Thời gian : 2 Ngày 1 đêm, đi về bằng xe, khởi hành thứ 7
Cần Giờ là một huyện duyên hải của TP.HCM với những khu rừng sinh thái ngập mặn
nguyên sinh nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới, Rừng Cần Giờ được bao bọc với
những dòng sông uốn lượn quanh trông giống như một bức tranh thủy mạc.
Với hệ động thực vật phong phú và đa dạng gồm hàng trăm loại cây cỏ, chim thú, thuỷ
hải sản…dù cho bạn đi trên xuồng hay băng đồng xuyên rừng du khách cũng đều cảm thấy rất
thú vị trong một môi trường thiên nhiên hoang dã và trong lành…
Ngày 1: Thành phố Hồ Chí Minh – ĐẢO KHỈ - RỪNG SÁC - CẦN GIỜ
06h00 Xe và HDV đón du khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Cần Giờ - ốc
đảo xanh lý tưởng cho du khách thành phố vào những ngày cuối
tuần. Quý khách dừng chân dùng điểm tâm tại khu vực phà Bình
Khánh. Tiếp tục lộ trình, du khách cùng với HDV tìm hiểu tổng
quan về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Rừng Cần Giờ, tham
gia các trò chơi vui nhộn: Ai thông minh hơn, Vị trí của mũi và tai,
Trái cây bốn mùa, Thử tài đoán vật, Chuyện kể tứ phương...
Đến Lâm Viên Cần Giờ, du khách có thể tìm hiểu hệ thống rừng
ngập mặn với các loài cây Đước, Tràm, Vẹt, Sú, Bần…tham
quan Bảo tàng Cần Giờ để hiểu rõ hơn về lịch sử và điều kiện tự
nhiên của vùng đất “cửa biển”, hòa mình vào thế giới tự nhiên
của loài khỉ hay xem một số động vật hoang dã trong khu bảo tồn
như : Cá sấu hoa cà, Hươu, Nai, Rùa, Rái cá….thưởng thức
chương trình Xiếc thú hấp dẫn như: xiếc khỉ, xiếc chó,… ấn
tượng nhất với tiết mục “đưa đầu vào miệng cá sấu”. Du
khách đi xuồng máy vào tham quan Chiến khu Rừng Sác, tìm
hiểu về hệ thống rừng ngập mặn chằng chịt, thăm lại căn cứ của
lực lượng đặc công Rừng Sác, tìm hiểu cách lọc nước mặn
thành nước ngọt để dùng sinh hoạt... Thú vị hơn du khách có dịp
món gỏi lá kìm cùng rượu nếp tại nhà sàn trong rừng. Đến nhà
hàng dùng cơm trưa, về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

15H00: Tồ chức các trò chơi trên bãi biển như Kéo Co, Dưa nước về
nguồn, cướp cờ, đổi lồng đổi chim, tìm ngọc trong đá, ai nhanh
hơn ai, tìm mật thư, …Du khách tắm biển hay tắm hồ bơi tự do, du
khách tự túc thưởng thức hải sản ( tự túc ): Sò huyết tứ xuyên,
nghuê hấp xả, mực nướng muối ớt, ghẹ hấp bia...
Tối:

Dến nhà hàng dùng cơm với các món ăn đặc sản địa phương hay tổ chức chương
trình giao lưu văn nghệ cây nhà lá vườn hát với nha nghe

NGÀY 2: CẦN GIỜ- LĂNG ÔNG THỦY TƯỚNG – TP.HCM
07H00 Du khách dùng điểm tâm sáng, vui chơi tự do hay tắm biển , tắm
hồ bơi, thưởng thức hải sản tự túc: Nghêu, ghẹ, cua biển, dòm
xanh, tôm sú...
11h00 Du khách đến nhà hàng dùng cơm trưa, trả phòng khách sạn.
13h00 Khởi hành về trung tâm thành phố, ghé tham quan Lăng Ông
Thủy Tướng Cần Giờ. Trên đường có thể mua đặc sản về làm
quà cho người thân: khô cá khoai, dừa nước, xoài cát Cần
Giờ, mắm tôm chua, bánh tét, xôi đậu xanh ba màu....
17h00 Xe và HDV 5N Tours đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc
chương trình tham quan. Chào Tạm Biệt và Hẹn Gặp Lại.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI TỪ 10 KHÁCH

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/KHÁCH

KHÁCH SẠN

Phòng 2 -> 4 khách

Phụ thu Phòng 01 khách

TC

1.348.000

250.000

RESORT

1.748.000

600.000

Nước Ngoài
100.000

 BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh .
 Khách sạn: Phòng 2-> 4 khách : TV-Tel–máy nước nóng,lạnh,máy lạnh..
 Ăn uống : 02 bữa set menu + 03 bữa chính.
-

Ăn sáng gồm: Hủ tiếu, bún bò, phở, bánh mì ốp la, bánh canh + cà phê đá, đá chanh,
nước ngọt chai, sữa đậu nành chai,….

-

Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn + 01 món xào + 01 món canh + 01 rau
trộn + trái cây + cơm trắng + trà đá ( thực đơn thay đổi từng bữa )

-

Dịch vụ khác:

-

Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

-

Vé vào cổng các điểm tham quan

-

Cano đi Rừng Sác

-

Khách được bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 10.000.000 đồng/trường hợp.

-

Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.

 KHÔNG BAO GỒM :
-

Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi và chi phí cá nhân.

-

LƯU Ý : Chương trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn,
HDV sẽ hẹn với Quý khách để cùng thống nhất với đoàn.

-

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống ba mẹ tự lo. Trẻ thứ 02 phải mua 50% vé tour : Bé ngồi xe,
ăn và ngủ ghép với bố mẹ. Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 50% giá vé tour. Bé có
xuất ăn và ngồi, cũng như tham quan theo chương trình và ngủ chung với bố mẹ. Bé
thứ 02 phải mua 100% vé tour. Bé từ 11 tuổi trở lên là 100% giá vé tour.

-

Tất cả giấy tờ tuỳ thân phải đem theo bản chính.

-

Trẻ em dưới 14 tuổi phải có cha mẹ đi kèm, nếu không thì phải có giấy xác nhận có
đóng dấu của địa phương nơi cư trú đi kèm người thân

-

Khách lớn tuổi ( từ 70 tuổi trở lên), khách khuyết tật, khi tham gia tour phải có người
thân đi kèm và phải cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ khi tham gia tour

-

Du khách đem theo hành lý gọn nhẹ và phải tự bảo quản hành lý, tư trang, tiền bạc
trong suốt thời gian đi du lịch Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thiên tai,
đình công, bão lũ, dịch bệnh, tàu thuỷ, xe lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, công ty du
lịch 5N sẽ không chiụ trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác, ngoài việc
hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng.

