
 

 

 

TOUR THUYỀN BUỒM KHÁM PHÁ KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ 

1. Chương trình tour chi tiết: 

8h00: Du Khách tập trung tại: Bến Bạch Đằng, Số 10B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí 

Minh. 

8h15: Khởi hành đi Cần Giờ bằng Du Thuyền, Trên đường đi du khách sẽ đi ngang qua các địa 

danh như: Bến Bạch Đằng, Cảng Nhà Rồng, Đảo Kim Cương,… Ngắm nhìn cảnh quan sông nước, 

đời sống kinh tế “ Trên Bến Dưới Thuyền” của Cư Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.  

9h00: Du khách bắt đầu đi vào khu vực Huyện Đảo Cần Giờ, Du Khách có cơ hội hòa mình vào 

cảnh quan thiên sông nước hữu tình giữa Cánh Rừng Ngập Mặn Cần Giờ với diện tịch khoảng 

khoảng 40 ngàn hecta Rừng Ngập Mặn, được UNESCO công nhận là Khu Dự Trữ Sinh Quyển Thế 

Giới vào ngày 21 tháng 01 năm 2000, được mệnh danh là lá Phổi Xanh của TP.Hồ Chí Minh. 

10h00: Đi xuồng ba lá tham quan khám phá khu bảo tồn dơi nghệ, câu câu giải trí. Sau đó quay trở 

lại Du Thuyền , Du Thuyền  sẽ đưa du khách đi vào Trung Tâm Vàm Sát. Tại đây du khách sẽ 

chinh phục vụ Tháp Tang Bồng ngắm toàn cảnh Rừng Ngập Mặn Cần Giờ. 

11h00: Xe điện chuyên dụng đưa Quý khách đi tham quan Trại Cá  Sấu Hoa Cà, tìm hiểu về “ Qui 

trình ấp nở trứng Cá Sấu” 

12h00: Quý khách dùng cơm trưa tại Nhà Hàng địa phương, thưởng thức những món ăn Đặc Sản 

của Rừng Ngập Mặn Cần Giờ. Nghỉ ngơi dưới tán chòi lá. 

14h00: Quý khách đi tham quan, khám phá “ Khu Bảo Tồn Chim Rừng Ngập Mặn Cần Giờ” 

15h00: Quý khách lên Du Thuyền, khởi hành về điểm đón ban đầu, kết thúc chuyến tham quan.Chia 

tay hẹn gặp lại. 

17h15: Về đến Bến Bạch Đằng, Quận 1,HCM. Kết thúc chuyến tham quan. Chia tay hẹn gặp lại. 

Hành trình: Đến Bạch Đằng – Khu Dự Trữ Sinh Quyển RNMC – Bến Bạch Đằng 

Lịch trình: 1 ngày  

Khởi hành: Theo lịch yêu cầu 

Vận chuyển: Du Thuyền  - Thuyền Buồm Hai Thân 



 

 

 

2. Giá Tour: 

2.1.Giá tour trọn gói bao gồm: 

- Du Thuyền khứ hồi 2 chiều TP.HCM – Cần Giờ và ngược lại. 

- Vé tham quan trọn gói theo chương trình. 

- 01 Dĩa trái cây tươi + nước suối trong qua trình Du Thuyền di chuyển. 

- Bảo hiểm tai nạn đường thủy, mức bồi thường tối đa: 60.000.000đ/vụ/người 

- Ăn trưa: Tiêu chuẩn ăn theo chương trình tour. 

- Khăn lạnh, nước suối. Tiêu chuẩn: 02 cái khăn + 02 chai nước suối/người/ngày. 

2.2.Giá Tour không bao gồm: 

- Chi phí phát sinh ngoài chương trình như: giặt ủi, vệ sinh cá nhân,… 

- Thuế VAT 10%. 

3. Chính Sách Giá  Tour  

3.1.Giá Tour dành cho người lớn: 1.350.000đ/người lớn. Áp dụng cho nhóm tối thiểu từ 10 

người lớn trở lên.  

      3.2.Giá Tour dành cho trẻ em. 

     -     Trẻ em từ 4 tuổi trở xuống miễn phí. 

- Trẻ em cao dưới 1,2m, tính 50% giá người lớn.  02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ em 

chiều cao dưới 1,2m. 

- Trẻ em chiều cao trên 1,2m . Tính 70% giá người lớn. 02 người lớn chỉ kèm dc 1 trẻ em . Trẻ 

thứ 2 sẽ tính như người lớn. 

- Trẻ em chiều cao từ 1,4m trở lên tính như người lớn. 

- Tour chỉ khởi hành khi đủ số lượng từ 6 người lớn trở lên. 

4. Chính sách hủy phạt: 

- Hủy trước 15 ngày khởi hành. Phạt phí hủy tour: 10% trên tổng giá số tiền tour đã đặt 

- Hủy trước 7 ngày khởi hành. Phạt phi hủy tour: 25% trên tổng giá trị số tiền tour đã đặt. 

- Hủy trước 03 ngày khởi hành. Phạt phí hủy tour: 50% trên tổng giá trị số tiền tour đã đặt. 

- Hủy trước 01  ngày khởi hành: Phạt phí hủy tour: 100% trên tổng giá trị số tiền tour đã đặt. 

5. Yêu cầu khác: 

- Quý khách vui lòng có mặt tại Ga Tàu Cao Tốc Bến Bạch Đằng trước giờ khởi hành là 

15 phút , để làm thủ tục lên lên Du Thuyền ) 

- Quý khách vui lòng cấp danh sách đoàn trước thời gian khởi hành là 48 giờ. Danh sách đoàn 

bao gồm thông tin chi tiết sau: Họ và tên, Giới tính, Quốc Tịch, Năm sinh. 

- Khi  lên Tàu Thuyền… Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn của Nhân viên  hướng dẫn 

về các qui định An Toàn Đường Thủy Nội Địa. 



 

 

6. Thông tin liên hệ: 

CẦN GIỜ TOURIST 

- Địa chỉ: 77 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, HCM/ 

- ĐT: 02839876155 – Hotline: 0938912178 

- Email:sales.cangiotourist@gmail.com.  

- Website: www.cangiotourist.com.vn 

 

http://www.cangiotourist.com.vn/

