
 

 

Trân trọng giới thiệu tour:  

LÀNG NỔI TÂN LẬP – CÔNG VIÊN KỲ QUAN THẾ 

GIỚI 

 Thời gian:  1 ngày 

 Phương tiên: xe ô tô 

 Giá tour: 449.000 VNĐ 

 

NÉT NỔI BẬC: 

 MỘT NGÀY LẠC BƯỚC TRONG RỪNG TRÀM  

 MỘT NGÀY ĐI KHẮP THẾ GIỚI 

 MỘT NGÀY THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN MIỀN TÂY 

Buổi sáng:  

05h30: Xe và Hướng dẫn viên Du lịch Happytours đón quý khách tại điểm hẹn.Hành trình đến 

mảnh đất Long An 1 ngày sẽ mang đến cho quý khách nhiều trải nghiệm thú vị.  

Điểm đón khách: ( Do tính chất tour khách lẻ quý khách vui lòng đến điểm tập trung đúng giờ)  

 05h15: Nhà Văn hóa thanh niên quận 1 ( số 4 Phạm Ngọc Thạch) 

 05h30: Nhà văn hóa quận 5 ( 105 Trần Hưng Đạo) 

 06h00: Cây xăng đối diện khu vực Bến xe Miền Tây. 

06h00: Quý khách khởi hành chuyến du lịch với những trải nghiệm mới lạ thú vị chỉ có tại 

Happytours. Trên đường đi quý khách được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về con người và 

vùng đất Long An. Tham gia các trò chơi nhỏ trên xe với nhiều quà tặng hấp dẫn.  

 

 



 

 

07h30: Quý khách dừng chân dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng địa phương. Sau đó tiếp tục 

hành trình đến với KDL sinh thái Làng Nổi Tân Lập.  

09h00: Quý khách đến với Khu du lịch làng Nổi Tân Lập – Khu du lịch có hệ sinh thái đa dạng 
và cảnh quan say đắm lòng người. 
Đến đây quý khách được tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành, yên bình, hòa mình vào 
với thiên nhiên. Quý khách được ngồi xuồng vào khu rừng tràm tận hưởng cảm giác lênh đênh 
trên sông nước.Trải nghiệm con đường xuyên bằng bê tông dài tận 5km, đứng trên đài quan sát 
phóng tầm mắt toàn cảnh rừng tràm bạt ngàn. Chụp những bức ảnh cực kỳ độc – lạ cùng với 
những người thân yêu.  
Bên cạnh đó, đồng hành cùng Happytours quý khách được thưởng thức đặc sản thơm ngon chỉ 
có ở Vùng Đồng Tháp Mười.  
 

 
 

12h00: Quý khách dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại nhà hàng. Thực đơn hấp dẫn: 
Thực đơn:  

 Cá lóc nướng cuộn lá sen non + bánh tráng rau sống 

 Cá chạch quế nướng/ hoặc kho nghệ 

 Chuột ướp xả chiên/chim rừng nướng 

 Lẩu gà đất nấu chua/ nấu nấm 

 Cơm trắng 

 Tráng miệng trái cây+ trà đá 

Buổi chiều:  

14h00: Quý khách khởi hành tham quan “ CÔNG VIÊN KỲ QUAN THẾ GIỚI” – là công viên trực 

thuộc khu đô thị mới Cát Tường Phú Sinh nơi đây đang thu hút đông đảo du khách tham quan 

chụp ảnh. Công viên xây dựng mô hình các kỳ quan nổi tiếng thế giới như: Nữ thần tự do New 

York, Tháp THÁP EIFFEL (PHÁP), CẦU THÁP - LUÂN ĐÔN (ANH), ĐIỆN KREMLIN (NGA), ĐỀN 

TAJ MAHEL (ẤN ĐỘ), NHÀ HÁT OPERA SYDNEY (ÚC), THÁP NGHIÊNG PISA (Ý),... 



 

 

Quý thỏa thích check in những bức ảnh cực đẹp. 

Khởi hành về Sài Gòn, đến điểm hẹn ban đầu HDV DL Happytours chia tay và hẹn gặp lại quý 

khách trên những hành trình tiếp theo. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN ĐI THẬT THÚ VỊ! 

LỊCH KHỞI HÀNH: CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

+ Vận chuyển: 

Xe vận chuyển 16, 30, 45 chỗ đời mới máy lạnh suốt tuyến, bác tài vui vẻ nhiệt tình giàu kinh 
nghiệm. 

+ Ăn uống: Các buổi ăn trong chương trình bao gồm: 

 1 bữa sáng tô/ly ( hủ tiếu/bánh canh/ + trà đá ) 
 1 bữa chính Set menu theo ẩm thực địa phương  

+ Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo. 

+ Khăn lạnh, nước suối 1 chai 500ml/ngày/người 

+ Nón DL Happytours 

+ Vé tham quan theo chương trình: Vé vào cổng + kèm xuồng máy đưa quý khách vào rừng 
tràm.  

+ Bảo hiểm du lịch 10.000.000 VNĐ 

+ Qùa tặng kèm theo.  

 

 

 

 



 

- GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

+ Vui chơi giải trí cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 

+ Vé ngồi xuồng ba lá  

+ VAT 10% (Liên hệ CÔNG TY CP TMDV DL HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC để xuất Hóa đơn) 

+ Tip tài xế và HDV ( tự nguyện) 

- Giá vé trẻ em: 

+ Trẻ em từ 11t tuổi trở lên mua 1 vé. 

+ Trẻ em từ 5t đến dưới11t mua 70% vé 

+ Trẻ em dưới 05 tuổi không tính vé ngồi chung với bố mẹ, gia đình tự lo. Hai người lớn chỉ 
được kèm một trẻ em. Từ trẻ em thứ hai bắt buộc mua 70% vé. 

 
QUY ĐỊNH HỦY TOUR 

 Khách hủy tour ngay sau khi đăng ký chịu phí 30% đã thanh toán. 

 Khách hủy tour trước 5 ngày khởi hành chịu phí 50% đã thanh toán. 

 Khách hủy tour trước 3 ngày trước và trong ngày khởi hành chịu phí 100% chi phí 

tour. 
Lưu ý: Thứ tự chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng công ty vẫn đảm 
bảo đầy đủ các điểm tham quan theo chương trình.  

HAPPYTOURS – MỘT HÀNH TRÌNH TRỌN NIỀM VUI 
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