
LÀNG HOA SA ĐÉC – 

CHÙA LÁ SEN SIÊU TO 
KHỔNG LỒ 

Thời gian: 01 ngày(T7, chủ nhật hàng tuần) 

Phương tiện: xe tiêu chuẩn du lịch 

NGÀY 01: TP. HCM – LÀNG HOA SADEC – VIẾNG CHÙA KIẾN AN CUNG, CHÙA BÀ, 
CHÙA KIM HUÊ(Ăn sáng + trưa) 

05h00: Xe và HDV Sài Gòn VIP TOUR đón khách tại điểm hẹn. Khởi hành tham quan 
chương trình Làng Hoa Sa Đéc 01 ngày. 

ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG( giờ đón chính xác HDV sẽ thông báo sau) 

-        05h00: BX MIỀN TÂY 

-        05h20: trường học Mạc Đĩnh Chi 

-        05h40: Nhà văn hóa Thanh niên q.1 

-        06h00: Đón tại cây xăng số 3 Comeco Hàng Xanh. 

07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng đặc sản Hủ tíu Mỹ Tho tại nhà hàng. 

Sau đó, tiếp tục cuộc hành trình giao lưu cùng đoàn với những trò chơi, câu đố dí dỏm, 
vui nhộn, tạo tinh thần đoàn kết cho chuyến đi (có quà tặng lưu niệm). 

Hành trình tiếp tục 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. 

Đến đây, quý khách có thể sử dụng xe điện tham quan Làng Hoa (xe điện tự túc) 



12h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng trong khu vực homestay độc lạ tại Làng 
Hoa với ngôi nhà làm từ tre. Quý Khách có thể thoải mái chụp ảnh và tham quan tại 
đây, 

Thực đơn: 

1.   Gỏi bắp chuối + ốc đắng 

2.  Ếch xào lăn 

3.  Cá kèo kho tộ 

4.  Gà xào xả ớt 

5.   Canh chua cá lóc (ba sa) 

6.   Cơm trắng 

7.   Trái cây 

12h45: Sau khi dùng bữa trưa, đoàn có thể thưởng ngoạn, tham quan vườn Quýt. 
(vé cổng tự túc) 

Đoàn di chuyển đến với chùa Lá Sen (hay có tên gọi khách là Phước Kiển Tự). Quý du 
khách hành hương và chụp ảnh lưu niệm tại chùa . Chùa có Lá Sen to, Du Khách đứng 
trên đây có thể nặng gần 80kg mà không sợ thủng hoặc nước tràn vào lên trên lá sen. 
Tại đây có rất nhiều loại sen súng được sư trụ trì đem trồng trong ao nhưng nổi bật 
hơn cả là loài sen lạ với lá sen có đường kính từ 1,5 đến 2m, dày và nhiều gai. Điều đặc 
biệt là không vùng nào trồng được loại sen này. Đến tận thời điểm này chỉ có chùa 
Phước Kiển là có được. 

15h30: Xe đưa du khách về lại TP.Hồ Chí Minh.Trên đường về du khách ghé mua đặc 
sản Sa Đéc như nem Lai Vung, bánh phồng tôm Sa Giang,... 

Về tới thành phố, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng du khách trong chuyến tour gần 
nhất! 

GIÁ TOUR 01 KHÁCH:490,000 vnđ/ 
khách 

GIÁ TOUR BAO GỒM : 

Vận chuyển:xe du lịch đời mới (16, 29, 39, 45 chỗ). Tài xế kinh nghiệm lâu năm, nhiệt 
tình, vui vẻ. 



Ăn uống: 01 buổi ăn sáng + 01 buổi ăn trưa (set menu 5 món) 

Tham quan: vé cổng làng hoa Sa Đéc, ngôi nhà làm bằng tre, chùa Phước Kiển Lá Sen. 

Hướng dẫn viên: vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. 

Quà tặng: 01 nón du lịch SGVT, khăn lạnh, nước suối. 

Bảo hiểm : 10.000.000 vnd/ khách/ vụ 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

Thuế VAT 

Xe điện tham quan Làng Hoa, vé cổng vườn Quýt, xe ôm Chùa Phước Kiểng. 

GIÁ VÉ TRẺ EM: 

·       Trẻ em dưới 05 tuổi: miễn phí (Gia đình chỉ được dắt theo 1 trẻ em – Nếu trẻ em 
thứ 2 tính giá vé người lớn) 

·       Trẻ em từ 6 tuổi trở lên: 100% giá vé người lớn. 

 


