
CHƯƠNG  TRÌNH THAM QUAN

CẦN GIỜ - KDL RỪNG SÁC - TP HCM
Mã Tour  : VNT052019
Khởi hành       : hằng ngày
Tên Tour  : TP. HỒ CHÍ MINH – CẦN GIỜ – TP. HỒ CHÍ MINH  
Thời gian  : 1 Ngày
Phương Tiện   : Đi xe về xe 
Điểm nổi bật   : 

Cần Giờ là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng tại khu vực phía Nam. Không chỉ nổi tiếng 
với những thảm rừng đước bạt ngàn, những vườn cây ăn trái xum xuê mà Cần Giờ còn nổi 
danh với những món đặc sản tươi ngon, giá thành lại rẻ.

                               

LỊCH TRÌNH

07h30
-
08h00
:

Đoàn khách tập trung tại khu vực quận 1.  Sau đó khởi hành đi Cần Giờ. Đi
tham quan Lăng Ông Vạn Thủy Tướng và đến KDL Rừng Sác.

11h30 Thưởng thức bữa trưa đặc sản địa phương
13h00
:

Đi cano tham quan Chiến Khu Rừng Sác

14h30
:

Về trung tâm TP.HCM. Chương trình kết thúc. HDV tạm biệt quý khách tại 
khách sạn.

Lưu ý: Điểm tham quan có thể thay đổi mà không cần báo trước tùy thuộc vào thủy 
triều của sông nhưng vẫn đảm bảo tham quan đầy đủ những điểm nêu trên. Đoàn vui 
lòng tuân thủ theo hướng dẫn của HDV nhằm đảm bảo chương trình được diễn ra một 
cách tốt đẹp và an toàn.
Giá tour bao gồm:

 Phương tiện: Xe đời mới, ghế bật, có  máy lạnh đưa đón tham quan theo chương
trình.

 Ăn uống :
+ 01 Bữa ăn trưa tại  Nhà Hàng.

599.000 VND

669.000 VND
199.000 VND



1. Gỏi hải sản.
2. Khô cá đù chiên.
3. Cá nục kho cà.
4. Thịt heo kho tiêu.
5. Cải thìa xào tỏi.
6. Trứng chiên.
7. Canh chua cá đuối.
8. Cơm trắng – trà đá – trái cây – khăn lạnh.

 Hướng dẫn viên: Thuyết minh và phục vụ suốt tuyến.
 Tất cả những chi phí tham quan: Theo chương trình trên
 Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn gói  theo quy định pháp luật là 20.000.000

VNĐ/vụ
 Tặng: Nón du lịch , nước uống, khăn lạnh suốt tuyến.

Giá tour không bao gồm: 

 Thuế VAT 10%  nếu quý khách yêu cầu xuất hoá đơn đỏ
 Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình

Giá tour trẻ em: 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 
- Trẻ em từ 05 đến dưới 11 tuổi mua 75% giá vé. Tiêu chuẩn  ăn uống, ghế ngồi
giống như người lớn, nhưng ngủ chung với gia đình. 
- Trẻ em dưới 05 tuổi: không tính vé. Mỗi gia đình kèm 1 bé miễn phí, từ bé thứ 2
trở lên tính 75% giá vé

CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ


