
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT MỚI

Trụ sở chính : D2/44 ấp 4, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

VPĐD : 01 Đường Nguyễn Thông, Phường 9 Quận 3 TP HCM

Điện Thoại : 028.35261266 – 35265477       Fax : 028.35261268

Website : dulichduongsatmoi.com  -  Email : dulichduongsatmoi@gmail.com

…………………………………………………………………………………

Chương Trình Du Lịch Dã Ngoại - Khám Phá rừng và Thác - Xem Thú Đêm

DU LỊCH NAM CÁT TIÊN - XEM THÚ ĐÊM

XUYÊN RỪNG VÀ THÁC
NGÀY 1 : TP.HCM – KDL NAM CÁT TIÊN 
 
13h00:   Xe đón đoàn tại điểm hẹn khởi hành đi Nam Cát Tiên (Tỉnh Đồng Nai). Tham gia giao lưu đó 

vui & tìm hiểu kiến thức trên đường đi.

17h00:   Đến Nam Cát Tiên, làm thủ tục qua Rừng bằng phà bang

qua sông Đồng Nai, dùng cơm chiều, nhận phòng, nghỉ

ngơi.

20h00:  Quý khách khởi hành xem thú ban đêm bằng xe đặc

chủng, khám phá hệ động vật Rừng Nam Cát Tiên về

đêm. Nghỉ đêm tại rừng.. 

NGÀY 2: KHÁM PHÁ RỪNG & THÁC – TP.HCM 
 
07h00:   Dùng điểm tâm, Hướng Dẫn Viên trang bị thuốc chống vắt & phổ biến những mẹo nhỏ & quy

định khi đi rừng,  sau đó tiếp tục đoạn đường băng Rừng tham quan Cây Tung Khổng Lồ,sau 

đó dùng xe đặc chủng khởi hành tham qaun Thác Trời,

cây Gõ ... Xe đón đoàn khởi hành trở về . 

11h00:   Về khu vực nhà hàng, dùng cơm trưa, trả phòng, khởi hành

về TP. Hồ Chí Minh. Chia tay và hạn gặp lại quý khách !

19h00:   Đoàn về đến TP. Hồ Chí Minh, Hướng Dẫn viên thay mặt

Cty Du Lịch Đường Sắt Mới chia tay & hẹn gặp lại!

GIÁ TOUR : 980.000Đ/ Khách

GIÁ VÉ BAO GỒM

mailto:dulichduongsatmoi@gmail.com


 Xe đời mới máy lạnh theo tiêu chuẩn du lịch. 
 Khách sạn tiêu chuẩn tại KDL Nam Cát Tiên (máy lạnh, nhà vệ sinh….): 2 – 4 khách/ phòng
 Ăn uống gồm 01 bữa trưa + 01 chiều & 01 bữa điểm tâm sáng tại rừng Nam Cát Tiên: với các 

món đặc sản địa phương.
 Phí tham quan , xe đặc chủng xem thú đêm, thuốc chống vắt.
 Hướng dẫn Viên phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
 Hướng Dẫn Viên đi rừng.
 Tất cả chi phí tham quan trong Chương Trình.
 Khăn lạnh, nước uống trên đường.
 Bảo hiểm tai nạn du lịch theo quy tắc bảo hiểm Việt Nam .(10.000.000đ/ vụ/ người )

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM 
 Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí dịch vụ, vui chơi giải trí, cá nhân.
 Thuế VAT

GIÁ VÉ TRẺ EM 
 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 01 vé.
 Trẻ em từ 05 đến 9 tuổi mua 70% vé.
 Trẻ em từ 04 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ: Được 

kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 50 % vé. (Tiêu 
chuẩn 50 % vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình).

ĐIỀU KIỆN ĐẶT CỌC VÀ HUỶ VÉ : đặt vé trước ngày khởi hành ít nhất 7 ngày ( nếu đợt khởi hành không đủ
số lượng qui định 25 khách, quý khách được dời vào ngày khởi hành kế tiếp )

- Huỷ tour trước 7 ngày khởi hành mất 50% giá vé.
- Huỷ tour truoc 5 ngày khởi hành mất 70% giá vé.
- Huỷ tour trước 3 ngày khởi hành mất 100% giá vé.

Xin lưu ý : không nhận chỗ và huỷ tour qua điện thoại

Địa điểm đón khách :
- 12g30 : Ga Sài Gòn ( 01 Nguyễn Thông, Q3) – Có chỗ gửi xe máy qua đêm.
- 12g45 : Nhà Thờ Đức Bà
- 13g15 : Ngã 4 Hàng Xanh
- 13g30 : Ngã 4 Thủ Đức


