
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÔNG TY DU LỊCH CAO NIÊN 

89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 

Tel: 1900.63.64.12 & 0909.145.389 

www.caonien.vn 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

LÀNG NỔI TÂN LẬP 
 

CÔNG VIÊN KỲ QUAN THẾ GIỚI 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 

-  Khởi hành: Ngày 18/11/2022; 14/12/2022 
 
Buổi sáng: 6h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Làng Nổi Tân 
Lập. Ăn sáng tại nhà hàng Vạn Thịnh Rest stop. Tiếp tục hành trình theo quốc lộ 62 đến Khu 
du lịch Làng Nổi Tân Lập, đoàn đi thuyền tham quan khám phá khung cảnh thanh bình làng 
nổi với hệ thống kênh rạch chằng chịt, rừng tràm tự nhiên, hồ sen, súng, lúa trời, khu di trú 
động vật hoang dã, khu lâm viên ,khu bảo tồn thiên nhiên … 
11h30: Đoàn dùng cơm trƣa. 
 

Buồi chiều: Đoàn khởi hành tham quan “CÔNG VIÊN KỲ QUAN THẾ GIỚI” – là công viên 
trực thuộc khu đô thị mới Cát Tƣờng 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 nhƣ: Nữ thần tự 
do, Tháp THÁP EIFFEL(PHÁP), CẦU THÁP - LUÂN ĐÔN(ANH), ĐIỆN KREMLIN (NGA), 
ĐỀN TAJ MAHAL (ẤN ĐỘ), NHÀ HÁT OPERA SYDNEY(ÚC), THÁP NGHIÊNG PISA (Ý),... 
16h00: Đoàn khởi hành về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 

(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 650.000 VNĐ/khách 
 

Giá tour bao gồm:  
- Xe đời mới tham quan theo chƣơng trình. 
- Ăn uống theo chƣơng trình: 01 buổi sáng. 01 buổi trƣa. 
- Vé vào cổng, thuyền tham quan theo chƣơng trình. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000đ/khách. 
- Nƣớc uống Aquafina (01 chai 0,5 lít/ngày). 
- Hƣớng dẫn viên du lịch và nhân viên y tê – bác sĩ phục vụ suốt tuyến.  
 

Giá tour không bao gồm:  
- Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình. 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí giá tour(gia đình tự lo cho bé các chi phí - nếu có) 
- Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 80% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, tham quan). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 

 


