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Thời gian:  1 Ngày 

Phương tiện: Xe du lịch 

Khởi hành: Sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần 

Điều kiện: Khách đã có thẻ xanh covid 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – PHÀ BÌNH KHÁNH – CẦN GIỜ - CHECK IN CON ĐƯỜNG 

ĐƯỜNG SỐNG ẢO LÂM VIÊN – RESORT HÒN NGỌC PHƯƠNG NAM – CẦN GIỜ 

COFFE – CHỢ HẢI SẢN HÀNG DƯƠNG - KHU DU LỊCH DẦN XÂY 

(ĂN 1 BUỔI) 

Buổi sáng: 

07h00: Xe và hướng dẫn viên Vietnam tourist đón quý khách đi tour Cần Giờ 1 ngày tại 

điểm hẹn.Quý khách cùng HDV tìm hiểu các phong tục tập quán, những địa danh mà đoàn đi 

qua. Tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn, đố vui có thưởng . 

Các điểm đón tour: 

- Địa điểm 1: Văn phòng Vietnam Tourist, 54 đường D9, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM 

(07h00) 

- Địa điểm 2: Cổng số 2, Toà nhà E TOWN 2 số 364 Cộng hoà, P.13, quận Tân bình (07h10) 

- Địa điểm 3: Trung tâm thương mại Pico Plaza (Lotte Cộng Hòa), số 20 Cộng Hòa, P.12, Tân Bình 

(07h15) 

- Địa điểm 4: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 6, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 (07h30) 

- Ngoài ra se đón khách dọc theo tuyến đường: Nguyễn Tất Thành – Huỳnh Tấn Phát  

TOUR CẦN GIỜ 

 ÁP DỤNG THẺ XANH COVID 
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08h30:  Xe qua Phà Bình Khánh đển đến với huyện Cần Giờ. Trên phà quý khách sẽ có thể 

đi dạo quanh phà, ngắm dòng sông Sài Gòn thơ mộng và tận hưởng làn gió mát buổi sớm mai 

làm cho quý khách cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. 

09h00:  Quý khách đến với địa phận huyện Cần Giờ, xe tiếp tục đưa quý khách đến với con 

đường sống ảo Lâm Viên (Rừng đước khô), điểm check-in thu hút giới trẻ trong thời gian 

qua.Con đường Lâm Viên dài thẳng tắp, có những hàng đước xanh rì hai bên và lộng gió rất 

đẹp. Tuy nhiên, nhiều người trẻ đến đây lại thích thú “sống ảo” với một góc rừng đước đã bị 

chết khô, bao trùm một màu xám.Đảm bảo quý khách sẽ có 1 bộ ảnh ảo lung linh. 

Buổi trưa 

10h00: Xe đưa qúy khách đến resort Hòn Ngọc Phương Nam. Tại đây, quý khách có thể 

“xõa nước” ở hồ bơi nước ngọt hoặc hồ bơi nước mặn (50k/vé,chi phí tự túc).Xong sau đó 

quý khách có thể ra chụp hình với cây cầu Nam Hải giữa biển cực đẹp. 

12h00: Qúy khách dùng cơm trưa tại resort Hòn Ngọc Phương Nam 

Thực đơn trưa: 

1. Cá đù 1 nắng chiên 

2. Sườn xào chua ngọt 

3. Khổ qua xào trứng 

4. Canh chua cá lóc 

5. Cơm trắng 

6. Trái cây 

7. Trà đá, khăn lạnh 

 

Buổi chiều: 

13h00: Xe đưa quý khách đến chợ hải sản Hàng Dương , nằm cạnh bãi biển 30-04, được 

mệnh danh là vựa hải sản lớn nhất miền Nam. Nơi đây tập trung nhiều loại hải sản tươi ngon 

với giá vô cùng rẻ. Đến đây, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước thế giới hải sản 

phong phú bao gồm hải sản tươi sống và hải sản được chế biến sẵn.  

(Kinh nghiệm mua giá rẻ: Bạn nên đi hỏi nhiều quầy và so sánh giá sau đó mới chọn mua. 

Các quầy ở đây không thách giá quá nhiều, bạn có thể trả bớt xuống 10 -20k trên giá người 

bán đưa ra.) 

Nếu như quý khách nào không ghé chợ Hàng Dương, Xe sẽ đưa qúy khách ghé check in 

quán cafe đẹp như trời Tây ở Cần Giờ. Quán cafe thiết kế theo phong cách tối giản, hồi cổ 

những rất tiện nghi và sang trọng, toàn bộ quán từ ngoài vào đến trong đều được trồng các 

http://thanhnien.vn/gioi-tre/nguoi-tre-me-man-check-in-con-duong-hoa-giay-cuc-dep-1351759.html
http://thanhnien.vn/gioi-tre/cuoi-tuan-nhom-ban-tre-kham-pha-canh-dong-hoang-1350485.html
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cây xanh bố trí rất gần gủi với thiên nhiên, sử dụng các hệ thống cửa sổ mở nên không khí rất 

trong lành từ gió trời đưa lại. ( chi phí nước uống tự túc) 

15h00: Xe đưa qúy khách tiếp tục hành trình đến khu du lịch Dần Xây. Đến đây quý khách 

tản bộ theo con đường bê tông len lỏi  trong khu rừng đước với khung cảnh sông nước, cây 

cối hữu tình sẽ đem lại cho quý khách những phút giây thư giãn thật tuyệt vời. 

16h30: Qúy khách lên xe về lại TP.HCM 

18h00: Qúy khách tham gia Tour Cần Giờ về đến TPHCM, xe đưa Quý khách trở về điểm 

đón ban đầu. Hướng dẫn viên Vietnam Tourist thay mặt công ty nói lời chia tay và hẹn gặp 

lại quý khách trong các tour sau. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

--o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

490.000 vnđ/khách 

Điều kiện đi tour: Khách đã có thẻ xanh covid 

CHI PHÍ TOUR BAO GỒM 

1. Xe du lịch 16 – 45 chỗ 

2. Ăn 1 bữa trưa. 

3. Vé vào cổng các điểm tham quan có trong chương trình 

4. Nước uống đóng chai 1chai/người/ngày, khăn lạnh . 

5. Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm phục vụ thuyết minh suốt tuyến. 

6. Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường cao nhất 30.000.000 đ/vụ. 

7. Tặng mỗi khách nón du lịch  

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

1. Chi phí điện thoại , giặt ủi ,ăn uống ngoài chương trình 

2. Thuế V.A.T 10% ( Nếu quý khách xuất Hóa đơn VAT ) 

3. Chi phí cá nhân khác . 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi : Miễn phí vé, hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở 

đi phải mua ½ vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Trẻ em từ 5 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

GHI CHÚ 
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 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay 

đổi. 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành 

hoặc hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’ 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải 

mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, ngày 

cấp,nơi cấp. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những 

thắc mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để 

giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

ĐIỀU KIỆN  HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau : 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé . 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá 

vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com 


