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Thời gian:  1 Ngày 

Phương tiện: Xe du lịch 

Khởi hành: Sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM CHÁNH GIÁC -  LÀNG NỔI TÂN 

LẬP – LÀNG CỔ PHƯỚC LỘC THỌ - CÔNG VIÊN 7 KỲ QUAN THẾ GIỚI 

(ĂN 2 BUỔI) 

Buổi sáng: 

06h00: Xe và hướng dẫn viên Vietnam tourist đón quý khách đi tour Làng nổi Tân Lập tại 

điểm hẹn..Quý khách cùng HDV tìm hiểu các phong tục tập quán, những địa danh mà đoàn đi 

qua. Tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn, đố vui có thưởng . 

Các điểm đón tour: 

- Địa điểm 1: Văn phòng VIETNAM TOURIST QUẬN 12- Số 212, TCH 10, 

Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 (Lúc 05h00) 

- Địa điểm 2: Cửa Hàng Xe Máy Trung Chánh (Đối diện Trung tâm Văn hoá Quận 

12) - 161 QL22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh (05h10) 

- Địa điểm 3: Cổng số 2, Toà nhà E TOWN 2 số 364 Cộng hoà, P.13, quận Tân bình 

(05h20) 

- Địa điểm 4 : Trung tâm thương mại Pico Plaza (Lotte Cộng Hòa), số 20 Cộng Hòa, 

P.12, Tân Bình (05h30) 

- Địa điểm 5: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 6, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 (05h50) 

- Địa điểm 6: Bến xe miền tây - Cây xăng Comeco (06h20) 

TOUR LÀNG NỔI TÂN LẬP – 

CÔNG VIÊN KÌ QUAN THẾ GIỚI  
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06h30: Xe ghé nhà hàng để quý khách dùng bữa sáng.Sau đó tiếp tục hành trình 

Thực đơn sáng: 1 phần tô ( hủ tiếu, phở, bánh canh, cơm sườn) + Trà đá 

07h30:  Quý khách tiếp tục đến với Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, được mệnh danh là 

“Tiểu Ấn Độ” giữa lòng Tiền Giang. Đến đây, du khách có thể tận hưởng cảm giác thư thái, yên bình.Đặc 

biệt ở đây có pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được tạc bằng đá ngọc, dát vàng, cao 4,5m, nặng 

trên 30 tấn, do đích thân các nghệ nhân Myanmar chế tác. 

09h00:  Quý khách tiếp tục đến với Khu du lịch làng Nổi Tân Lập .Hướng dẫn viên sẽ đưa 

quý khách lên xuống bắt đầu hành trình khám phá thiên nhiên nơi đây. Du khách sẽ được hòa 

mình vào làn không khí trong lành, yên bình làm vơi đi bao mệt mỏi hằng ngày. 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. Hướng dẫn viên Vietnam Tourist sẽ chụp tặng quý khách những tấm 

ảnh thật đẹp. 

Buổi trưa 

12h00: Qúy khách dùng bữa trưa tại Làng Nổi Tân Lập với những món ăn đậm chất miền 

quê. 

Thực đơn trưa: 

1. Cá lóc nướng cuộn lá sen non 

2. Thịt kho/ếch kho sả 

3. Cải thìa xào/rau mùa xào 

4. Lẩu gà nấu chua 

5. Cơm trắng 

6. Dưa hấu 

7. Trà đá, khăn lạnh 

 

Buổi chiều: 

13h00: Xe đưa quý khách đến Làng Cổ Phước Lộc Thọ , tại đây quý khách sẽ được tham 

quan hơn 22 căn nhà gỗ cổ trên khắp 3 miền nước Việt, và hàng trăm đồ vật, cổ vật quý từ vật 

dụng sinh hoạt hàng ngày của vua chúa, quan quân, địa chủ, người dân đến các vật tâm linh 

văn hóa của người Việt được bày trí theo từng gian nhà gỗ được phục dựng và lưu giữ tại 

Làng cổ Phước Lộc Thọ. 

( Không gian ở đây rất thích hợp chụp với những bộ áo dài truyền thống nên quý khách có thể 

mang theo để mình có bộ ảnh thật đẹp tại đây)  
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16h00: Xe đưa qúy khách tiếp tục hành trình đến Công viên kỳ quan đang gây sốt trong giới 

trẻ Sài thành tọa lạc tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, Tỉnh lộ 9, Xã Mỹ 

Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm cách Sài Gòn chừng 30km. Tới đây, du khách sẽ 

được tận mắt khám phá nhiều mô hình phỏng theo các công trình nổi tiếng thế giới như : 

Tượng nữ thần tự do, Tháp Eiffel, Nhà hát Opera, Tháp nghiêng Pisa... Tha hồ cho các 

bạn check in với những tấm ảnh siêu ảo diệu. 

17h30: Qúy khách lên xe về lại TP.HCM 

19h00: Qúy khách tham gia Tour Làng nổi Tân Lập – Công viên kỳ quan về đến TPHCM, 

xe đưa Quý khách trở về điểm đón ban đầu. Hướng dẫn viên Vietnam Tourist thay mặt công 

ty nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong các tour sau. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

--o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

550.000 vnđ/khách 

CHI PHÍ TOUR BAO GỒM 

1. Xe du lịch 16 – 45 chỗ 

2. Ăn các bữa theo chương trình: 1 bữa sáng, 1 bữa trưa mang đậm chất thuần túy địa 

phương. 

3.  Nước uống đóng chai 1chai/người/ngày, khăn lạnh . 

4. Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm phục vụ thuyết minh suốt tuyến. 

5. Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường cao nhất 30.000.000 đ/vụ. 

6. Tặng mỗi khách nón du lịch  

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

1. Chi phí điện thoại , giặt ủi ,ăn uống ngoài chương trình 

2. Thuế V.A.T 10% ( Nếu quý khách xuất Hóa đơn VAT ) 

3. Chi phí cá nhân khác . 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi : Miễn phí vé, hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở 

đi phải mua ½ vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Từ 5-10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe  

- Trẻ em 11 tuổi:Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn  
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GHI CHÚ 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay 

đổi. 

 Quý 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‟ 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải 

mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, ngày 

cấp,nơi cấp. 

 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. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

ĐIỀU KIỆN  HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau : 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé . 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá 

vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com 


