CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

CẦN GIỜ - RỪNG SÁC
THỜI GIAN
01 ngày
(đi về trong ngày)

BUỔI
SÁNG

NGÀY KHỞI HÀNH

PHƢƠNG TIỆN

Chủ nhật hàng tuần

TRUNG TÂM THÀNH PHỐ –

Xe máy lạnh

Ăn sáng

Ăn trưa

Ăn tối

CẦN GIỜ
 Xe và HDV Go Travel đón khách tại điểm hẹn và đƣa Quý khách đi theo
lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi,
Nguyễn Văn Linh; nơi có những công trình kiến trúc văn hóa kết nối
những thành tựu kinh tế của Sài Gòn xưa và nay nhƣ: Dinh Độc Lập,
nhà thờ Đức Bà, nhà hát Thành Phố, chợ Bến Thành, khu đô thị mới Phú
Mỹ Hƣng.
 Quý khách dùng điểm tâm sáng.

 Qua phà Bình Khánh và cầu Dần Xây đến Lâm Viên Cần Giờ, Quý khách
ngồi xuồng máy vào Rừng Sác Cần Giờ, nơi đƣợc công nhận là khu dự
trữ sinh quyển thế giới, Quý khách thâm nhập vào cuộc sống thiên nhiên
chan hòa với không khí trong lành, nghe giới thiệu về hệ sinh thái trong

rừng ngập mặn, tham quan vƣờn thú hoang dã, khu nuôi cá sấu, heo rừng,
mèo rừng, rái cá... vui nhộn với những trò biểu diễn, chọc phá của nhiều
loài khỉ đang sống thành bầy đàn ở trong rừng.

 Xuồng máy tiếp tục đƣa đoàn đi trên kênh rạch, tham quan rừng ngập
mặn Cần Giờ, chiến khu Rừng Sác. Nghe giới thiệu về thủy triều vùng
cửa sông.
 Sau đó, Quý khách dùng cơm trƣa trong khu du lịch.

BUỔI
CHIỀU

CẦN GIỜ –

Ăn sáng

Ăn trưa

Ăn tối

TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
 Quý khách có thể mò bắt nghêu (nếu nƣớc cạn) hoặc tắm biển tại Bãi Phi
Lao. Tại đây, Quý khách còn đƣợc thƣởng thức nhiều món hải sản rất tƣơi
ngon, giá cả phải chăng của ngƣ dân địa phƣơng đánh bắt.

 Viếng Hưng Cần Tự, Lăng Ông Thủy Tướng (cá Ông), ghé chợ Cần
Giờ mua hải sản.
 Đoàn khởi hành về TP.HCM theo cung đƣờng Ngã ba Cát Lái – hầm Thủ
Thiêm, hầm vƣợt sông dài nhất Đông Nam Á.
 Đến trung tâm TP.HCM, xe và HDV Go Travel chia tay khách. Hẹn ngày
tái ngộ cùng Quý khách.

GIÁ TOUR GHÉP ĐOÀN (VNĐ/KHÁCH)
GIÁ VÉ
HẠNG VÉ
TRẺ EM
NGƢỜI LỚN
(5-10 tuổi)
(>= 11 tuổi)
Tiêu chuẩn
446.000 VNĐ
595.000 VNĐ
GIÁ TOUR BAO GỒM:
1. Vận chuyển (chất lượng cao): Xe đời mới, đầy đủ tiện nghi, đƣa đón và tham quan
theo chƣơng trình.
2. Ăn uống:
 Bữa sáng: 01 bữa sáng điểm tâm.
 Bữa chính: 01 bữa trƣa.
3. Các dịch vụ khác:
 Vé tham quan các điểm theo chƣơng trình + tàu đò du lịch.
 HDV chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt tình (01 HDV/xe).
 Quà tặng: Nón du lịch, quà tặng trò chơi trên xe.
 Nƣớc suối, khăn lạnh trên đƣờng: 01 chai/01khăn/ngày.
 Bảo hiểm du lịch trọn tour mức đền bù 20.000.000 VNĐ/vụ/khách.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
 Chi phí cá nhân, ăn uống,… ngoài chƣơng trình.
 Các khoản phụ thu.
 Vui chơi giải trí cá nhân.
 Thuế VAT 10%.
GIÁ TOUR TRẺ EM:
 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Mua vé nhƣ ngƣời lớn.
 Trẻ em từ 05 đến dƣới 11 tuổi: Mua 75% giá vé (Tiêu chuẩn: 01 ghế ngồi trên xe +
01 suất ăn).
 Trẻ em dƣới 05 tuổi: Miễn vé, gia đình tự lo cho bé và đƣợc đóng bảo hiểm theo
chƣơng trình tour.
 Lưu ý: 02 ngƣời lớn chỉ đƣợc kèm 01 trẻ em miễn vé, trẻ thứ 02 đi kèm thêm phải
mua 75% vé tour.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:
 Hủy tour trong vòng 7 ngày trƣớc ngày khởi hành sẽ chịu phí 20% trên giá tour.
 Hủy tour trong vòng 2 ngày trƣớc ngày khởi hành sẽ chịu phí 50% trên giá tour.
 Hủy tour ngay ngày khởi hành chịu 100% chi phí tour.
 Trƣờng hợp hủy tour do sự cố khách quan nhƣ thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu
thủy, xe lửa, máy bay hoãn/hủy chuyến, công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi
thƣờng thêm bất kỳ chi phí nào khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ
chƣa đƣợc sử dụng của tour đó...
LƯU Ý:
Khi đi du lịch, Quý khách vui lòng mang theo CMND (ngƣời lớn) hoặc giấy khai sinh đối
với trẻ em.

