Quý khách sẽ được đi ngang ngắm cầu Mỹ Thuận - cầu dây văng lớn nhất Việt Nam nối liền tuyến
giao thông từ TPHCM đến Vĩnh Long bên cạnh đó Cầu Mỹ Thuận còn là công trình có giá trị kiến trúc
nổi bật, thu hút rất đông khách du lịch từ mọi miền đất nước.

10h00: Đến  Đồng Tháp, quý khách ghé tham quan  Vườn quýt hồng  Lai Vung từ lâu đã được người
miền Tây phong tặng cho danh hiệu “vương quốc quýt hồng”. Điều đó thật không ngoa chút nào vì tại
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện chưa có nơi nào diện tích trồng quýt hồng lên tới gần 2.000 ha và
hàng năm tung ra thị trường trên 40.000 tấn trái để phục vụ cho mùa tết như ở đây. 

Ngoài ra quý khách còn được tham quan trải nghiệm cảm giác đi cầu khỉ, chèo xuồng ba lá cục kỳ thú vị
tại đây.

11  h  30: Quý khách dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại nhà hàng. 



Buổi chiều:

Tham quan Chùa Kiến An Cung -  Chùa do một
nhóm nguời Hoa ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc)
định cư tại Sa Đéc dựng nên để thờ cúng tổ tiên và
dạy dỗ con cháu,cũng là để liên kết cộng đồng, hội
họp, bàn bạc việc buôn bán, trao đổi thông tin... 

Ngôi chùa cổ có niên đại gần trăm năm với một lối
kiến trúc nghệ thuật cổ, độc đáo, lộng lẫy và trang
trọng mang đậm phong cách Trung Hoa đã tạo nên
một nét đặc trưng riêng của ngôi chùa người Hoa ở
Nam Bộ.

HDV  đưa  quý  khách  tham  quan  khám  phá  và
chiêm ngưởng vẻ đẹp của làng hoa kiểng Tân Quy Đông - Làng Hoa Sa Đéc. Diện tích hoa kiểng hiện
nay của làng trên 400 ha, hơn 2.000 hộ trồng và kinh doanh cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước,
Làng hoa vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) công bố là một trong 50 top điểm đến hấp dẫn
và thu hút du khách ở Việt Nam và được bình chọn là một trong 10 làng hoa/vườn hoa được yêu thích
nhất tại Việt Nam. Hoa Sa Đéc được trồng quanh năm, du khách có thể 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.

Khởi hành về Sài Gòn, trên dường về quý khách ghé mua đặc sản Sa Đéc như nem Lai Vung, bánh phồng
tôm Sa Giang, quýt hồng... 

18h00: Về tới Sài Gòn, HDV DL Happytours chia tay và hẹn gặp lại quý khách trên những hành trình 
tiếp theo.

LỊCH KHỞI HÀNH:  Tháng 01: 5, 6 , 12, 13 , 19, 20, 26, 27

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

+ Vận chuyển:

Xe vận chuyển 30, 35, 45 đời mới máy lạnh suốt tuyến, bác tài vui vẻ nhiệt tình giàu kinh nghiệm.

+ Ăn uống: Các buổi ăn trong chương trình bao gồm:

 1 bữa sáng tô/ly đặc sản hủ tiếu Mỹ Tho, Bánh canh + trà đá/cà phê
 1 bữa chính Set menu theo ẩm thực địa phương thực đơn Set Menu 

+ Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.

+ Khăn lạnh, nước suối 1 chai 500ml/ngày/người



+ Nón DL Happytours

+ Vé tham quan theo chương trình

+ Bảo hiểm du lịch 10.000.000 VNĐ

+ Qùa tặng kèm theo. 

- GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

+ Vui chơi giải trí cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình.

+ VAT 10% (Liên hệ CÔNG TY CP TMDV DL HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC để xuất Hóa đơn)

+ Tip tài xế và HDV ( tự nguyện)

- Giá vé trẻ em:

+ Trẻ em từ 11t tuổi trở lên mua 1 vé.

+ Trẻ em từ 5t đến dưới 11t mua 70% vé

+ Trẻ em dưới 05 tuổi không tính vé ngồi chung với bố mẹ, gia đình tự lo. Hai người lớn chỉ được kèm 
một trẻ em. Từ trẻ em thứ hai bắt buộc mua 70% vé.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR

 Khách hủy tour ngay sau khi đăng ký chịu phí 30% đã thanh toán.

 Khách hủy tour trước 5 ngày khởi hành chịu phí 50% đã thanh toán.

 Khách hủy tour trước 3 ngày trước và trong ngày khởi hành chịu phí 100%

chi phí tour.
Lưu ý: Thứ tự chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng công 
ty vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan theo chương trình. 

HAPPYTOURS – MỘT HÀNH TRÌNH TRỌN NIỀM VUI
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