
 Cần Giờ có những địa điểm gì nổi bật? 
 Tại sao phải tham quan Cần Giờ?  
Du lịch 1 ngày có nên đi Cần Giờ? 
 Đến Cần Giờ du lịch có gì hay? 

 Thái Loan Travel sẽ giải đáp thắc mắc cho quý khách trong chuyến 

hành trình 
 

  

 

Thời gian: 01 ngày. Phương tiện: Đi về bằng xe 

   Cần giờ là điểm du lịch sinh thái tuyệt vời là nơi trải nghiệm mới lạ cho mọi lứa tuổi…với 

những cảnh rừng đước xanh vô tận một màu xanh ngút ngàn, quý khách có thể cảm nhận được sự 

trong lành và thanh bình của những cánh đồng, những hàng cây …và các loài thú hoang dã. Tại đây, 

quý khách sẽ tham quan Bảo Tàng Cần Giờ, đi canô len lỏi dưới tán rừng ngập mặn để đến Căn Cứ 

Cách Mạng Rừng Sác, xem biểu diễn xiếc thú, tham quan thú hoang dã 

Đặc biệt với khoảng hơn 1000 khỉ tự nhiên rất tinh nghịch, dạn dĩ với con người cùng hơn 70 

con cá Sấu Hoa Cà thuần chủng đang được bảo tồn. Ngoài ra, quý khách còn có cơ hội đắm chìm trong 

thế giới hải sản tươi sống, Cá Dứa chính gốc với giá rẻ hết sức bất ngờ. Hãy cùng du lịch Thái Loan 

khám phá nơi đây nhé!!! 

 
05h30: Xe và Hướng dẫn viên DL Thái Loan đón đoàn tại điểm 

hẹn, khởi hành tham Đảo Khỉ - rừng Sác thuộc huyện Cần 

Giờ. Qúy khách đi qua những con đường uốn lượn xinh đẹp 

và dừng chân tại Cầu Dần Xây chụp ảnh “check in” hướng 

dẫn viên thuyết minh giới thiệu về văn hóa lịch sử mà đoàn 

đi qua.  

07h30:Đoàn dừng chân dùng điểm tâm với đặc sản Cần Giờ. Sau 

đó tiếp tục khám phá bí mật trung tâm triển lãm sơ chế 

Yến sào Việt Nam tại Cần Giờ, là nơi chế biến Yến lớn 

nhất huyện Cần Giờ có quy mô khủng nhất đất Việt cũng là nhà yến hợp pháp đầu tiên 

trong nước, đoàn có cơ hội tìm hiểu về ngành Yến, điểm nổi bật nơi đây chính là đoàn 



sẽ được biết quy trình chế biến tổ yến, và đặc biệt quý khách sẽ được thưởng thức 

món chè yến tại chỗ 

10h00: Đến Lâm Viên Cần Giờ, quý khách trải nghiệm: nghe giới 

thiệu về hệ sinh thái trong rừng ngập mặn (khu dự trữ sinh 

quyển thế giới) dạo bước dưới tán cánh rừng ngập mặn tận 

hưởng bầu không khí trong lành, khám phá thế giới loài khỉ 

tự nhiên hoàng dã, rất đáng yêu và “hiếu khách” tham 

quan và dừng chân tại  khu bảo tồn “Cá Sấu Hoa Cà”sẽ tận 

mắt nhìn thấy những cá thể cá sấu to lớn đang có nguy cơ 

tuyệt chủng, heo rừng, mèo rừng, rái cá… vui nhộn với những trò biểu diễn, đoàn được vui 

chơi cùng bầy khỉ với số lượng rất lớn và tìm hiểu về đời sống bầy đàn của chúng trong 

rừng.  

11h30: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng KDL  

12h30: Quý khách di chuyển xuống Cano tham quan rừng ngập 

mặn Cần Giờ, chiến khu Rừng Sác và nghe giới thiệu về thủy triều 

vùng cửa sông – Tìm hiểu di tích lịch sử Rừng Sác, địa danh gắn 

liền với các chiến sỹ đặc công Đoàn 10 anh hùng. 40 năm sau chiến tranh những chiến tích anh hùng 

sự chiến đấu hy sinh anh dũng của họ còn vang mãi. Tìm hiểu di tích lịch sử Rừng Sác. 

13h30: Tập trung khởi hành về lại Biên Hòa trên đường xe 

đưa đoàn ghé tham quan mua sắm hải sản tại chợ Cần Giờ, 

tiếp tục tham quan Lăng Ông Thủy Tướng. Khởi hành về Đồng 

Nai.  

16h30: Đoàn về tới điểm đón ban đầu. Kết thúc chuyến tham 

quan. Du lịch Thái Loan chia tay và hẹn gặp lại đoàn.  

 

Chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại quý khách! 

Lưu ý: Các điểm tham quan trong chương trình sẽ xoay vòng linh động sao cho phù hợp với thực tế. 

 

Thái Loan - Sự Tận Tâm Chu Đáo Của Người Việt! 



TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 

CHƯƠNG TRÌNH 
VŨNG TÀU 2N1Đ 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VNĐ) 

NGƯỜI LỚN TRẺ EM 
EM BÉ 

( Dưới 5 Tuổi) 

(Trên 11 Tuổi) (6=> dưới 10 Tuổi) Ngồi chung ghế người lớn 

XE 45 CHỖ 785.000 590.000 
MIỄN 
PHÍ 

GIÁ TOUR  BAO GỒM 

1. Vận chuyển: Xe du lịch  29 – 45 chỗ đời mới đưa đón khách theo chương trình (bố trí 

xe phù hợp với số lượng đăng kí) 

2. Ăn uống: Khách được lo ăn theo chương trình 

 Ăn sáng: 1 bữa ăn sáng: Hủ tiếu Cá, hủ tiếu sườn, mì thịt Dê + nước uống cà 

phê sữa đá,  nước sâm… 

 Ăn chính: 01 buổi gồm các  món:  

1. GỎI HẢI SẢN 

2. CÁ BẠC MÁ KHO CÀ 

3. CẢI NGỌT XÀO TỎI 

4. CANH CHUA CÁ ĐUỐI 

5. MỰC XÀO CẦN CÀ 

6. TRÁNG MIÊ ̣NG – TRÀ ĐÁ 

7. CƠM TRÁNG 

3. Hướng dẫn viên: Thuyết minh – hoạt náo trò chơi – phục vụ ăn – nghỉ & tham quan 

cho đoàn. 

4. Tham quan: Các điểm tham quan trong chương trình 

5. Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn tour với mức 30.000.000đ/vụ 

6. Quà tặng: Khăn lạnh, nước tinh khiết Lavie (01 ngày/chai). 

7. Thái Loan AIR: sâm lạnh , trà bí đao + trái cây… 

8. Vé cổng KDL Đảo Khỉ, cano tham quan rừng Sác. Nơi trung tâm triễn lãm Yến  

9. Chè Yến (nổi bật nhất chương trình) (tương đương 300.000/1 chén) 

  GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 

Ăn uống ngoài chương trình, các chi phí vui chơi giải trí cá nhân khác. 

 


