CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

VƯỜN QUÝT HỒNG - LÀNG HOA SA ĐÉC – KDL VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
- Thời gian: 02 ngày 01 đêm
- Khởi hành: Ngày 15/01/2022 và 22/01/2022
Ngày 01: TP. HỒ CHÍ MINH – ĐỒNG THÁP
6h00: Khởi hành tại 335 - 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Đồng Tháp, dừng chân ăn sáng
ở nhà hàng MeKong Restop. Tiếp tục hành trình đến Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp. Tại đây
quý khách sẽ lần lượt tham quan: Làng hoa kiểng Sa Đéc – là một trong những làng hoa kiểng
lớn nhất Việt Nam. Tiếp tục tham quan Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê – người tình của nữ nhà văn
người Pháp nổi tiếng Marguerite Duras. Mối tình này đã được bà viết nên tiểu thuyết “người tình”
(L’Amant) và được dựng thành phim.
11h30: Đoàn dùng cơm trưa với các món đặc sản địa phương. Nhận phòng, nghỉ ngơi.
Buổi chiều: Đoàn khởi hành tham quan Vườn Quýt Hồng Lai Vung - hay còn gọi là quýt Tiều
Son rất nổi tiếng. Qúy khách sẽ có cảm giác như bước vào một khu vườn cổ tích, đặc biệt khách
được tự tay chọn hái những quả quýt chín mộng tại vườn mua mang về làm quà người thân.
Đoàn ăn tối, nghỉ đêm tại Sa Đéc.
Ngày 02: ĐỒNG THÁP - TP.HỒ CHÍ MINH
Buổi sáng: Đoàn trả phòng, ăn sáng khởi hành tham Chùa Phước Kiển – chùa có lá sen khổng
lồ (tự túc xe ôm trung chuyển). Tiếp tục đi Lấp Vò tham quan Khu du lịch Văn hóa Phương Nam
- Nam phương Linh Từ là một quần thể công trình văn hóa – tâm linh thờ 125 vị tiền nhân có
công khai phá đất phương Nam. Đoàn dùng cơm trưa.
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về thành phố Hồ Chí Minh, trên đường dừng chân và mua sắm đặc
sản Đồng Tháp như Nem Lai Vung, Xoài Cao lãnh,... Kết thúc chuyến tham quan.
(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan)

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.590.000VNĐ/Khách
Giá tour bao gồm:
+ Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình.
+ Ăn theo chương trình: Từ sáng ngày đi đến trưa ngày về.
+ Lưu trú: Khách sạn Bông Hồng hoặc tương đương.
+ Phí tham quan theo chương trình.
+ Hướng dẫn viên và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ suốt tuyến.
+ Nón du lịch; Nước uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách)
+ Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ.
Giá tour không bao gồm:
- Chi phí cá nhân ngoài chương trình.
- Phụ thu phòng đơn: 300.000VNĐ (với trường hợp 01 khách ở 01 phòng).
GIÁ TOUR TRẺ EM:
- Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (Gia đình lo cho bé tất cả các chi phí – nếu có).
- Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour(có ghế ngồi, suất ăn,ngủ chung với người lớn).
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn.
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