
 

 

TOUR ĐỒNG THÁP 

KDL XẺO QUÝT  – CHÙA LÁ SEN KHỔNG LỒ 

 Thời gian:  1 ngày 

 Phương tiên: xe ô tô 

 Giá tour: 449.000 VNĐ 

Buổi sáng:  

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

Điểm đón khách: 

 05h15: Nhà Văn hóa thanh niên quận 1 ( số 4 Phạm Ngọc Thạch – có chỗ gửi xe ) 

 05h40: Nhà văn hóa quận 5 ( 105 Trần Hưng Đạo – có chỗ gửi xe ) 

 06h00: Cây xăng đối diện khu vực Bến xe Miền Tây ( gửi xe trong bệnh viện Triều An) 

07h30: Quý khách dừng chân dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng thực đơn bao gồm hủ tiếu Mỹ Tho/ 

Bánh canh/ bánh mì ốp la + trà đá/cà phê.  

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. 

 

 

 

 

 



 

09h30: Tham quan đoàn viếng " Chùa Lá Sen " - có một 

màu xanh biết sau cánh đồng Sen, và hình ảnh càng tuyệt 

vời hơn nữa chính du khách sẽ được đứng lên lá sen lớn - 

Điều lạ là loài sen này thường bắt đầu nở vào 6h tối, và 

liên tục đổi màu theo thời gian. Ban đầu, hoa sen có màu 

trắng nhưng qua 12h trưa sẽ đổi sang màu hồng và đến 

khi tàn, hoa sẽ có màu tím thẫm.  

11h30: Quý khách đến với Khu du lịch Xẻo Quít – Quý khách 

dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại nhà hàng. Thưởng thức các 

món ăn đặc sản Đồng Tháp.  

Thực đơn:  

 Cá lóc nướng là sen 

 Lẩu canh chua lươn 

 Ốc luộc mẻ 

 Cá rô khô tộ + rau luộc 

 Cơm gạo huyết rồng 

 Tráng miệng trái cây+ trà đá 

 
 

Đến với Xẻo Quít, bạn sẽ cảm nhận ngay một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tham quan Xẻo Quít 

vào mùa khô, bạn sẽ len lỏi theo những con đường mòn ngoằn ngoèo dưới tán tràm mát rượi. Mùa 

nước lên, trên chiếc xuồng ba lá, những cô du kích áo bà ba đen, khăn rằn, nón tai bèo đưa bạn luồn 

lách qua những con rạch nhỏ hoang sơ để vào những di tích nằm khuất trong rừng tràm mênh mông. 

Ở đây môi trường sinh thái hết sức đa dạng với hơn 170 loài thực vật: tràm, gáo, sậy, trâm bầu, sen, 

súng… và 200 loài động vật hoang dã, trong đó có 13 loài được ghi vào Sách đỏ Việt Nam như trăn mốc, 

rắn hổ trâu, rái cá, rùa hộp… Vì vậy mà người ta gọi Xẻo Quýt là Đồng Tháp Mười thu nhỏ, trên đường 

đi du khách sẽ được những cô du kích mời ăn nhẹ món ăn dân dã và là đặc sản ở vùng này: cơm nắm 

lá sen muối mè.  



 

Buổi chiều:  

Khởi hành về Sài Gòn, trên đường về quý khách ghé mua đặc sản Sa Đéc như nem Lai Vung, bánh 

phồng tôm Sa Giang, quýt hồng...  

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

theo. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN ĐI THẬT THÚ VỊ! 

LỊCH KHỞI HÀNH: CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

+ Vận chuyển: 

Xe vận chuyển 30, 45 chỗ 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 ( hủ tiếu Mỹ Tho/ Bánh canh/ bánh mì ốp la + trà đá/cà phê) 

 1 bữa chính Set menu theo ẩm thực địa phương  

+ 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 dưới11t mua 70% vé có ghế riêng ăn uống tiêu chuẩn người lớn. 

+ 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. 



 

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 

 




