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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Làng Hoa Sa Đéc - Vườn Quýt Hồng Lai Vung -
Đồng Tháp 2021

Thời gian: 1 ngày
Mã Tour: TN-1397 - Khởi hành: Thứ 7, CN trước tết 1 tháng

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Làng Hoa Sa Đéc - Đồng Tháp: Là một trong những thiên đường hoa kiểng lớn nhất Miền
Tây Nam Bộ, Sa Đéc là xứ sở của hàng trăm loài kỳ hoa dị thảo với muôn loài hoa khoe sắc. Đến làng hoa
kiểng Sa Đéc vào dịp hoa nở rộ, đặc biệt là những ngày cận Tết Âm Lịch du khách sẽ được chiêm ngưỡng
và hòa mình trong một thế giới muôn màu sắc đầy ấn tượng. Cách đó không xa chừng hơn chục cây số về
phía Tây, Lai Vung từ lâu đã được người miền Tây ví như “Vương Quốc Quýt Hồng”. Đến thăm mảnh đất
này trong mùa thu hoạch, du khách được hòa mình vào không khí phấn khởi của bà con nhà vườn. Vào
những ngày này, là những cảnh tấp nập hối hả ghe thuyền xuôi ngược để kịp những chuyến hàng chợ cho
ngày Tết đậm vị truyền thống, ngoài ra đó là sự hân hoan và niềm vui sướng của bà con nơi đây sau một
năm vất vả mưu sinh sau một vụ mùa bội thu. bạn cũng có thể tham khảo lịch khởi hành tết miền tây 2022
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Làng Hoa Sa Đéc vào xuân

Đến thăm vùng Đồng Tháp những ngày cận Tết, chỉ thấy những vườn quýt sai trĩu quả, màu đỏ chen màu
xanh của lá, quả nào cũng căng tròn, mọng nước. Chỉ cần đặt chân vào vườn là như thấy Mùa Xuân đã về
thật gần trên khắp quê hương. Để đáp ứng mong mỏi đó công ty Du Lịch Nắng Mới tung ra chương trình
một ngày trải nghiệm Tour vườn Quýt Hông Lai Vung - Làng Hoa Kiểng Sa Đéc 1 ngày để cho quý khách có
thêm sự chọn lựa trong  Mùa Xuân này.

BUỔI SÁNG:

Dùng bữa: Trưa

6h00: Xe và hướng dẩn viên Công Ty Du Lịch Du Lịch Nắng Mới đón Quý Khách tại 65 Trần Hưng Đạo, Siêu
Thị Điện Máy Nguyễn Kim xuất phát đi Sa Đéc, Đồng Tháp. Quý Khách được nghe hướng dẫn viên thuyết
minh những chặng đường ngang qua cũng như những hoạt động trên xe do hướng dẫn viên công ty tổ
chức.

9h30: Xe đưa đoàn vào trung tâm Làng Hoa Kiểng Sa Đéc đây là một trong những làng hoa  kiểng lớn nhất
Việt Nam. Với nhiều loại hoa đẹp như: anh thảo, dạ yến thảo, thu hải đường, quỳnh hoa đăng, cát tường,
hướng dương hình tháp, cúc, hồng, vạn thọ, thược dược, hướng dương và kiểng, bon sai các loại,... Cùng 
hàng trăm loại kỳ hoa dị thảo khác nhau. Đến đây Quý Khách tìm mua cho mình vài chậu hoa, kiểng đem
về làm cảnh trong nhà nhân dịp Tết Âm Lịch, lưu lại những tấm hình tuyệt đẹp. (Đó cũng là những chậu
hoa kiểng đầu tiên của làng hoa bán cho khách).

11h00: Quý Khách di chuyển đến nhà hàng dùng cơm trưa với những  món đặc sản của Miền Tây Nam Bộ:

12h30: Đoàn di chuyển về lai vung đến nơi tham quan Vườn Quýt Hồng Lai Vung - Quý Khách được tham
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quan chụp hình, thưởng thức Quýt Hồng tại vườn và mứt miễn phí và tự tay hái quýt mua mang về như:
Quýt Hồng, Quýt Đường, Cam.

Quý Khách Tiếp tục tham quan cơ sở chế biến Nem Lai Vung (lò nem Hoàng Khánh) và Quý Khách được
xem quy trình làm nem và chả lụa. Quý Khách thưởng thức và mua những đặc sản của Lai Vung như Nem
Lai Vung, Nem Cây, Chả Lụa,… mang về làm quà biếu Tết.

14h30: Đoàn di chuyển về Huyện Châu Thành qua cầu Nha Mân tham quan ngôi chùa rất nổi tiếng. CHÙA
LÁ SEN (Chùa Phước Kiểng, sen vua) ở đây có một loại sen khổng lồ mọc trong ngôi chùa cổ Phước Kiểng
(Đồng Tháp) có lá rộng đến 3m và có thể "cõng" được người nặng đến 80kg, Quý Khách được đứng trên
những lá sen khổng lồ chụp những bức ảnh kỷ niệm.

15h30: Xe sẽ đưa Quý Khách di chuyển về lại TPHCM.

18h30: Quý Khách về đến điểm xuất phát ban đầu, hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới chia tay tạm biệt và
xin hẹn gặp lại Quý Khách trong những lần sau.

Làng Hoa Sa Đéc ở đâu? Làng hoa kiểng Sa Đéc nằm trong xã Tân Qui Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, bên bờ
sông Tiền giàu phù sa./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

KHỞI HÀNH GIÁ NGƯỞI LỚN TRẺ EM GIÁ PHƯƠNG TIỆN

Thứ 7, CN trước tết 1 tháng 599,000 499,000 Ô tô

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

Xe đời mới máy lạnh, đưa đón khách đi theo chương trình tour.

Ăn uống gồm bữa trong ngày.

Ăn sáng: dùng điểm tâm theo ẩm thực địa phương. (60.000đ.suất).

Ăn chính: bữa ăn đặc sản địa phương (120.000 /suất).

Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

Khăn lạnh, nước uống trên đường (1 khăn, 1 chai/ ngày).
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Quà tặng, xổ số vui có thưởng.

Bảo hiểm du lịch 10 triệu đồng/khách.

Vé tham quan, cổng KDL theo chương trình.

GIÁ KHÔNG BAO GỒM:

VAT.

GIÁ VÉ TRẺ EM:

Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 1 vé.

Trẻ em từ 5 - 9  tuổi mua 70% vé (dịch vụ như vé người lớn).

Trẻ em dưới 05 tuổi: Không tính vé. Hai người lớn được kèm 01 trẻ em, trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 70%
vé.

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết vá các vấn đề
khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:

1. Quý khách trực tiếp lên công ty 39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Tân Bình.

2. Nhân viên giao vé Tận nơi ở TPHCM (miễn phí).

3. Quý Khách chuyển khoản qua tài khoản giám đốc công ty:

+ TÊN TK: LÊ ĐÌNH ANH VƯƠNG

+ SỐ TK: 0531002560868

TƯ VẤN TOUR 24/24: 0976500407 Hoặc 0934044332.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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