Sáng hôm sau 7h đoàn khách rời nhà nghỉ, nhưng chưa chịu trả phòng vì đến 12h
trưa vẫn còn tiếc nuối chút máy lạnh. Đoàn khách chạy lên cửa khẩu Campuchia,
tầm 5km chạy xe. Đây là cửa khẩu Bình Hiệp, mới được lên cửa khẩu quốc tế, nên
nhìn chung cũng khá là khó qua. Đoàn khách định bụng dùng chút nhan sắc xin các
anh biên phòng qua chụp hình với cột mốc tí mà vỡ mộng. Chỉ được dắt xe qua
cổng, chụp cái trụ sở thôi, các anh không cho qua đầu bên kia. Người dân ở đó qua
lại thì không sao, hoặc có passport và thị thực visa for Vietnam nhập cảnh còn du
khách ở nơi khác đến thì không hề dễ dàng. Thành ra chụp được vài tấm ảnh sát
cổng xong bọn mình cũng đành ra về. Trở lại nhà nghỉ, đoàn khách dọn đồ, để đi
luôn, xem như tạm biệt Kiến Tường. Bọn mình đến Làng Nổi lúc 10h sáng. Làng Nổi
khá dễ tìm với một chiếc cổng siêu hoành tráng, cách Kiến Tường 7km. Vì là dịp lễ
nên khá đông nhưng cũng không có cảnh chen chúc, giá cả cũng có thay đổi, khiến
tụi mình hơi bối rối. Từ dự trù 60k vọt lên 210k. Nhưng đến rồi cũng đành chịu, bọn
mình mua 2 vé. Vé này chưa bao gồm buffet trưa nha các bạn, buffet trưa sẽ kéo
dài từ 10h đến 14h, bạn có thể ăn linh hoạt trong khung giờ này, với mức vé đã bao
gồm ăn trưa là 390k. Mình thấy khu ăn buffet khá là nhộn nhịp đông đúc, bạn có thể
hình dung việc ăn trưa giống như các khu du lịch gần Sài Gòn như Văn Thánh, Làng
Tre Việt,... thêm vé xe điện 10k/lượt, xe điện sẽ đưa bạn đi đến các điểm tham quan
bên trong, cách cổng tầm 1km, nếu bạn ngại nắng thì có thể lựa chọn phương tiện
này để đi.
Bên trong Làng Nổi có gì? Bên trong chia làm 4 khu vực: Khu chèo xuồng ba lá, con
đường dẫn vào rừng tram (phía dưới là đồng sen), khu thuần dưỡng chim, trải
nghiệm máy kéo, đài quan sát. Chia ra cho hoành tráng vậy chứ xe điện chở bạn
đến 1 nơi là bạn có thể thấy trọn các điểm còn lại sẽ chơi gì ra sao. Tại mỗi điểm
đều có người hướng dẫn cụ thể. Bọn mình đi chèo xuồng 3 lá trước, vòng một vòng
trong rừng tràm kéo dài 30p, rất là mát mẻ và xinh đẹp với khung cảnh hoang sơ
của rừng tràm, các chị chèo thuyền rất thân thiện, bạn được mặc áo phao nên đảm
bảo an toàn nha. Sau đó bọn mình đi bộ vào con đường rừng tràm, phía dưới là
đồng sen, lúc này bạn có thể sống ảo, đây chính là con đường mà giới trẻ check in
rần rộ trên mạng, kéo dài khoảng 5km. Bạn đi bộ vào trong, vừa đi vừa check in, đi
sâu vào trong và phải đi ngược ra, không phải là lối đi vòng đâu nhé. Dọc con
đường có nhà vệ sinh và chỗ dừng nghỉ khá sạch sẽ. Ngoài ra bạn có thể thấy một
đài quan sát, lên đó và ngắm cảnh Làng Nổi phía dưới. Cuối cùng khi trở ra bọn
mình có thấy máy kéo dọc một đoạn sông nước, giống như cáp treo vậy, nhưng lúc
này là 12h trưa rồi, bọn mình cũng không còn thời gian và nắng nôi kinh khủng. Lại
mua vé xe điện đi ra.
Bọn mình rời Làng Nổi, ăn cơm dọc đường, bạn có thể mua bánh tráng Long An dọc
đường để mang về làm quà. Đường ngày lễ nhưng không đông đúc, bọn mình chạy
70km-80km/h được, nhưng nói chứ đi chậm thôi cho an toàn nha bạn. Bọn mình đi
về đã sáng suốt hơn nên chưa tới 17h đã đáp chỗ ở. Đi Làng Nổi Tân Lập nói chung
bạn không cần chuẩn bị quá nhiều thứ, có một số thứ thiết yếu mà bạn nên mang
theo như: đồ che nắng, quần áo thoải mái, kem chống nắng,... Bọn mình đi vào tầm
tháng 4, lúc này là mùa hè nên nắng nóng, nước trong Làng Nổi cũng cạn hơn nhiều,
cây cối không phải là thời điểm xanh tươi nhất, nhưng nhìn chung không quá tàn tạ.
Nếu bạn muốn check in thời điểm vàng ở đây thì nên đi vào mùa nước nổi, thực vật
xanh tốt từ tháng 8-11. Tổng chi phí trên dưới 500k, thật sự rất đáng để trải nghiệm.

