ĐOÀN THAM QUAN NEW ORLEANS+BATON ROUGE 3 NGÀY
*Thông tin sản phẩm:
Số sản phẩm
Thành phố khởi
hành
Điểm đến
Số ngày tham
quan
*Giá thành sản phẩm:
Phòng đơn:
$432/1 người

R0000419
Houston
Houston
3 ngày/2 đêm

Phòng đôi:
$288/1 người

Mã số tour

HN3

Ngày khởi hành
Điểm đến
Phương tiện
vận chuyển
Phòng cho 3
người:
$252.33/1 người

Baton Rouge,
New Orleans
Xe hơi

Phòng cho 4
người:
$234.5/1 người

*Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
*Đặc điểm sản phẩm:
1. Thưởng thức bữa sáng tại khách sạn mỗi ngày trước khi khởi hành. Không
có mua sắm trong chương trình tham quan. Trải nghiệm chương trình
tham quan du lịch chính tại Texas!
2. Ghé thăm những địa điểm cổ điển nhất của New Orleans! Tận hưởng sự
quyến rũ của thủ đô nhạc jazz thế giới!
3. Ghé thăm những địa điểm cổ điển nhất của New Orleans: Đồn điền
Oak Alley,tham quan khu đầm lầy, bảo tàng chiến tranh thế giới thứ 2
và du thuyền hơi nước, thưởng thức say đắm nhạc cổ điển (nhạc Jazz)
trên dòng sông Mississippi.
4.Thưởng thức món Hàu truyền thống New Orleans ở quán người sành
ăn Cajun và quán bar nhạc cổ điển (Jazz) nổi tiếng trên toàn thế giới
(quí du khách tự chi trả tiền).
*Địa điểm tham gia:

-Houston, TX (Quảng trường Crowne Houston), xuất phát lúc 8:00 sáng; địa điểm: 9090
Southwest Fwy, Houston, TX 77074
-Khu phố Trung Hoa, Houston, xuất phát lúc 08:15 giờ sáng; tại địa điểm: 9999 Bellaire Blvd,
Houston, TX 77036；
*Địa điểm rời đi:
-Houston, TX (Quảng trường Crowne Houston), địa điểm: 9090 Southwest Fwy, Houston, TX
77074
-Khu phố Trung Hoa, Houston, địa điểm: 9999 Bellaire Blvd, Houston, TX 77036；
-Sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans; Mô tả: Vui lòng đặt chuyến bay sau 15:30
(3:30PM) giờ chiều.
-Phí dịch vụ trả khách tại sân bay quốc tế George Bush; Mô tả: Vui lòng đặt chuyến bay sau
22:00 (10:00PM) giờ tối : 100USD cho khách thứ nhất và khách thứ hai, 20USD cho từ khách
thứ ba trở lên.
-Phí dịch vụ trả khách tại sân bay William P. Hobby: Mô tả: Vui lòng đặt chuyến bay sau
22:00 (10:00PM) giờ tối : 100USD cho khách thứ nhất và khách thứ hai, 20USD cho từ khách
thứ ba trở lên.
*Thông tin chuyến tham quan:

NGÀY 1 -HOUSTON – Xe Ôtô (Xe hơi) – BATON ROUGE
FRENCH QUARTER – Xe Ôtô (Xe hơi) – NEW ORLEANS.
*Cả ngày:
Đoàn chúng ta sẽ khởi hành vào buổi sáng và bắt đầu chuyến tham quan. Điểm dừng chân
đầu tiên của đoàn là nhà máy chưng cất rượu Bayou. Tiếp theo đoàn chúng ta sẽ tham quan
Baton Rouge, thủ đô của tiểu bang Louisiana và là thành phố lớn thứ hai của Hoa Kỳ. Tòa
nhà quốc hội tiểu bang Louisiana là toà nhà quốc hội cao nhất ở Hoa Kỳ. Sau đó, chúng ta sẽ
đến tham quan khu phố Pháp và tận hưởng phần còn lại của ngày.
*Hành trình:
Đi đến Louisiana – Hầm chưng cất rượu Bayou (40 phút) – Baton Rouge – Toà nhà quốc hội
Louisiana (60 phút) – New Orleans – khu phố Pháp - Carriage Tour (tuỳ chọn 30 phút) – Nhà
thờ Louis tại quảng trường Jackson – Đường Bourbon – Cà fê De Monde (tuỳ chọn).
*Thức ăn được ưa thích: con Hàu, tôm càng xanh, và cà fê tại tiệm De Monde.

*Buổi sáng:
-Nơi chưng cất rượu Rum Bayou:
Loại rượu Rum Bayou được chưng cất từ mía,cây mía này được trồng tại địa phương ở miền
nam Louisiana, Hoa Kỳ. Công thức nấu rượu đặc trưng của “Sugarhouse” được sử dụng
nguyên liệu hỗn hợp 100% tự nhiên, mía và mật mía Louisiana chưa tinh chế. Mỗi lô rượu
Rum Bayou được chưng cất bằng nồi đồng và đóng chai thủ công bằng tay.

-Toà nhà Quốc hội tiểu bang Louisiana:
Tòa nhà Quốc hội tiểu bang Louisiana là toà nhà quốc hội cao nhất ở Hoa Kỳ. Đài quan sát
trên tầng 27 nhìn ra thành phố Baton Rouge ở độ cao 450 feet. Cảnh quan của các khu vườn
rất thơ mộng và đẹp mắt.
*Buổi chiều:
-Khu phố Pháp:
Trung tâm lịch sử của thành phố là khu phố Pháp, được biết đến với kiến trúc Creole của
Pháp và Tây Ban Nha , và cuộc sống về đêm sôi động dọc theo con đường Bourbon. Nó cũng
là nơi lâu đời nhất. Nó có niên đại từ năm 1718, thành phố lịch sử quốc gia này được biết đến
với cuộc sống về đêm, nhà hàng và những ngày lễ kỷ niệm. Là địa điểm nổi tiếng tại con
đường Bourbon.
*Con đường (phố) Bourbon:
Con đường được mở rộng từ 13 khu (khối) nhà trong khu phố Pháp, con đường Bourbon con
đường nổi tiếng nhất ở New Orleans, một điểm đến hàng đầu cho các thế hệ của những người
thích tiệc tùng. Đây là nơi có những quán Bar và nhà hàng lớn nhất thành phố.
*Quảng trường Jacckson:
Công viên lịch sử ở khu phố Pháp được xem là ngôi nhà của Nhà thờ St. Louis. Lịch sử của nó
bắt nguồn từ năm 1721, khi nó được xây dựng bởi thực dân Pháp ở trong khu vực này.
*Nhà thờ-Vương cung thánh đường Saint Louis:
Nhà thờ-Vương cung thánh đường Saint Louis, vị Vua của Pháp, còn được gọi là Nhà thờ St.
Louis, là trụ sở của Tổng giáo phận Công giáo La Mã ở New Orleans và là nhà thờ lâu đời
nhất ở Hoa Kỳ.
*Khách sạn ở lại đêm: Wingate by Wyndham Slidell hoặc tương đương (bao gồm bữa ăn
sáng);

*Ngày 2: Mardi Gras World – Ôtô (xe hơi) – Oak
Alley Plantation – Ôtô (xe hơi) – Tham quan khu đầm
lầy.
*Cả ngày:
New Orleans là thành phố lớn nhất ở Louisiana và cũng là một trong những thành phố hấp
dẫn nhất thế giới. Đây là ngôi nhà của một nền văn hóa, ẩm thực và âm nhạc thực sự độc đáo.
Ngày bắt đầu sẽ từ Mardi Gras World. Khi đoàn chúng ta đến khu đồn điền Oak Alley, chúng
ta sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp hấp dẫn của đồn điền. Chúng ta cũng sẽ có một chuyến tham quan
khu đầm lầy, một chuyến đi thuyền mạo hiểm nhưng an toàn thú vị, hệ thống sinh thái độc
đáo của vùng New Orleans. Quí du khách có thể tận hưởng phần còn lại trong ngày của bạn
để khám phá khu vực.
*Hành trình:

Mardi Gras World( tùy chọn 90 phút) – khu vườn Garden District ( tham quan trên xe buýt
30 phút) – Trường đại học Tulane và đại học Loyola ở New Orleans (đi ngang qua) – Khu đồn
điền Oak Alley – ( tuỳ chọn 90 phút) – Khu đầm lầy (tuỳ chọn 90 phút).
*Buổi sáng:
Tham quan Mardi Gras World:
Có rất nhiều chương trình du lịch ở New Orleans, nhưng chỉ có chương trình tham quan
Mardi Gras World sẽ cung cấp một cái nhìn thực tế, đằng sau hậu trường về kiểu cách Mardi
Gras được thể hiện. Bí mật của Mardi Gras sẽ được khám phá với một chuyến tham quan
toàn diện, đoàn chúng ta sẽ tham quan phòng trưng bày nơi những chiếc xe được trang trí,
những chiếc xe hoa tuyệt đẹp được xây dựng tại khu này.
-Tham quan khu vườn:
Đắm chìm trong tất cả không cảnh hùng vĩ và không gian mờ nhạt của khu vườn huyền thoại
của New Orleans. Tham quan các địa điểm quay các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như:
phim “Ma cà rồng”;“Nguy hiểm gấp bội “và nghe một hoặc hai câu chuyện giải trí về những
cư dân quá cố đáng chú ý nhất của New Orleans.
*Buổi chiều:
*Đồn điền Oak Alley:
Đồn điền Oak Alley là một di tích lịch sử quốc gia Hoa Kỳ nằm ở ngoại ô phía tây New
Orleans. Ngay lập tức, chúng ta sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp đáng kinh ngạc vốn có của đồn điền.
Du khách thậm chí có thể cảm thấy rằng họ đã được đưa vào cảnh quay của bộ phim “Cuốn
theo chiều gió”. Con đường dài với một phần tư dặm được che phủ bởi hai hàng cây sồi 300
năm tuổi, nhưng cũng là nổi buồn của miền nam vì đã được sinh ra sau cuộc nội chiến. Môi
trường tự nhiên của New Orleans cũng đặc sắc như văn hóa địa phương.
*Tham quan khu đầm lầy:
Một chuyến đi thuyền tham quan mạo hiểm nhưng an toàn và thú vị được tận mắt nhìn thấy
hệ thống sinh thái độc đáo của vùng New Orleans. Quí du khách có cơ hội nhìn thấy cá sấu,
rắn, rùa, vượn, diệc, và nhiều loài động vật khác cũng như nhiều loài thực vật kỳ lạ sống
trong khu đầm lầy. Quí du khách cảm nhận dường như bước vào vùng đất vô định. Vẫn có
thể nhìn thấy được khung cảnh thảm họa thiên nhiên vẫn còn lưu lại của cơn bão Katrina từ
mười năm trước. Với vẻ đẹp hấp dẫn của sự hoang dã,hoang sơ của khu du lịch đầm lầy.
*Khách sạn qua đêm: Wingate by Wyndham Slidell hoặc tương đương ( bao gồm bữa ăn
sáng);
*Ngày 3: WWII Museum – Xe hơi ( Ôtô)- Mississippi Steamboat Cruise – Xe hơi ( Ôtô)Houston
*Cả ngày:
Điều đầu tiên vào buổi sáng là đoàn chúng ta sẽ đến thăm bảo tàng quốc gia thế chiến thứ hai,
trước đây gọi là bảo tàng D-day, một bảo tàng lịch sử quân sự nhấn mạnh kinh nghiệm của
Mỹ trong thế chiến II. Khoảng buổi trưa, chúng tôi sẽ đưa bạn đến tham quan du thuyền hơi
nước trên dòng sông Mississippi. Hành trình từ trung tâm khu phố Pháp sẽ cho bạn thấy lý

do tại sao thành phố được thành lập trên hình lưỡi liềm tuyệt đẹp của hạ lưu sông Mississippi.
Buổi biểu diễn Jazz trực tiếp trên tàu hơi nước sẽ khiến bạn có một chuyến đi khó quên.
*Hành trình:
Bảo tàng quốc gia thế chiến thứ hai (tuỳ chọn 90 phút) – Du thuyền hơi nước thưởng thức
nhạc Jazz (cổ điển) trên sông Mississippi (tuỳ chọn 120 phút) – Houston.
*Buổi sáng:
*Bảo tàng quốc gia thế chiến thứ hai:
Bảo tàng quốc gia thế chiến thứ hai, trước đây được gọi là Bảo tàng ngày D (D-Day), là một
bảo tàng lịch sử quân sự nằm ở khu thương mại trung tâm của New Orleans, Louisiana, trên
con đường lớn Andrew Higgins nằm giữa con đường Camp và con đường Magazine. Bảo tàng
tập trung vào sự đóng góp của Hoa Kỳ cho chiến thắng của quân Đồng minh ở thế chiến II.
*Du thuyền hơi nước trên dòng sông Mississippi:
Hành trình kéo dài hai giờ từ trung tâm khu phố Pháp sẽ cho bạn thấy lý do tại sao thành phố
được thành lập trên hình lưỡi liềm tuyệt đẹp của hạ lưu sông Mississippi. New Orleans nổi
tiếng là nơi sinh ra nhạc Jazz (cổ điển). Buổi biểu diễn Jazz trực tiếp trên tàu hơi nước sẽ
khiến bạn có một chuyến đi khó quên.
*Mô tả chi phí:
-Chi phí bao gồm:
1.Phương tiện vận chuyển (Loại phương tiện được sử dụng sẽ dựa trên số lượng khách trong
ngày như: Xe 7 chổ ngồi, SUV, Xe vận tải nhỏ…).
2.Khách sạn.
3.Song ngữ ( Tài xế và/hoặc hướng dẫn viên du lịch ).
4.Bữa ăn sáng.
-Chi phí không bao gồm:
1.Buổi ăn trưa và ăn tối ( Hướng dẫn viên sẽ sắp xếp).
2.Vé máy bay, phà, và phí đưa đón tại một số khu vực thu hút /vườn quốc gia…
3.Phí vé vào cửa tham quan (giá vé có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước ).
4.Phí dịch vụ (tiền típ) (10USD/1 ngày/ 1người, bất kỳ trẻ em / trẻ sơ sinh nào đặt chổ cũng
phải trả phí dịch vụ).
5.Chi phí cá nhân: chẳng hạn như dịch vụ giặt ủi hoặc dịch vụ người giúp việc, gọi điện thoại
hoặc đồ uống có cồn / đồ dùng trong quán bar nhỏ, trừ khi chúng có quy định khác;
6.Bất kỳ chi phí cá nhân nào không được liệt kê trong chi phí bao gồm.
* Chi phí phụ :

Danh sách ( Tên điểm
tham quan)
Xe ngựa hoàng gia khu
phố Pháp
Royal Carriages French
Quarter

Mardi Gras World

Mô tả chi phí (giá cả)
Trẻ em (2 – 12 tuổi):
20USD/1 người
Child (2-12)：$20.00
Người lớn tuổi ( trên 65
tuổi): 20USD/1 ngừời.
Senior(65+)：$20.00
Người lớn: 20USD/1
người
Adult：$20.00
Người lớn: 22.00USD/1
người
Adult: $22.00
Người lớn tuổi (trên 65
tuổi): 17.00USD/1 người
Senior (65+): $17.00
Trẻ em (3-12 tuổi ):
14.00USD/1 người
Child (3-12yrs): $14.00

Tham quan khu đầm lầy Trẻ em (4 – 12tuổi):
Swamp Tour
16USD/ 1người
Child (4-12)：$16.00
Người lớn tuổi (trên 65
tuổi): 27USD/ 1người
Senior(65+)：$27.00
Người lớn: 27USD/
người
Adult：$27.00
Đồn điền Oak Alley
Trẻ em (6 – 12tuổi):
Oak Alley Plantation
9USD/1 người
Child(6-12)：$9.00
Thanh thiếu niên (13 –
18tuổi): 12USD/1 người
Youth（13-18）：
$12.00
Người lớn tuổi (65tuổi
trở lên): 25USD/ 1người
Senior(65+)：$25.00
Người lớn: 27USD/
1người

Mô tả

Bảo tàng quốc gia thế
chiến thứ 2
National World War II
Museum

Tàu hơi nước thưởng
thức nhạc cổ điển (Jazz)
trên dòng sông
Mississippi
Jazz Steamboat
Mississippi

Trẻ em (6 – 12 tuổi):
18USD/1 người
Child (6-12)：$18.00
Người lớn tuổi (trên 65
tuổi): 24USD/1 người.
Senior(65+)：$24.00
Người lớn: 28USD/1
người
Adult：$28.00
Trẻ em(6 – 12 tuổi):
24USD/1 người
Youth（6-12）：$24.00
Trẻ nhỏ(2 -5 tuổi):
10.50USD/1 người
Child (2-5)：$10.50
Người lớn: 48USD/
1người
Adult：$48.00
(Chủ nhật) Trẻ em (6 –
12 tuổi): 27.50USD/
1người
(Sunday)Youth（612）：$27.50
(Chủ nhật) Trẻ nhỏ (2 –
5 tuổi): 18.25USD/1
người.
(Sunday)Child（2-5）：
$18.25；
(Chủ nhật) Người lớn:
53USD/1 người
(Sunday)Adult：
$53.00；

*Hướng dẫn đặt chổ:
1.Trẻ em dưới 18 tuổi phải có người lớn đi cùng.
2.Hành trình tham quan sẽ chịu ảnh hưởng của giao thông và thời tiết.

3.Trong trường hợp những điểm tham quan đóng cửa (do bởi ngày Lễ, trùng tu hoặc xây
dựng…) hướng dẫn viên có thể thực hiện một số thay đổi cần thiết cho phù hợp với hành
trình.
4.Chuyến tham quan này không chấp nhận bất kỳ vé City Pass hoặc vé cá nhân của quí du
khách cho điểm tham quan. Quí du khách đi tham quan cần mua vé vào cửa theo sự hướng
dẫn của người dẫn đoàn vào ngày khởi hành. Nếu không, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ
trong ngày.
5. Chúng tôi nổ lực hết sức để cung cấp dịch vụ đúng giờ, sẽ không đảm bảo đến hoặc đi từ
bất kỳ thời điểm nào theo thời gian cụ thể do bị ảnh hưởng bởi thời tiết, giao thông, đình công,
chính phủ đóng cửa, chiến tranh, khủng bố, các cuộc tấn công, hoặc những vấn đề khác.
6. Quí du khách vui lòng đến điểm khởi hành đúng giờ và thực hiện theo sự sắp xếp của
hướng dẫn đoàn.
7. Trước khi thực hiện một hoạt động cá nhân hoặc rời nhóm, quí du khách vui lòng nhận
được sự đồng ý của hướng dẫn viên du lịch.
8.Quí du khách tự chịu trách nhiệm về các tài liệu du lịch và /hoặc thị thực của riêng mình
nếu được yêu cầu.
9. Có một hình phạt cho bất kỳ hành khách thứ 3 hoặc thứ 4 tham gia vào chương trình tham
quan miễn phí nhưng nếu không có mặt vào ngày khởi hành. Số tiền phạt hiện tại bằng 85%
giá bán lẻ được công bố của hành khách thứ 1 hoặc thứ 2.
10. Sự sắp xếp khách sạn sẽ thay đổi tùy theo mùa. Quí du khách có thể xác nhận thông tin
khách sạn của quí du khách trong thời gian đang tham quan với hướng dẫn viên của quí du
khách.

