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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

VƯỜN CHÀ LÀ – CÁNH ĐỒNG HOA HỒNG SA ĐÉC 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 

-  Khởi hành: Ngày 6/5/2022; 31/5/2022 
 

Buổi sáng: 6h00: Đoàn khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Tiền 
Giang, ăn sáng tại Trung Lương. Tiếp tục hành trình đi Sa Đéc, Đoàn tham quan Làng hoa 
kiểng Sa Đéc – với diện tích hoa kiểng trên 400 ha, hơn 2.000 hộ trồng và kinh doanh cung 
cấp cho thị trường trong và ngoài nước: 
-Tham quan - check in tại vườn Chà Là - Vườn hiện có tổng số hơn 100 cây chà là đã trên 
10 năm tuổi. Đoàn chụp ảnh bên những chùm chà là vàng ươm, khách tham quan còn được 
tự tay hái trái và thưởng thức hương vị của trái chà là đang chín mọng. 
-Tham quan Khu du lịch Cánh Đồng Hoa Hồng Sa Đéc với diện tích rộng hơn 2,5ha 
trồng hơn 6.000 cây hoa hồng với hơn 20 giống khác nhau đang khoe sắc. Đoàn chụp 
hình với nhiều tiểu cảnh: Thang vô cực, bến thuyền hoa, cầu tre tàng hình, hồ sen, nhà lá ,... 
chiêm ngưỡng màn biểu diễn “Cá Lóc Bay“ và được tham quan quy trình chiết xuất nước 
hoa hồng. 
12h00: Đoàn dùng cơm trưa. 
Buồi chiều: Đoàn khởi hành về Vĩnh Long tham quan ngôi chùa Phật Ngọc Xá lợi với 
tượng Quán Thế Âm cao 32m và Bảo Tháp cao 45m. 
15h30: Đoàn khởi hành về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 

(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 560.000 VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm:  
- Xe đời mới tham quan theo chương trình. 
- Ăn uống theo chương trình: 01 buổi sáng và 01 buổi trưa. 
- Vé vào cổng điểm tham quan theo chương trình. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/khách. 
- Nước uống Aquafina (01 chai 0,5 lít/ngày). 
- Hướng dẫn viên du lịch và nhân viên y tế phục vụ Đoàn.  

 

Giá tour không bao gồm: Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí (gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí - nếu có) 
- Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 80% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, tham quan). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
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