
 
 

TOUR LÀNG HOA SA ĐÉC 

KHÁM PHÁ VƯỜN CHÀ LÀ MIỀN TÂY 

Xem biểu diễn cá lóc bay - KDL Cánh Đồng Hoa Hồng 

BUFFET BÁNH DÂN GIAN 

 

ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG: 

 05h40: Xe và HDV 168tour đón Quý khách tại: Nhà Văn Hóa Thanh Niên ( Số 4, Phạm Ngọc Thạch, 

P.Bến Nghé, Quận 1 ) 

 06h10: đón tại Bến Xe Miền Tây. 

 06h20: đón tại 558 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân. 

 

LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

 05h40: Xe và HDV 168tour đón Quý khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp. HDV sẽ 

thuyết minh về những điểm đoàn đi qua và cùng tham gia một số trò chơi vui nhộn trên xe, thư giãn tinh 

thần. Đoàn dừng chân dùng bữa sáng tại Trung Lương. 

 05h40: Đoàn tham quan KDL Cánh Đồng Hoa Hồng - diện tích rộng hơn 2.5ha. Ngoai 6.000 cây hoa 

hồng với hơn 20 giống khác nhau đang khoe sắc, điểm tham quan du lịch còn đầu tư thêm nhiều tiểu cảnh 

để phụ 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 tiết mục mà chắc chắn sẽ khiến du khách cực kì mãn nhãn với 

màn biểu diễn “Cá Lóc Bay” rất đặc sắc, sau đó quý khách sẽ được tham quan quy trình chiết xuất nước 

hoa hồng. 

  
Bước vào làng hoa Sa Đéc, ngoai việc cảm nhận vẻ đẹp của hoa thì Quý Khách còn có thể “checkin” tại 

Cánh Đồng Chà Là lớn nhất Miền Tây. Với sắc vàng của những chùm Chà Là đang trĩu quả, trong vườn 

hiện có hơn 100 cây Chà Là đã trên 10 năm tuổi. Ngoài việc tham quan, chụp ảnh bên những chùm Chà Là 

vàng ươm, khách tham quan còn được tự tay hái trí và thưởng thức hương vị của trái Chà Là đang chín 

mọng. Bởi vì cây đang trong giai đoạn trổ bông nên chúng gây ấn tượng bởi màu sắc vàng rực - thu hút 

mọi ánh nhìn của Du Khách. 

  
 Đồng thời Quý Khách có thể tự do tham quan Vườn Hoa Sa Đéc với vô vàn những loài hoa đua sắc 

hương thơm ngập tràn muôn lối. Nếu Quý Khách đang có nhu cầu tìm mua những chậu hoa tươi về trang 

trí nhà cửa thì còn dịp nào tốt bằng kết hợp chuyến du lịch lần này. 



 
 

 12h15: Quý Khách thưởng thức BUFFET BÁNH DÂN GIAN tại KHU ẨM THỰC LÀNG BỘT SA 

ĐÉC, trãi nghiệm dịch vụ tự làm bánh dân gian theo hướng dẫn. Quý khách được thưởng thức 20 loại 

bánh dân gian mặn - ngọt ( Chỉ áp dụng cho thứ 7 và chủ nhật, các ngày khác ăn Set Menu tại nhà hàng ) 

1) Bánh xèo 

2) Bánh bèo chén  

3) Bánh ít tần 

4) Bánh bột lọc 

5) Bánh tầm bì 

6) Bánh đúc mặn 

7) Bánh da lợn 

8) Bánh chuối hấp 

9) Bánh bò nướng 

10) Bánh tằm ngọt 

 

11) Bánh khoai mì nướng  

12) Bánh đậu xanh nướng 

13) Bánh đúc gân 

14) Xôi vị  

15) Bánh cúng 

16) Bánh gói bột 

17) Bánh bò xốp 

18) Bánh lọt 

19) Sương sáo  

20) Chè ỷ ngũ sắc 

 

 

  

 

 14h40: Khởi hành về Tp.HCM, trên đường về Quý Khách dừng chân mua sắm, thưởng thức nhiều đặc sản 

miền tây như: kẹo dừa, bánh tráng dừa, trái cây,...( tự túc ) 

 17h00: Về đến Tp.HCM, chia tay và hẹn gặp lại Quý Khách ở những chuyến đi sau. 

 

GIÁ TOUR KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN 

549.000 vnd / 1 khách  

LỊCH KHỞI HÀNH: HÀNG NGÀY 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển Xe đời mới máy lạnh 16 – 29 -45 Chỗ, ghế bật, đón khách theo chương trình .  

Ăn uống Điểm tâm: 1 bữa ( hủ tiếu, cơm tấm, bánh canh,… + trà đá ) 

Ăn chính: 1 bữa 



 
 

(Quý Khách có nhu cầu ăn chay - vui lòng báo trước ngay khi đăng ký tour ) 

Vé tham quan Vé vào cửa thắng cảnh: Cánh đồng hoa hồng, Làng hoa Sa Đéc, Cánh đồng Chà Là 

Bảo hiểm 10.000.000 đ/Người/trường hợp 

Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Quà tặng du 

lịch 

Nón du lịch 168: 1 cái/khách 

Nước suối: 1 chai 500ml/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí cá nhân Giặt ủi, điện thoại,ăn uống ngoài chương trình ….. 

Các khoản chi phí khác không có trong phần BAO GỒM 

Thuế VAT 10% Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn lien hệ 168 Travel 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

1.Trẻ em 05 tuổi trở xuống: miêñ phí – cha mẹ lo toàn bộ chi phí cho bé nếu có phát sinh.  

3.Trẻ em từ 06 tuổi trở lên: 100% giá tour - như người lớn. 

 


