
 

 

 

 

 

● Thời gian : 2 ngày 1 đêm 

● Khởi hành :  

● Phƣơng tiện : xe ô tô 

 

 
 

“Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu rừng có sự phong phú về sinh vật nên được coi là khu 

dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam. Nơi đây có sự đa dạng sinh học và sự phong phú về 

nhiều loài sinh vật, đặc biệt là những cây gỗ quý nhiều năm tuổi.” 

Vườn quốc gia Cát Tiên đã gây nhiều sự thu hút và chú ý của các nhiếp ảnh gia bởi vì nó 

mang một vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng. Với không gian xanh mát, trong lành cùng với nhiều 

tuyến điểm tham quan thú vị, vườn quốc gia Cát Tiên hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những 

trải nghiệm thú vị, đáng nhớ nhất.   

NAM CÁT TIÊN – TIÊN 

CẢNH PHƢƠNG NAM 



 

 

NGÀY 1: SÀI GÒN – NAM CÁT TIÊN – XEM THÚ ĐÊM         (Ăn Sáng, Trưa, Tối)                                                                          

 

Buổi sáng: Xe và hƣớng dẫn đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Nam Cát Tiên. Sau 

khi ăn sáng, tiếp tục lộ trình đến Vƣờn QG Nam Cát Tiên.  

Trên đƣờng đi Quý khách sẽ đƣợc chiêm ngƣỡng nhà bè trên sông La Ngà, quần thể đá Ba 

Chồng Định Quán, núi lửa 117, rừng cây Giá Tỵ… Đến cửa rừng, thuyền máy đƣa du khách 

vƣợt sông Đồng Nai vào Vƣờn Quốc Gia Cát Tiên. 

 

Buổi trưa: Đoàn dùng cơm trƣa tại nhà hàng và làm thủ tục nhận phòng, nghỉ ngơi. 

 

Buổi chiều: Du khách thăm Tuyến Cây Tung cổ thụ - Cây Gõ Bác Đồng - Thác Trời - Rừng 

Bằng Lăng Đà Cộ (Khoảng cách ~14km).  

Cây Tung cổ thụ  

Cây tung cổ thụ hơn 400 năm tuổi ở vƣờn quốc gia Nam Cát Tiên chiều cao 30m, phần gốc 

phải gần 20 ngƣời ôm mới xuể. Cây tung cổ thụ cao vút trời xanh, bộ rễ to bản vƣơn dài, trồi 

lên hẳn mặt đất. Thậm chí ƣớc tính có rễ bề ngang gần 1m, bề dài hơn 5m. Những rễ nhỏ 

khác của cây tung cũng to ngang ngửa với những cây bình thƣờng khác xung quanh. Đó là 

một trong những lý do khiến cây tung này đƣợc mệnh danh là Thằn lằn sấm ở Rừng Nam Cát 

Tiên. 

Cây Gõ Bác Đồng  

Cây gõ đỏ này có độ tuổi khoảng 700 năm và cao gần 40 m. Nếu so sánh với những cây gõ 

xung quanh thì cây gõ bác Đồng giống nhƣ ngƣời khổng lồ hiên ngang ngạo nghễ, giang rộng 

cánh tay là tua tủa những cành, lá, rễ bảo vệ cho những sinh linh bé nhỏ xung quanh 

mình. Thậm chí chỉ một phần rễ trồi lên mặt đất cũng to ngang với những cây gõ xung quanh. 

Thác Trời  

Thác Trời là một ghềnh thác kỳ thú nhất của Nam Cát Tiên. Thác ở Nam Cát Tiên đƣợc bao 

bọc bởi rừng cây, bên trên là những gợn mây bồng bềnh trôi lơ đãng, tạo nên khung cảnh đầy 

thơ mộng mà không kém phần huyền bí. Có những đoạn thác chảy nhẹ nhàng tạo thành 

những dòng suối nhỏ, có những đoạn lại chảy mạnh mẽ, tung bọt trắng xóa quanh các phiến 

đá, đổ ầm ầm về phía hạ nguồn. 

Rừng Bằng Lăng Đà Cộ  

Nơi có cây bằng lăng 6 ngọn, cây thiên tuế hơn 700 năm tuổi. Ngoài Bằng Lăng, trên suốt 

đoạn đi, bạn sẽ đƣợc tìm hiểu những loại cây quý hiếm rất đặc trƣng của riêng vùng Đông 

Nam Bộ nhƣ: Gõ đỏ, Gõ mật, Cây Thiên Tuế, Cây Trung Quân với đặc điểm không cháy lá 

hay hàng trăm loại cây thuốc quý hiếm.  

Quý khách về nhà hàng dùng cơm chiều. 

 

Buổi Tối: Đoàn tham gia khám phá thế giới hoang dã về đêm tour xem thú đêm bằng xe 

Jeep. Với chƣơng trình đặc biệt này, bạn có thể quan sát những con vật sinh hoạt về đêm vớ i 



 

 

nhiều hoạt động thú vị và lạ lẫm. Từng đàn nai kéo đi ăn đêm dọc các con đƣờng dẫn vào 

rừng, những ánh mắt sáng rực hiện lên trong bụi rậm tối đen của đàn bò tót… là những hình 

ảnh du khách chỉ có thể bắt gặp duy nhất vào buổi tối ở vƣờn quốc gia Nam Cát Tiên. 

Nghỉ đêm tại Nam Cát Tiên. 

 

NGÀY 2: BÀU SẤU – NAM CÁT TIÊN – SÀI GÒN         (Ăn Sáng, Trưa)                                                                         

 

Buổi sáng: Du khách thức dậy sớm để tận hƣởng không khí rừng vào buổi bình minh,  

Khởi hành tham quan Bàu Sấu bằng xe jeep chuyên dụng. xe dừng tại bìa rừng và du khách 

đi bộ 5km để đến với Bàu Sấu. 

Dạo quanh Bàu Sấu để ngắm nhìn cảnh đẹp tại vùng đầm lầy trong buổi sớm mai, lắng nghe 

tiếng hót của các loài chim, tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng ngoài thiên nhiên. 

Sau đó, đoàn sẽ tiếp tục quan sát những đặc trƣng của rừng trên đƣờng quay về, xe Jeep sẽ 

đón chúng ta quay về trung tâm vƣờn. (Chi phí tham quan Bàu Sấu tự túc) 

 

Buổi trưa: Ăn trƣa tại trung tâm vƣờn. 

Sau khi ăn trƣa, quý khách trả phòng và khởi hành về TPHCM. 

 

Buổi chiều: 18:00 Đến TP.Hồ Chí Minh, xe đƣa đoàn về điểm tập trung ban đầu. Kết thúc 

chƣơng trình tham quan Nam Cát Tiên. Hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo. 

 

Lưu ý:   Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo 

thời tiết và các vấn đề khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

GIÁ TRỌN TOUR 

(Giá chƣa bao gồm thuế VAT) 

NGƯỜI LỚN 

(Từ 11 tuổi trở lên) 

TRẺ EM 

(Từ 5-10 tuổi) 

TRẺ EM 

(Từ 2-04 tuổi) 

EM BÉ 

(Dưới 2 tuổi) 

    

Áp dụng cho đoàn 20 khách người lớn 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 



 

 

1. Xe ôtô đời mới máy lạnh đƣa đón và tham quan suốt tuyến; 

2. Phòng khách sạn tiêu chu n 3 - 4 ngƣời  phòng: 1 đêm theo chƣơng trình; 

3. Ăn 3 bữa chính   2 bữa điểm tâm sáng theo chƣơng trình. 

4. Vé tham quan các điểm trong lịch trình. 

5. Quý khách đƣợc phục vụ nƣớc uống trên xe 01 chai  khách ngày. 

6. Hƣớng dẫn viên nhiệt tình phục vụ đoàn theo chƣơng trình. 

7. Bảo hiểm du lịch trọn tour (mức đền bù tối đa 30.000.000đ  vụ). 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

1. Ăn uống, tham quan, vận chuyển ngoài chƣơng trình. 

2. Phụ phí phòng đơn. 

3. Phụ phí ngƣời nƣớc ngoài. 

4. Phụ thu lễ, tết. 

5. Thuế VAT. 

6. Tips cho hƣớng dẫn viên và tài xế. 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR 

1. Nếu quý khách huỷ sau khi đăng ký đến trƣớc ngày khởi hành 20 ngày: chịu 

phí 30% giá tour  

2. Nếu quý khách hủy trƣớc ngày khởi hành 15 -19 ngày chịu chi phí 50% giá 

tour  

3. Nếu quý khách hủy trƣớc ngày khởi hành 07-14 ngày chịu chi phí 75% giá tour  

4. Nếu quý khách hủy trƣớc ngày khởi hành 06 ngày chịu chi phí 100% giá tour. 

 (Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 7, Chủ Nhật, Lễ - 

Tết). 

 

 


