
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Điểm nổi bật: 
 

 
Điểm tham quan: 

Những điểm mới được 

ưu thích gần đây 

 

KDL Vàm sát được 

UNESCO công nhận là 

khu DỰ TRỮ SINH 

QUYỂN ĐẦU TIÊN Việt 

Nam 

 

Giới thiệu điểm check in 

hot: 

“Sân Chim Vàm Sát ” 

:  qui mô 602,5 ha 

“Đầm Dơi Vàm Sát ” 

:  qui mô 123,2 ha 
 

 

 
Chương trình dã 

ngoại đặc sắc 

Giá tour : 

946.000 VND 
(áp dụng cho đoàn 10-12 

khách) 

 

 

 Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát đđược 
thành lập từ năm 1999, Ở đây, cây đặc trưng của vùng 
đất rừng ngập mặn rất phong phú ( đước, mắm, dà hôi, 
cóc, chà là v.v.. ) và một hệ động vật trên cạn, dưới nước 
đa dạng chủng loại rất lý tưởng cho du khách tham quan, 
nghiên cứu tìm hiểu thiên nhiên và thư giản. 

 Tổ chức UNESCO công nhận là khu DỰ TRỮ SINH 
QUYỂN ĐẦU TIÊN của nước ta và là thành viên thứ 368 
của mạng  dự trữ sinh quyển thế giới thuộc 91 nước vào 
ngày 21.01.2000 

 Tháng 07/ 2002 được tổ chức du lịch thế giới (WTO ) 
công nhận là KHU DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG 
NHẤT THẾ GIỚI, ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI ( 1 trong 65 khu 
được thế giới công nhận ). 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

  Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát đđược thành lập từ năm 

1999, Ở đây, cây đặc trưng của vùng đất rừng ngập mặn rất phong phú ( đước, 

mắm, dà hôi, cóc, chà là v.v.. ) và một hệ động vật trên cạn, dưới nước đa dạng 

chủng loại rất lý tưởng cho du khách tham quan, nghiên cứu tìm hiểu thiên nhiên 

và thư giản. 

 Tổ chức UNESCO công nhận là khu DỰ TRỮ SINH QUYỂN ĐẦU TIÊN 

của nước ta và là thành viên thứ 368 của mạng  dự trữ sinh quyển thế giới thuộc 

91 nước vào ngày 21.01.2000 

 Tháng 07/ 2002 được tổ chức du lịch thế giới (WTO ) công nhận là KHU 

DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG NHẤT THẾ GIỚI, ĐẸP NHẤT THẾ 

GIỚI ( 1 trong 65 khu được thế giới công nhận ). 

 

       Năm 2003, Khu du lịch Vàm sát được Hội đồng Khoa học trung ương xét phong tặng  giải 

thưởng cao quý : cúp vàng sự nghiệp xanh và Tổng cục Du lịch trao cúp vàng du lịch xanh Việt 

Nam. 

             * Ngày 06/ 01/ 2004 UBND TP. HCM quyết định thành lập 02 khu bảo tồn động vật thuộc Khu 

Du Lịch Vàm Sát . 

           1/ “Sân Chim Vàm Sát ” :  qui mô 602,5 ha.  Hiện có khoảng 70.000 chim, cò các loại ( trong 

đó có 11 loài chim nước ): KHU BẢO TỒN CHIM CÒ VÀM SÁT.  

2/ “Đầm Dơi Vàm Sát ” :  qui mô 123,2 ha . Đặc chủng Dơi nghệ  

( Scotophilus heathii ) hiện có trên 300 cá thể : KHU BẢO TỒN DƠI NGHỆ . 

          *  Từ năm 2005,  KDL Vàm sát đã thành công phối giống nhân đàn tại chổ giống nai, cá sấu, góp 

phần tạo lại hệ động vật tự nhiên. 

 
Khu Du lịch Sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát có nhiều loại hình dịch vụ tham quan, giải trí  

như : 

+ Đi Canoe trên sông để thưởng ngoạn cảnh đẹp của rừng ngập mặn 

+ Tham quan Đàn Dơi nghệ, câu cua giải trí 

+ Tham quan Khu bảo tồn Chim 

+ Tham quan Khu bảo tồn Khỉ hoang dã, Nai 

+ Tham quan khu bảo tồn Cá Sấu, đặc biệt là “ Du thuyền câu Cá Sấu “ 

+ Chinh phục Tháp tang Bồng cao 26m để ngắm nhìn toàn cảnh rừng ngập mặn trên cao 

+ Chinh phục cầu treo, cầu xuyên rừng 

+ Chèo thuyền thúng, đạp thuyền Pelican, câu cá giải trí 

+ Trồng rừng, tổ chức cắm trại, sinh hoạt lửa trại, tổ chức tembuiding… 

 
Hy vọng rằng Khu Du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát sẽ là điểm du lịch hấp dẫn cho sự 

chọn lựa của Quý Du khách 

     
 

 

CUP VÀNG 

DU LỊCH 

XANH 

2003 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 1 NGÀY ĐƯỜNG BỘ  

 

 6h00 : Xe đón khách tại điểm tập trung: 

 Đoàn tiếp tục hành trình qua phà Bình Khánh.  

Dùng điểm tâm sáng. 

 9h30: Qua Cầu Vàm Sát, đoàn di chuyển vào 

KDL. Xuống thuyền và bắt đầu thưởng ngoạn cảnh 

quan sông nước,  những cánh rừng ngặp mặn tuyệt 

đẹp hai bên bờ sông, tìm hiểu hệ thực vật đặc trưng 

của rừng ngập mặn.  

 Tìm hiểu các loại hình đánh bắt thuỷ hải sản của ngư dân Cần Giờ - ngắm nhìn sở đáy và nuôi 

Hàu trên sông của ngư dân. 

 Quý khách tiếp tục đi đến khu bảo tồn Dơi Nghệ 

của thành phố, đi xuồng chèo len lỏi trong rừng 

đước thăm vườn dơi.  

 Dạo bước ngắm cảnh trong khu bảo tồn, tham quan 

Đầm nuôi tôm, của ngư dân. 

 10h45 Về lại  KDL Sinh Thái  Vàm Sát. 

 Chinh phục Tháp Tang Bồng cao 26m để chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh của Khu dự trữ sinh 

quyển Thế Giới, đi bộ dạo chơi dọc đường xuyên rừng, thử thách với chiếc cầu treo. 

 11h30:  Ăn trưa tại nhà hàng Vàm Sát với thực đơn 

đặc sản tại Khu du lịch. 

 12h30 :Tham quan Trại cá sấu ( có loài cá sấu hoa 

cà được ghi trong sách đỏ), tìm hiểu quy trình ấp 

trứng cá sấu, thăm đàn cá sấu con. Tham gia trò 

chơi cảm giác mạnh: “Đi du thuyền câu cá sấu”  

 Tiếp xúc đàn khỉ hoang dã ( khỉ đuôi dài đặc trưng của Cần Giờ). Đoàn vui chơi tự do tại Khu 

Du Lịch. 



 

 

 16h00 : Đoàn khởi hành về lại Tp.HCM. Xe đưa đoàn về điểm tập trung ban đầu. Kết thúc 

chuyến tham quan. 

GIÁ TOUR: 946.000 / Khách  

(Áp dụng tối thiểu 10 khách người lớn trở lên) 

 

Giá tour đã bao gồm: 

 Xe 16 chỗ đời mới, máy lạnh, đưa đón khách đi theo chương trình tour. 

 Vé tham quan KDL Vàm Sát.  

 Xe điện tham quan trong KDL theo chương trình 

 Thuyền gỗ, Cano, xuồng chèo tham quan trên sông rạch khứ hồi 

 Nón du lịch. 

 Nước suối: 1 chai 500ml 

 Bảo hiểm du lịch : mức bồi thường tối đa 50.000.000. 

 Ăn uống theo chương trình: 1 bữa ăn sáng + 1 bữa ăn trưa tại nhà hàng KDL Vàm Sát 

220.000/ phần. 

 Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến. 

Giá tour chưa bao gồm: 

 Hóa đơn GTGT 

 Chi phí ăn uống ngoài chương trình: bia, rượu, nước ngọt... 

 Chi phí cá nhân, chi phí tham quan các điểm ngoài chương trình. 

Giá tour trẻ em: 

 Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí. 

 Trẻ em từ 06 tuổi đến 11 tuổi: 75% giá tour. 

 Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour. 

Nên mang theo gì? 

 Kính mát, kem chống nắng 

 Máy quay phim, chụp hình 

Lưu ý: 

 Nhóm 10 khách trở lên 

 Gonatour CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ liên quan đến chương trình này tốt 

nhất hiện có 

 

 
 
 
 



 

 

THỰC ĐƠN KHÁCH VIỆT NAM 
(NHÓM TỪ 10 KHÁCH) 

220.000Đ/ KHÁCH 

MENU 1 

Gỏi tôm thịt 

Chả giò 

Trứng chiên 

Cá kèo kho rau răm 

Rau thập cẩm kho quẹt  

Canh chua tôm 

Cơm trắng 

Tráng miệng, trà đá, khăn lạnh 

MENU 2 

Gỏi hải sản 

Tôm hấp 

Trứng chiên 

Thịt kho 

Rau rừng kho quẹt  

Canh chua cá  

Cơm trắng 

Tráng miệng, trà đá, khăn lạnh 

 
 


