
 

 

 

TOUR THAM QUAN CHIẾN KHU RỪNG SÁC 

1. Chương trình tour chi tiết: 

5h30: Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn ( Tp.HCM) 

- Lên xe khởi hành đi Cần Giờ. Trên đường đi, Quý khách ăn sáng trên xe hoặc tại Nhà 

Hàng. 

     8h30: Quý khách tham quan Đảo Khỉ Hoang Dã, tham quan Cá Sấu Hoa Cà 

- Đi Ca nô len lỏi xuyên qua hệ thống kênh rạch của Rừng Ngập Mặn Cần Giờ. Ca nô đưa 

Quý khách vào Tham Quan Căn Cứ Địa Cách Mạng Rừng Sác. 

- Quý khách dâng hương tại “ Tượng Đài Đặc Công Anh Hùng Rừng Sác”.Để tưởng nhớ 

những Chiến Sĩ Đặc Công đã hy sinh trong thời gian kháng  chiến chống Mỹ cứu nước. 

-  Nghe thuyết minh kể chuyện về những trận đánh oai hùng của Đoàn 10 Đặc Công Anh 

Hùng Rừng Sác. Xem phim tư liệu về  Rừng Sác Anh Hùng. 

- Ca nô đưa khách quay trở lại đất liền. 

12h00: Dùng cơm trưa tại Nhà Hàng Địa Phương. Nghỉ ngơi.  

13h30: Xe đưa đoàn đi tham quan “ Lăng Ông Thủy Tướng” để tìm hiểu phòng tục, tập quán 

của Cư Dân Miền Biển Cần Giờ. 

14h30: Đoàn tham quan chợ Hải Sản Cần Giờ, tự do mua sắm  ( chi phí tự túc) 

15h15: Đoàn lên xe khởi hành về TP.HCM. 

17h30: Xe và Hướng dẫn viên đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc chuyến tham quan. 

Chia tay hẹn gặp lại. 

2. Giá tour:  

Hành trình: Đảo Khỉ - Chiến Khu Rừng Sác 

Lịch trình: 1 ngày  

Khởi hành: Theo lịch yêu cầu 

Vận chuyển: Xe du lịch đời mới +  ca nô  

    



 

 

Giá tour bao gồm: 
- Xe tham quan (xe 29 chỗ ) tùy theo số lượng khách thực tế trên chuyến đi. 
- Ăn uống theo chương trình 

+ Ăn sáng: Tiêu chuẩn 01 lô + 01 ly/người. 
+ Ăn trưa: 01 bữa ăn chính tiêu chuẩn 110.000 vnđ/ bữa. 

- Vé tham quan theo chương trình.  
- Ca nô tham quan khứ hồi 2 chiều tại Căn Cứ Rừng Sác. 
- Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi. 
- Bảo hiểm với mức bồi thường 100.000.000 đồng/trường hợp. Không áp dụng cho khách từ 

80 tuổi trở lên. 
- Nước suối, khăn lạnh. Tiêu chuẩn: 02 cái + 02 chai/người/ngày 

 
Không bao gồm: 

• Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn. 
• Tham quan ngoài chương trình. 
• Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi… 
• Các chi phí bãi biển: ghế, dù, tắm nước ngọt… 
• Thuế VAT. 

3. Quy định thanh toán, hủy vé: 
• Sau khi xác nhận và thanh toán (ít nhất 50% tiền cọc giữ chỗ và thanh toán đủ 100% tổng 

giá trị tiền tour trước 05  ngày khởi hành). 
• Khi đến ngày thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour, nếu Quý khách không thanh toán 

đúng hạn và đúng số tiền được xem như Quý khách tự ý huỷ tour và mất hết số tiền đã 
đặt cọc giữ chỗ. 

• Ngay sau khi Quý khách đăng ký tour nếu hủy sẽ bị phạt tiền tour: 
• Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 10% tiền tour 
• Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour 
• Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour   
• Hủy  05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour  
• Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin 

nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp 
nhận. 

• Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 7, Chủ Nhật. 
• Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, lũ lụt… Tuỳ 

theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty Du Lịch sẽ chủ 
động thông báo cho khách hàng sự thay đổi như sau: huỷ hoặc thay thế bằng một 
chương trình mới với chi phí tương đương chương trình tham quan trước đó. Trong 
trường hợp chương trình mới có phát sinh thì Khách hàng sẽ thanh toán khoản phát sinh 
này. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm 
giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.… 

 



 

 

4. Thông tin liên hệ: CẦN GIỜ TOURIST 

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

- ĐT: 02839876155 – Hotline: 0938912178 

- Email:sales.cangiotourist@gmail.com. 

- Website: www.cangiotourist.com.vn 

 

 

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

