
 

 

Chương trình du lịch 

TOUR THÁM HIỂM RỪNG NAM CÁT TIÊN 2N1Đ 
Thời gian: 2 ngày 1 đêm / Phương tiện: ô tô / Khởi hành thứ 7 hàng tuần & Lễ 30/4 

 

 

Điểm nổi bật: 

✔ Thưởng ngoạn Thác Trời hùng vĩ 

✔ Băng rừng Bằng Lăng Đạ Cộ 

✔ Chiêm ngưỡng Tùng cổ thụ - Cây Gõ Bác Đồng – cây Đa Lộc Giao 

✔ Tận mục sở thị bộ rễ khổng lồ của cây Si trăm thân  

✔ Đắm mình vào làn nước trong xanh ở hồ nước suối khoáng tự nhiên cây Si 

NGÀY 01: SÀI GÒN - NAM CÁT TIÊN            (ĂN - / TRƯA / TỐI) 

Sáng: Xe Sáng: Quý khách tập trung tại điểm hẹn. Xe và hướng dẫn viên của Vietnam Booking đón quý khách 

khởi hành đi vườn quốc gia Nam Cát Tiên cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km. Sau khi ăn sáng, tiếp 

tục lộ trình tour du lịch Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên 2N1Đ. 

 

Trên đường đi Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng: 

● Nhà bè trên sông La Ngà  

● Quần thể đá Ba Chồng Định Quán 

● Núi lửa 117, rừng cây Giá Tỵ… 

Trưa: Đến Nam Cát Tiên, thuyền máy đưa du khách vượt sông Đồng Nai vào Vườn Quốc Gia Cát Tiên, điểm 

đến thu hút của du lịch Đồng Nai.  

 

Đoàn dùng bữa trưa, nhận phòng nghỉ ngơi. 

 



 

 

Chiều: Đoàn nhận xe đạp từ HDV, bắt đầu đi theo tuyến Thác Trời – rừng Bằng Lăng Đạ Cộ để được trải 

nghiệm “tắm rừng” độc đáo. Sau khi băng qua những cánh rừng già, mở ra trước mắt bạn sẽ là khung cảnh 

thiên nhiên hoang sơ của các loài hoa từng và nấm lạ, không có chút vết tích của khói bụi thành phố xô bồ. 

Đặc biệt nếu đến Thác Trời vào tháng 5 – 6, bạn chắc hẳn sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp lãng mạn mơ màng của 

rừng bằng lăng tím. 

 

Đoàn có thể tự do dừng chân ngắm cảnh trong lúc thưởng thức một ly cocktail tươi mát tại Forest Eco Lodge 

(tự túc). 

 

Tối: Sau bữa tối tại nhà hàng, đoàn tham gia tour xem thú đêm để khám phá thế giới hoang dã về đêm. Bạn 

có thể quan sát những con vật sinh hoạt về đêm với nhiều hoạt động thú vị và lạ lẫm, được tận mắt nhìn thấy 

những con thú rừng như: lợn rừng, hươu, khỉ, chồn… Đặc biệt tại đây có loài khỉ đuôi đỏ vô cùng quý hiếm 

được bảo tồn. (phí tự túc) 

Đoàn trở về nghỉ đêm tại Nam Cát Tiên. 

NGÀY 2: CÂY TUNG CỔ THỤ - GÕ BÁC ĐỒNG - CÂY SI TRĂM THÂN - TPHCM (ĂN SÁNG / 

TRƯA / - ) 

Sáng: Không gì tuyệt hơn buổi sáng ở Nam Cát Tiên, khi bạn thức giấc và nghe tiếng chim hót líu lo, không 

khí trong lành mát rượu và sảng khoái vô cùng.Sau khi ăn sáng, đoàn bắt đầu khám phá rừng xanh theo tuyến 

cây Tung cổ thụ – Gõ Bác Đồng – cây đa Lộc Giao – cây Si Trăm thân.  

 

Theo chân HDV giàu kinh nghiệm, đầu tiên đoàn sẽ đi thăm cây Tung cổ thụ với tuổi đời 400 năm có bộ rễ 

khổng lồ nổi lên mặt đất.  

 

Sau đó là cây Gõ Bác Đồng – với tuổi đời hơn 700 năm. Men theo cung đường rừng tuyệt đẹp, đoàn sẽ chiêm 

ngưỡng một cây Si trăm thân đã tồn tại hơn 400 năm. Tại đây, đoàn còn nhìn thấy bể tắm nước suối tinh 

khiết từ lõi rừng nguyên sinh với diện tích hơn 600m2. Đoàn có thể dừng chân nghỉ ngơi thư giãn trong dòng 

nước mát lạnh, tận hưởng vẻ đẹp mộng mơ của rừng núi Nam Cát Tiên.  

 

Trưa: Đoàn trả phòng và ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó khởi hành về TPHCM. 

 



 

 

Chiều: Đến Sài Gòn, xe đưa đoàn về điểm tập trung ban đầu. Kết thúc tour du lịch Vườn Quốc Gia Nam Cát 

Tiên 2 ngày 1 đêm vô cùng hấp dẫn và thú vị. Tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách trong những chương trình 

tour du lịch giá rẻ tiếp theo. 

 

LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn 

đảm bảo đủ điểm đến tham quan! 
 

Giá tour bao gồm: 

- Vận chuyển: Xe ô tô đưa đón quý khách theo lịch trình 

- 03 bữa Ăn Chính.  

- Bữa sáng: Bún, phở, hủ tiếu,….  

- Nghỉ đêm tại rừng Nam Cát Tiên 

- Bảo hiểm du lịch trọn tour: 30.000.000/trường hợp.  

- HDV: Nhiệt tình, vui vẻ, thuyết minh suốt tuyến.  

- Vé tham quan theo chương trình.  

- Xe ô tô tham quan tuyến cây Tung cổ thụ - Gõ Bác Đồng – cây đa Lộc Giao – cây Si Trăm thân  

- Xe đạp tham quan nửa ngày  

- Khăn lạnh, nước suối đóng chai/khách/ngày 

Không bao gồm: 

1. Chi phí ngoài chương trình, thuế VAT…. 

2. Ăn uống ngoài chương trình, TIP. 

3. Phụ phí phòng đơn 250.000 vnđ/khách/đêm 

4. Không bao gồm vé thăm quan thú đêm 

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

- Trẻ em từ 1-5 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn 

chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour (tiêu chuẩn như trẻ em tính phí).  

- Trẻ em từ 5- dưới 11 tuổi: Phụ thu 75% tour (ngủ chung giường với bố mẹ, có ghế ngồi và suất ăn 

riêng). Hai người lớn chỉ được kèm 01 suất trẻ em từ 5-11 tuổi. Trẻ em thứ 2 trở lên tính giá như người lớn.  

- Trẻ từ 11 tuổi: Tính như người lớn. 

- Khách nước ngoài phụ thu 15 USD/người/ngày, khi đi mang theo 2 bản photo hộ chiếu và bản gốc để 

đối chiếu. 

Quý khách cần lưu ý: 



 

 

- Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo quy định. 

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách đến trễ. 

- Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport) 

- Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình.  

- Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại.  

- Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày khởi 

hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

- Quy định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h. 

- Quý khách nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không mang vali lớn.  

- 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.  

- Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh. 

- Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai 

hải quan và visa khi đi tour. 

Quy định hủy tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho khách hàng 

biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc chính 

thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn 

bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện thoại). Đồng thời Quý 

khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền đến văn phòng Vietnam Booking để 

làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có 

mức hỗ trợ Quý khách hàng 

● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy định của Vietnam 

Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

Phí hủy được quy định như sau: 

 

● Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 20 ngày: phí hủy 30% tiền tour.  

● Hủy 15 - 19 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 



 

 

● Hủy 07 - 14 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 75% tiền tour. 

● Hủy 06 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour. 

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 06 ngày trước ngày khởi hành.  

● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 

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 07, Chủ Nhật.  

Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn và đúng số 

tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ. 

(*) Trách nhiệm của khách hàng: 

- Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường, 

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh, phụ nữ 

đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết 

cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những 

trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm ngoài 

phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong 

suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý, vé máy 

bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

**Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình 

của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa…thì Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay 

đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường 

những thiệt hại phát sinh**. 

***Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn (10 khách 

người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có trách 

nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc hoàn 

trả số tiền đã đặt cọc tour.*** 
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	- HDV: Nhiệt tình, vui vẻ, thuyết minh suốt tuyến.
	- Vé tham quan theo chương trình.
	- Xe ô tô tham quan tuyến cây Tung cổ thụ - Gõ Bác Đồng – cây đa Lộc Giao – cây Si Trăm thân
	- Xe đạp tham quan nửa ngày
	- Khăn lạnh, nước suối đóng chai/khách/ngày
	Không bao gồm:
	1. Chi phí ngoài chương trình, thuế VAT….
	2. Ăn uống ngoài chương trình, TIP.
	3. Phụ phí phòng đơn 250.000 vnđ/khách/đêm
	4. Không bao gồm vé thăm quan thú đêm
	Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):
	- Trẻ em từ 1-5 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour (tiêu chuẩn như trẻ em tính phí).
	- Trẻ em từ 5- dưới 11 tuổi: Phụ thu 75% tour (ngủ chung giường với bố mẹ, có ghế ngồi và suất ăn riêng). Hai người lớn chỉ được kèm 01 suất trẻ em từ 5-11 tuổi. Trẻ em thứ 2 trở lên tính giá như người lớn.
	- Trẻ từ 11 tuổi: Tính như người lớn.
	- Khách nước ngoài phụ thu 15 USD/người/ngày, khi đi mang theo 2 bản photo hộ chiếu và bản gốc để đối chiếu.
	Quý khách cần lưu ý:
	- Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo quy định.
	- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách đến trễ.
	- Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport)
	- Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình.
	- Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại.
	- Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình.
	- Quy định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h.
	- Quý khách nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không mang vali lớn.
	- 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.
	- Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh.
	- Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai hải quan và visa khi đi tour.
	Quy định hủy tour:
	Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking:
	Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ ...
	Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng:
	Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/...
	● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng
	● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến.
	Phí hủy được quy định như sau:
	● Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 20 ngày: phí hủy 30% tiền tour.
	● Hủy 15 - 19 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour.
	● Hủy 07 - 14 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 75% tiền tour.
	● Hủy 06 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour.
	● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 06 ngày trước ngày khởi hành.
	● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi.
	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 07, Chủ Nhật.
	Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ.
	(*) Trách nhiệm của khách hàng:
	- Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong p...
	- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong c...
	**Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa…thì Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện,...
	***Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn (10 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày ...

