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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

DU NGOẠN TRÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG – KDL HAPPY LAND 
 

-  Thời gian: Đi trong ngày 
-  Khởi hành: Ngày 26/5/2022 và 17/6/2022 
 

6h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Long An dùng điểm tâm 
sáng.  
8h00: Đoàn khởi hành tham quan Đường cau vua Tân Trụ (con đường hạnh phúc) - Điểm 
check in hấp dẫn ở Long An. 
9h00: Viếng Đền thờ Nguyễn Trung Trực và tìm hiểu về trận đánh chìm tàu L’Esperance. 
10h00: Đoàn đi tàu du ngoạn ngược dòng sông Vàm Cỏ Đông – thưởng ngoạn và tìm 
hiểu cảnh đẹp và sinh hoạt hai bên bờ sông.  
11h00: Tàu cập bến Khu du lịch Happy Land dùng cơm trưa. 
Buổi chiều: Đoàn tham Khu du lịch Happy Land với diện tích 250.000m2: Khu giải trí 
công nghệ cao, khu biểu tượng Bắc – Trung – Nam gồm Chùa Một Cột, Chùa Cầu Hội 
An, Nhà Rông Tây Nguyên, Nhà Rường, Tháp Chăm, Chợ nỗi Nam bộ.... ở  Happy Land 
còn sở hữu những căn nhà cổ được giữ gìn nguyên vẹn cách đây hơn 200 năm thường xuất 
hiện trong những bộ phim xưa của Việt Nam.  
15h00: Xe đưa Đoàn viêng khu mộ Quận công Lê Huỳnh Đức. 
16h00: Đoàn khởi hành về Tp.HCM, kết thúc chuyến tham quan. 
 

(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 650.000 VNĐ/khách 
Gía tour bao gồm: 
 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình. 
 + Ăn  theo chương trình: 01 buổi sáng và 01 buổi trưa. 
 + Phí tham quan theo chương trình. Tàu du ngoạn trên sông Vàm Cỏ. 
 + Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/khách.  
 + Nước uống Aquafina (0,5l/ ngày/khách). 

Giá tour không bao gồm:  
- Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 
GIÁ TOUR TRẺ EM: 
• Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí - nếu có). 
• Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi:  80% giá tour (Bao gồm tất cả các chi phí như người lớn). 
• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
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