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GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT KHU DU LỊCH VÀM SÁT

  Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát đđược thành lập từ năm 1999, là đơn vị trực 
thuộc Công ty DVDL Phú Thọ (thuộc hệ thống SAIGONTOURIST). . 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 7000 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

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP VÀ PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

CUP VNG DU 
LỊCH XANH
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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 1 NGÀY BẰNG ĐƯỜNG THUỶ ( 1A- ĐT - VS )

“ Mùa chim làm tổ -”

Địa điểm đón, trả khách: trạm Dần Xây                                                            Phương tiện: Canoe

( Cách Chân cầu Dần Xây, huyện Cần Giờ  100 m)              Thời gian : 1 ngày

Thời gian Nội dung tham quan

8h30 Quí khách đến trạm đón tiếp Dần Xây

8h30 – 8h45 Canoe đưa quí khách thưởng ngoạn cảnh quan sông nước, hệ thực vật đặc trưng của 

rừng ngập mặn Cần Giờ và các loại hình đánh bắt thuỷ hải sản của ngư dân Cần Giờ

8h45 – 9h45 Quí khách đến khu Bảo tồn Dàn Dơi Nghệ được UBND TP.HCM công nhận vào 

năm 2004. Tại đây Quí khách được nhân viên chèo xuồng đưa quí khách len lõi 

trong rừng Đước – một phong cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ - để vào tham quan 

Đàn Dơi Nghệ

9h45 – 11h00 Quí khách rời khỏi  Khu Bảo Tồn Dơi Nghệ , tiếp tục đi Canoe vào khu Trung tâm 

Du lịch Vàm Sát

- Xe điện đưa Quí khách vào tham quan khu Bảo tồn Chim đã được UBND 

TP.HCM công nhận vào năm 2004 là “ Vào  mùa Chim làm tổ - từ tháng 4 

đến tháng 10AL hàng năm”. Với sồ lượng trên 20.000 con bao gồm 26 loài 

khác nhau, trong đó có một số loài nằm trong sách đỏ  như : Giang Sen, Bồ 

Nông, Già Đẩy… Vào những ngày này, khu Du lịch Vàm Sát náo nhiệt với 

hàng ngàn cánh chim nước rợp cả vùng trời.

- Xe điện tiếp tục đưa Quí khách tham quan khu Bảo tồn Cá Sấu Hoa Cà. Tại 

đây Quí khách sẽ tìm hiểu về qui trình ấp trứng Cá Sấu, đặc biệt là tham gia 

trò chơi cảm giác mạnh “ Du thuyền câu Cá Sấu”

- Sau đó Quí khách tham quan Đàn Khỉ đuôi dài sống hoang dã tự nhiên, rất 

tinh nghịch nhưng cũng rất thân thiện với con người

11h00 – 11h30 Quí khách tiếp tục chinh phục Tháp Tang Bồng cao 26m để chiêm ngưỡng vẽ đẹp 

toàn cảnh của Khu Dự trữ sinh quyễn rừng ngập mặn từ trên cao

11h30 Quí khách dùng cơm trưa tại Nhà hàng Vàm Sát.  Sau đó Quí khách có thể dạo chơi 

dọc đường xuyên rừng, thử thách với chiếc cầu treo, tham quan đàn Nai rừng hiền 

hoà thân thiện…     

14h00 Canoe đưa khách trở lại Trạm Dần Xây – Đoàn lên xe về lại sài Gòn – Kết thúc tour.

GIÁ TOUR
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SỐ KHÁCH CANOE

(Đồng/khách)

Những dịch vụ bao gồm trong giá giá trọn gói

01 1.095.000 + Vé vào cổng.

+ Vé  Canoe tham quan trên sông khứ hồi.

+ Vé tham quan khu bảo tồn Dơi Nghệ.

+ Đi bộ đường xuyên Rừng.

+ Tham quan khu bảo tồn Nai

+ Thăm quan trại cá Sấu, tìm hiểu quy trình ấp nở trứng Cá Sấu 

+ Xe khứ hồi trại Sấu + Vé du thuyền câu cá Sấu

+ Xe khứ hồi + Vé tham quan Khu bảo tồn Chim 

+ Chinh phục tháp Tang Bồng

+ Thử thách với chiếc cầu treo

+ Thuế VAT.

Tour tham quan không bao  gồm ăn trưa : Quí khách vui 

lòng chọn thực đơn gửi đính kèm.

02 765.000 

03 655.000 

04 – 07 535.000 

08 – 18 515.000 

Từ 19 khách 

trở lên

485.000

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 1 NGÀY BẰNG ĐƯỜNG THUỶ ( 1B- ĐT- VS )
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Thời gian Nội dung tham quan

8h30 Quí khách đến trạm đón tiếp Dần Xây

8h30 – 8h45 Canoe đưa quí khách thưởng ngoạn cảnh quan sông nước, hệ thực vật đặc trưng của 

rừng ngập mặn Cần Giờ và các loại hình đánh bắt thuỷ hải sản của ngư dân Cần Giờ

8h45 – 9h45 Quí khách đến khu Bảo tồn Dàn Dơi Nghệ được UBND TP.HCM công nhận vào 

năm 2004. Tại đây Quí khách được nhân viên chèo xuồng đưa quí khách len lõi 

trong rừng Đước – một phong cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ - để vào tham quan 

Đàn Dơi Nghệ. 

9h45 – 11h00 Quí khách tiếp tục đi Canoe vào khu Trung tâm Du lịch Vàm Sát

- Xe điện đưa Quí khách tham quan khu Bảo tồn Cá Sấu Hoa Cà. Tại đây Quí 

khách sẽ tìm hiểu về qui trình ấp trứng Cá Sấu, đặc biệt là tham gia trò chơi 

cảm giác mạnh “ Du thuyền câu Cá Sấu”

- Sau đó Quí khách tham quan Đàn Khỉ đuôi dài sống hoang dã tự nhiên, rất 

tinh nghịch nhưng cũng rất thân thiện với con người

11h00 – 11h30 Quí khách tiếp tục chinh phục Tháp Tang Bồng cao 26m để chiêm ngưỡng vẽ đẹp 

toàn cảnh của Khu Dự trữ sinh quyễn rừng ngập mặn từ trên cao

11h30 Quí khách dùng cơm trưa tại Nhà hàng Vàm Sát.  Sau đó Quí khách có thể dạo chơi 

dọc đường xuyên rừng, thử thách với chiếc cầu treo, tham quan đàn Nai rừng hiền 

hoà thân thiện…     

14h00 Canoe đưa khách trở lại Trạm Dần Xây – Đoàn lên xe về lại sài Gòn – Kết thúc tour.

GIÁ TOUR

SỐ KHÁCH CANOE

(Đồng/khách)

Những dịch vụ bao gồm trong giá giá trọn gói

01 1.025.000 + Vé vào cổng,+ Vé  Canoe tham quan trên sông khứ hồi.

+ Vé tham quan khu bảo tồn Dơi Nghệ.

+ Đi bộ đường xuyên Rừng + Tham quan khu bảo tồn Nai

+ Thăm quan trại cá Sấu, tìm hiểu quy trình ấp nở trứng Cá Sấu .

+ Xe khứ hồi trại Sấu + Vé du thuyền câu cá Sấu

+ Chinh phục tháp Tang Bồng + Thử thách với chiếc cầu treo

+ Thuế VAT.

Tour tham quan không bao  gồm ăn trưa 

02 695.000

03 585.000

04 – 07 465.000

08 – 18 445.000

Từ 19 khách 

trở lên

415.000

Ghi chú : 
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- Trẽ em dưới 06 tuổi : miễn phí

- Trẽ em từ 06 – 11 tuổi : tính ½ giá vé người lớn

- Trẽ em trên 11 tuổi tính vé như người lớn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

Mr Thảo : 0918135993. Email : hominhthao@yahoo.com.vn hoặc kdlvamsat@gmail.com

KHU DU LỊCH SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VÀM SÁT

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP & PHỤC VỤ QUÍ KHÁCH
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