CÔNG TY TNHH TM - DV - DL TRANG THANH
193 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
Tel: (028) 38360344 - 38388007 Fax: (028) 38360574
Email: goodtrip@trangthanhtravel.com.vn
Website: www.trangthanhtravel.com

THĂM LẠI DI TÍCH NĂM XƯA
CĂN CỨ XẺO QUÝT - MỘ CỤ PHÓ BẢNG
NGUYỄN SINH SẮC
 Mã Tour

: TTTND - DTCLSD02N28112020

 Thời gian

: 02 ngày - 01 đêm.

 Phương tiện

: Đi và về bằng xe.

 Khởi hành

: 28/11/2020 (Thứ Bảy).

NGÀY
TP. HỒ CHÍ MINH - CAO LÃNH. Thứ Bảy, 28/11/2020 (Ăn sáng, trưa & tối)
01
05h30 Xe và hướng dẫn viên Trang Thanh Travel đón qúy khách tại điểm hẹn.
06h00 Khởi hành đi thành phố Cao Lãnh.
08h00 Ăn sáng tại nhà hàng địa phương.
08h45 Tiếp tục di chuyển đến thành phố Cao Lãnh. Trên đường, hướng dẫn viên giới thiệu về
lịch sử, văn hóa, địa lý của những vùng đất đi qua và tổ chức trò chơi hoạt náo có thưởng.
10h00 Đến thành phố Cao Lãnh, quý khách bắt đầu tham quan.
+ Khu di tích Xẻo Quýt. Các cô du kích chèo xuồng ba lá, đưa quý khách đến tham quan các
căn hầm bí mật nằm ẩn mình trong khu rừng tràm nguyên sinh. Khung cảnh nơi đây từng được
chọn để quay phim Đất Phương Nam. Quý khách có thể tham gia các trò chơi như: bắt vịt, đua
xuồng trên sông, giăng lưới bắt cá, dỡ chà bắt cá... (Chi phí tự túc).
12h00 Quý khách thưởng thức đặc sản Đồng Tháp tại nhà hàng của Khu di tích.
14h00 Rời Khu di tích Xẻo Quýt, quý khách tiếp tục tham quan:
+ Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà sàn Bác Hồ và khu mộ Cụ Phó bảng
Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929)
+ Làng Hòa An xưa được tái hiện trong khuôn viên của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Bước
qua cầu vào làng là bức tượng của cụ Nguyễn Sinh Sắc được tạc bằng đá trên một bệ cao với
một dáng vẻ nho nhã, ung dung, giản dị. Men theo con đường làng, len lỏi qua những hàng dừa,
hàng me xen lẫn những cây vú sữa trong con rạch nhỏ, những ngôi nhà bát dần, nhà chữ đinh,
nhà nọc ngựa nơi tái hiện ngôi làng mà Cụ Nguyễn Sinh Sắc từng sống trước đây.
16h00 Xe đưa quý khách về khách sạn làm thủ tục nhận phòng, nghỉ ngơi.
18h30 Quý khách tập trung tại nhà hàng để tham gia chương trình:
+ Gala Dinner với nhiều Games show mới lạ và hấp dẫn.
Nghỉ đêm tại khách sạn.

NGÀY CAO LÃNH - SA ĐẾC - TP. HỒ CHÍ MINH. Chủ nhật, 29/11/2020
02
(Ăn sáng & trưa)
Ăn sáng tại khách sạn.
08h00 Quý khách làm thủ tục trả phòng.
08h30 Khởi hành về Sa Đéc. Xe đưa quý khách đến tham quan.
+ Nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê, người tình của Marguerite Duras. Mối tình được bà viết
nên tiểu thuyết và dựng thành phim Người tình (L’Amant).
+ Khu vui chơi giải trí miệt vườn Happy Land Hùng Thy, tọa lạc trong Làng hoa kiểng Sa
Đéc, có tổng diện tích 17.000 m2, với các phân khu chức năng gồm: Khu trồng hoa kiểng, tiểu
cảnh phục vụ chụp ảnh lưu niệm, khu vui chơi trải nghiệm với 14 trò chơi dân gian (bơi xuồng,
đu quay, kéo co, chạy xe đạp thăng bằng qua lượn, đi cầu lắc, cầu thập bát,cầu bánh xe, đẩy gậy,
đi cáp treo, bơi thúng, đi dây thừng qua sông, qua cầu khỉ, đu dây) và 04 trò chơi trải nghiệm
thực tế (câu cá, kéo lưới, bắt ếch dưới ao, bắt cá lóc dưới ao) (Chi phí tự túc).
12h00 Thưởng thức đặc sản Sa Đéc tại nhà hàng của Happy Land Hùng Thy.
14h00 Rời Sa Đéc trở về thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường, quý khách dừng chân mua sắm
đặc sản Đồng Tháp như xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, nem Lai Vung…
18h00 Đến thành phố Hồ Chí Minh, xe và hướng dẫn viên đưa qúy khách về điểm đón ban đầu.
Kết thúc chương trình, hẹn gặp lại qúy khách.
* Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi theo điều kiện thực tế nhưng vẫn đầy đủ chương trình.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 01 KHÁCH (DÀNH CHO ĐOÀN 100 KHÁCH TRỞ LÊN )
GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT.
TIÊU CHUẨN LƯU TRÚ

GIÁ TOUR

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN

KHÁCH SẠN SAO MAI ***
HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

1.950.000 VND

600.000 VND

GIÁ TOUR BAO GỒM:
 Xe đời mới đưa đón tham quan theo chương trình tour.
 Ăn uống theo chương trình, món ăn được thay đổi theo ẩm thực địa phương.
01 bữa ăn sáng (01 tô + 01 ly) và 01 bữa ăn sáng buffet tại khách sạn.
02 bữa ăn trưa: 120.000 đ/bữa/khách.
01 bữa Gala Dinner: 200.000 đ/khách.
 Chương trình Gala Dinner và quà tặng.
 Khách sạn ***. 02 - 03 khách/phòng, tiện nghi đầy đủ.
 Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ đoàn suốt tuyến.
 Vé vào cửa các điểm tham quan.
 Xuồng ba lá tham quan Xẻo Quýt.
 Thuế VAT.
 Quà tặng nón du lịch Trang Thanh Travel.
 Khăn ướt, nước uống đóng chai (02 khăn, 02 chai nước/khách/ngày).
 Bảo hiểm du lịch trọn tour, theo tiêu chuẩn bảo hiểmViệt Nam 60.000.000 VND/người
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
 Chi phí ăn uống ngoài chương trình, vui chơi giải trí cá nhân.
 Các trò chơi trong Khu di tích Xẻo Quýt và Happy Land Hùng Thy
 Tiền bồi dưỡng hướng dẫn viên và lái xe.

GIÁ TOUR TRẺ EM:
 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua vé như người lớn.
 Trẻ em từ 05 đến 10 tuổi mua 50% vé.
 Trẻ em dưới 05 tuổi: Không tính vé. Gia đình tự lo cho bé nhưng 02 người lớn chỉ được
kèm 01 trẻ em. Nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 50% vé.
(Tiêu chuẩn 50% vé được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ chung phòng với gia đình).

ỨNG DỤNG QUÉT MÃ QR
Muốn biết thêm các chương trình tour khác, quý khách vui lòng
dùng điện thoại quét mã QR bên trái để truy cập Website Trang
Thanh Travel.
Để cài phần mềm quét mã QR, quý khách có thể tìm trong kho ứng
dụng của điện thoại với từ khóa như : QRCode Scanner, QRCode
Reader…
*********
TRANG THANH TRAVEL HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH.

