
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÔNG TY DU LỊCH CAO NIÊN 

89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 

Tel: 1900.63.64.12 & 0909.145.389 

www.caonien.vn 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

GÁO GIỒNG - TRÀM CHIM TAM NÔNG – MÙA NƯỚC NỔI 
 

-  Thời gian: 02 ngày 01 đêm 

-  Khởi hành: Ngày 8/10/2022 
 

Ngày 01: TP.HỒ CHÍ MINH – ĐỒNG THÁP  
6h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Đồng Tháp, ăn sáng tại nhà 
hàng Vạn Thịnh. Tiếp tục hành trình đến Cao Lãnh chuyển qua đi thuyền vào Khu du lịch sinh 
thái Gáo Giồng ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn Bơi xuồng xuyên rừng tràm, tham quan khu vườn chim thiên nhiên 
gồm nhiều loại như: Cò, Vạt, Trích, Le Le, Điên Điển... Lên đài quan sát ngắm toàn cảnh 
khu sinh thái với thảm thực vật phong phú như: Tràm, Sen, Súng, Năng, Sậy..., 16h00: 
khởi hành ra lại Tp.Cao Lãnh, tham quan Khu di tích Cụ Nguyễn Sinh Sắc (gồm nhà sàn Bác 
Hồ và khu lăng Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu làng Hòa An tái hiện lại nơi cụ sinh sống 
trƣớc khi mất), tham quan Bảo tàng Đồng Tháp - nơi trƣng bày di chỉ của nền văn hóa Óc - 
Eo và những sinh hoạt văn hóa đặc trƣng của nền văn hóa Đồng Bằng Sông Cửu Long. Dùng 
cơm chiều, nghỉ đêm tại Cao Lãnh. 
 

Ngày 02: ĐỒNG THÁP – Tp.HCM 
Buổi sáng: Đoàn trả phòng, ăn sáng, khởi hành đi Vườn Quốc gia Tràm Chim Tam Nông- 
đây là Khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới và thứ 4 của Việt Nam. Vườn Quốc gia có 
diện tích tự nhiên 7.612 ha,  nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, thảm thực vật 
phong phú với hơn 130 loài khác nhau và cũng chính là nơi cư trú của hàng trăm loài 
động vật có xương sống, hàng chục loài cá và hơn 198 loài chim nước, dùng cơm trƣa 
với các món đặc sản của mùa nƣớc nổi nhƣ canh chua cá linh bông điên điển, cá lóc nƣớng 
trui cuốn lá sen…. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.Hồ Chí Minh. Kết thúc chuyến tham quan. 
(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.600.000VNĐ/Khách 
 

Giá tour bao gồm:  

 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chƣơng trình. 
 + Ăn theo chƣơng trình: Từ sáng ngày đi đến trƣa ngày về. 
 + Lƣu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
 + Vé vào cổng và thuyền tham quan theo chƣơng trình. 
 + Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
 + Nƣớc uống Aquafina (0,5l / ngày /khách). Nón du lịch. 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
 

Giá tour không bao gồm:  
- Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình.  
- Phụ thu phòng đơn: 300.000VNĐ/khách (với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí (gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí - nếu có). 
- Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 50% giá tour(có ghế ngồi, suất ăn,ngủ chung với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

 

HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


