
 

 

 

TOUR THAM QUAN SẦN CHIM CẦN GIỜ 

1. Chương trình tour chi tiết: 

6h00: Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn. Khởi hành đi Cần Giờ. Ăn Sáng. 

9h00: Đến Cần Giờ. 

- Đi bộ xuyên rừng len lỏi dưới tán Rừng Ngập Mặn Cần Giờ, chinh phục Đài Quan Sát để 

khám phá “ Khu Bảo Tồn Chim” trong Rừng Ngặp Mặn Cần Giờ. Đây là Khu Bảo Tồn Chim 

duy nhất  cách TP.HCM chỉ có 60km, Khu Bảo Tồn Chim Rừng Ngập Mặn Cần Giờ có diện 

tích 602,5 héc ta, Có 26 loài chim trong đó có 11 loài chim nước, như Giang Sen, chim bói 

cá,…Hàng năm cứ từ tháng 5 dương lịch đến tháng 10 đây là thời gian chim di cư về đây làm 

tổ. Cao điểm vào tháng 6 đến tháng 9 dương lịch. 

- Đi tàu tham quan Cảnh Quan Sông Nước, hệ động thực vật, Rừng Ngập Mặn, khám phá Sông 

Vàm Sát, Sông Lò Rèn. 

- Đi đò chèo tham quan Khám phá “ Khu Bảo Tồn Dơi Nghệ”. 

- Leo tháp Tang Bồng ngắm toàn cảnh Rừng Ngập  Mặn Cần Giờ 

- Tham Quan Khu Cá Sấu Hoa Cà ( không bao gồm câu Cá Sấu ) 

12h00: Dùng cơm trưa tại Nhà Hàng địa phương, nghĩ ngơi. 

13h45: Lên xe khởi hành đi tham quan Đảo Khỉ hoang dã. 

- Tham Quan Lăng Ông Thủy Tướng để tìm hiểu phong  tục tập Quán của Cư Dân Miền Biển. 

- Tham Quan Chợ Hải Sản Cần Giờ, tự do mua sắm. 

16h15: Lên xe khởi hành về TP.HCM, kết thúc chương trình. Chia tay hẹn gặp lại. 

2. Giá Tour: 

2.1.Giá tour trọn gói bao gồm: 

- Xe Ô tô khứ hồi 2 chiều TP.HCM – Cần Giờ và ngược lại. 

- Vé tham quan trọn gói theo chương trình. 

- 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,… 

Hành trình: HCM – Khu Dự Trữ Sinh Quyển RNMCG – HCM 

Lịch trình: 1 ngày  ( Thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm ) 

Khởi hành: Theo lịch yêu cầu 

Vận chuyển: Xe Ô Tô + Tàu Du Lịch. 



 

 

- Thuế VAT 10%. 

3. Chính Sách Giá  Tour  

3.1.Giá Tour dành cho người lớn: 950.000đ/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 từ 4 tuổi đến 9 tuổi, tính 50% giá người lớn.  02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ 

từ 4 tuổi đến 9 tuổi. Trẻ thứ 2 trở đi tính như người lớn 

- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 

- Tour chỉ khởi hành khi đủ số lượng từ 10 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 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 Xe,  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 và đường bộ. 

6. Thông tin liên hệ: 

CẦN GIỜ TOURIST 

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

- ĐT: 028.39876155 – Hotline: 0938912178 

- Email:sales.cangiotourist@gmail.com.  

- Website: www.cangiotourist.com.vn 

 

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

