
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM BUILDING – GALA DINNER 

 

 

 

Thời gian: 1 ngày | Phương tiện: Ô tô | Khởi hành: 2023 
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CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Chùa Phước Kiển (Chúa Lá Sen) 

- Làng Hoa Sa Đéc 

- Vườn Quýt Hồng Lai Vung 

- Cánh đồng hoa hồng và biểu diễn cá lóc bay đặc sắc 

- Đặc sản cháo cá lóc 

Chùa Phước Kiển - Làng Hoa Sa Đéc 

Vườn Quýt Hồng Lai Vung Đồng Tháp 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng - Ăn Trưa - Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

06:00   Xe và Hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón Quý khách tại điểm hẹn Khởi hành đi 

Đồng Tháp bắt đầu tour du lịch Sài Gòn Miền Tây 1 ngày. Trên xe, quý khách có thể tham 

gia chơi các trò chơi trên xe và nhận quà hấp dẫn từ chương trình. 

 

Đoàn dừng chân tại nhà hàng Trung Lương, thuộc tỉnh Tiền Giang để dùng điểm tâm sáng 

với các món đặc sản miền Tây như hủ tiếu Mỹ Tho, cơm sườn nướng, bánh canh,... 

 

09:30  Sau đó, đoàn tiếp tục hành trình du lịch miền Tây 1 ngày. Xe sẽ đưa đoàn đến Thành phố Sa 

Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp. Tại thành phố này, quý khách tham quan Làng Hoa Sa Đéc và 

chùa Phước Kiển.  

 

● Chùa Phước Kiển (Chùa Lá Sen): Chùa Phước Kiển là một địa điểm check in nổi tiếng với 

loài sen lạ đầy thú vị. Lá sen ở chùa Phước Kiển có đường kính 2 - 3m, có thể chịu được sức 

nặng của một người lớn. Do vậy mà du khách đến đây đều rất thích thú trải nghiệm ngồi lên 

và chụp ảnh với lá sen khổng lồ này.  

 

● Làng hoa Sa Đéc: Với tổng diện tích trồng hoa lớn nhất. Đây cũng nơi cung cấp hoa cho toàn 

miền Nam. Du khách đến rừng hoa Sa Đéc chắc chắn sẽ choáng ngợp khi chiêm ngưỡng 

khung cảnh những dãy hoa chạy dài vô tận. Làng hoa còn là background tuyệt vời cho những 

bức ảnh sống ảo với hoa. Làng hoa Sa Đéc luôn được trồng quanh năm với các loại hoa khác 

nhau. Để ngắm làng hoa rực rỡ nhất, du khách nên chọn đi vào những mùa đặc trưng của hoa 

và nhất là dịp cận Tết Nguyên Đán. 

 

Buổi trưa: HDV đưa quý khách dùng cơm trưa với những món ăn đặc sản của Đồng Tháp và miền 

Tây Nam Bộ. Sau đó, đoàn di chuyển về huyện Lai Vung thuộc tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tour 

Sài Gòn Miền Tây 1 ngày. 

 

Buổi chiều: 

 

Đoàn tham quan Vườn Quýt Hồng Lai Vung với loài quýt hồng nổi tiếng. Vườn quýt hồng Lai Vung 

thu hút du khách nhờ những cây quýt có vô số trái quýt hồng chín mọng, trĩu quả trên cành. Đến 

Ngày 01:  CHÙA PHƯỚC KIỂN (CHÙA LÁ SEN) - VƯỜN QUÝT HỒNG LAI VUNG - LÀNG HOA SA 
ĐÉC 



 
 

 

 

vườn quýt hồng, du khách tưởng như lạc vào thế giới loài quýt mà còn thưởng thức những trái quýt 

ngọt lịm, nước ép từ quýt đầy hấp dẫn. 

 

15:45 Sau đó, xe và HDV đưa quý khách khởi hành về lại TP.HCM. Trên đường đi, đoàn sẽ dừng 

chân tại tỉnh Tiền Giang thưởng thức cháo cá lóc rau đắng - món ăn đặc sản của miền Tây.  

 

Buổi tối: 

18:00 Về đến TP. HCM, đoàn sẽ quay về điểm đón ban đầu tại thành phố. Kết thúc chương trình 

tour du lịch Sài Gòn Miền Tây 1 ngày. HDV chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong những 

chương trình tour du lịch giá rẻ sau. 

 

BẢNG GIÁ TOUR SÀI GÒN MIỀN TÂY 1 NGÀY  

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/KHÁCH 
 

TIÊU CHUẨN 
10 - 14 
khách 

15 - 20 
khách 

21 - 28 
khách 

29 - 35 
khách 

36 - 45 
khách 

GIÁ TOUR 1.390.000 Đ 1.190.000 Đ 1.099.000 Đ 1.039.000 Đ 990.000 Đ 

 
 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

● Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, ghế bật mềm, tivi giải trí, máy lạnh tham quan suốt tuyến. 

● Ăn uống: 

✓ Ăn sáng: bún, phở, bún mọc, hủ tiếu, bánh mì ốp la,... giải khát cafe, trà, nước ngọt. 

✓ Ăn chính: 01 bữa thực đơn phong phú, thay đổi theo từng bữa ăn đặc sản địa phương. 

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

● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/vụ. 

● Tham quan: Vé tham quan các điểm theo chương trình (Làng Hoa Sa Đéc, Cánh đồng hoa 

hồng, Vườn Quýt Hồng Lai Vung). 

● Phục vụ: Khăn lạnh (01 cái/ngày) + Nước suối Aquafina 500ml (01 chai/khách/ngày). 

● Quà tặng: Nón du lịch VIETNAM BOOKING 01 cái/khách + Quà tham gia trò chơi trên xe. 

 

KHÔNG BAO GỒM: 

● Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình (giặt ủi, điện thoại, thức uống trong minibar,… ) 

● Thuế VAT 8% (nếu quý khách có nhu cầu) 

● Tiền tip cho hướng dẫn viên, phụ xe và tài xế 

 

GIÁ TOUR – ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐI THEO: 

● Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (gia đình tự túc lo cho bé). Mỗi gia đình kèm 01 bé miễn phí, nếu 

nhiều hơn phải phụ thu 50% giá tour). Tùy vào từng điểm tham quan đối với những trẻ miễn phí 

tour nếu điểm tham quan đó tính phí thì cha mẹ tự lo cho bé.  

● Trẻ em từ 5 – 10 tuổi tính 70% vé người lớn. Tiêu chuẩn: có suất ăn + chỗ ngồi trên xe + vé 

tham quan, nhưng ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ em không có tiêu chuẩn giường ngủ). 

● Từ 10 tuổi trở lên tính vé như người lớn. 



 
 

 
 

 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR: 

Quý khách vui lòng thanh toán các khoản hủy tour, lệ phí cụ thể: 

● Hủy tour ngay sau khi đăng ký: phí phạt 30% giá tour. 

● Hủy tour từ 07 ngày khởi hành: phí phạt 70% tổng giá trị đăng ký tour.  

● VIETNAM BOOKING không giải quyết các trường hợp hủy tour 05 ngày khởi hành, phí phạt 

100% giá tour. 

 

LƯU Ý: 

● Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Nhưng không huỷ bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thoả thuận với đoàn. 

● Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’. 

● Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, 

không mang vali lớn. Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc không có cha mẹ đi cùng thì cần giấy cam 

kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.  

● Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong quá trình tham quan du lịch. 

● Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

“Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… hoặc do có sự cố, có sự 

thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Công ty 

sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không 

chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh” 
 

 

 

Kính Chúc Quý Khách Chuyến Du Lịch Nhiều Kỉ Niệm Và Niềm Vui 
 

VIETNAM BOOKING – NIỀM TIN CỦA BẠN 

 
 


