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TOUR ĂN TỐI TRÊN DU THUYỀN INDOCHINA QUEEN 

1. Lịch trình: 

- 18h15 Du Thuyền Indochina queen Cập Bến đón khách, 19h30 xuất 

bến chạy ngoạn trên Sông Sài Gòn, 21h15 Du Thuyền Cập Bến trả 

khách. Khởi hành thứ 7 hàng tuần, hình thức ghép tour. 

2. Địa chỉ bến Thuyền Cập bến đón khách và trả khách:  

- Cảng Sài Gòn, Số 5 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, HCM ( gần ngay Bến 

Cảng Nhà Rồng). 

3. Chương trình tour chi tiết: 

- 18h15: Du Thuyền Indochina queen cập bến đón khách, du khách lên 

Du Thuyền thưởng các hoạt động giải trí như: Xem biểu nhạc 

Philippines, ca múa nhạc,…tùy theo ngày mà các hoạt động giải trí sẽ 

thay đổi theo chủ đề. 

- 19h00: Khai Tiệc Buffet, Du Khách thưởng thức tiệc Buffet với trên 30 

món ăn được thực hiện bởi đội ngũ đầu Bếp Indochina Queen chuyên 

nghiệp, kinh nghiệm lâu năm. Trong quá trình ăn uống và thưởng thức 

các hoạt động giải trí, Du Thuyền sẽ xuất bến chạy du ngoạn trên Sông 

Sài Gòn Về Đêm. Du khách sẽ thưởng ngoạn ngắm nhìn cảnh quan, 

đời sống cư dân hai bên bờ Sông Sài Gòn, cảm nhận sự khác biệt “ 

Trên Bến Dưới Thuyền” tại một Thành Phố hiện đại, trung tâm kinh tế 

của cả nước. Du Thuyền sẽ đi ngang qua các địa danh lịch sử như: 

Cảng Nhà Rồng ( nơi trước đây Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước), 

Bến Bạch Đằng ( Bến Ngự), cảng Khánh Hội, chạy hướng về cầu Phú 

Mỹ. 

- 21h00:  Kết thúc tiệc Buffet. 

- 21h15:  Du Thuyền cập Bến Cảng Sài Gòn, Quận 4, HCM để trả khách. 

Kết thúc chương trình. Chia tay hẹn gặp lại. 

4. Thực đơn Buffet trên Du Thuyền Indochina Queen: 

1.    Salad thập cẩm sốt mè rang  

Mix salad w. roasted sesame sauce  

2.       Salad Nga 

Russian salad 

3.       Gỏi ngó sen tôm thịt 



Lotus salad w. shrimps + pork 

4.       Canape tôm 

Canepe shrimps 

5.       Canape thịt nguội 

Canepe ham 

6.       Canepe cà chua 

Canepe tomato 

7.       Súp cua với nấm kim châm trứng cút  

Seafood soup w. mushroom, quail eggs 

8.       Gỏi cuốn tôm thịt 

Summer rolls w. shrimps + pork 

9.    Khoai tây chiên 

French fries 

10.  Chả giò hải sản 

Spring rolls w. seafood 

11.  Fillet cá chiên 

Fried fish fillet 

12.   Mực chiên xù Fried squid 

13.  Chạo tôm quấn mía 

Shrimp wrapped in sugar cane 

14.   Sushi 

SUSHI 

15.  Đậu hủ non chiên xù Fried fresh tofu 

16.  Rau thập cẩm các loại hấp 

Steamed legumes & vegetables 

17.  Cánh gà chiên nước mắm 

Fried chicken wings w. fish-sauce 

18.   Tôm xiên nướng Grilled shrimps 

19.  Gà nướng muối ớt 

Grilled chicken w. salt+chili 

20.  Xôi chiên 

Fried sticky rice 

21.   Heo xiên nướng 

 Grilled pork 



22.   Bò cuộn lá lốt 

        Grilled beef rolled in piper lolot 

23.   Xúc xích nướng Grilled sausages 

24.  Sò điệp nướng sốt tiêu 

Grilled scallops w. pepper sauce 

25.  Sò dẹo nướng mỡ hành 

Grilled oyster scales w. scallion 

26.  Ốc bươu sốt cay 

Grilled snails in hot sauce 

27.  Sườn heo nấu nấm + Bánh mì 

Stewed cribs w. mushroom + Bread 

28.  Bún mọc 

Rice noodle 

29.  Cơm chiên Dương Châu 

Duong Chau fried rice 

30.   Mì Ý sốt thịt bò bằm 

 Spaghetti Bolognese 

31.  Mì xào tam tơ 

Sauteed noodle w. seafood 

32.  Rau câu 

33.  Bánh ngọt các loại. 

34.  Trái cây 

      Fresh fruits 

( Một số món ăn có thể thay đổi theo ngày nhưng số lượng món ăn không thay đổi) 

5. Giá vé trọn gói: 

5.1. Giá vé trọn gói dành cho người lớn: 499.000đ/người, 

5.2. Giá vé trọn gói dành cho trẻ em  ( từ 4 tuổi đến 9 tuổi): 275.000đ/trẻ 

em. Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. Trẻ em từ 3 tuổi 

trở xuống miễn phí, bố mẹ tự lo cho trẻ. 02 người lớn chỉ được kèm 

01 trẻ em dưới 4 tuổi. Mỗi nhóm khách sẽ được xếp ngồi bàn riêng.  

- Giá vé bao gồm: 01 bữa ăn buffet với thực đơn trên 30 món ăn,  thời 

gian tiệc Buffet diễn ra trong vòng 120 phút, Du Thuyền chạy du ngoạn 

trên Sông Sài Gòn tham quan theo chương trình, Bảo hiểm đường 

thủy mức bồi thường tối đa: 30.000.000đ/vụ/người. Vé lên du thuyền. 



- Giá vé không bao gồm: Các chi phát sinh ngoài chương trình như 

thức uống, thuế VAT 10%. 

6. Chính Sách Hủy Vé: 

- Hủy trước 3 ngày khởi hành, phạt phí 25% trên tổng giá trị tour đã đặt. 

- Hủy trước 01 ngày khởi hành, phạt phí 50% trên tổng giá trị tour đã đặt. 

- Hủy trước trong ngày khởi hành, phạt phí 100% trên tổng giá trị tour đã đặt. 

- Vé đã đặt không hoàn trả bất cứ dưới mọi hình thức. Việc hoàn trả vé sẽ 

phạt phí theo qui định chính sách hủy vé. 

7. Quy trình Đặt Vé Du Thuyền Indochina Queen: Gồm 06 bước. 

- Bước 1: Chọn thời gian đi . 

- Bước 2: Xác định số lượng vé cần đặt ( hay còn gọi là số lượng người cần 

đặt). 

- Bước 3: Tiến hành thanh toán. Thanh toán có 02 lựa chọn:  

     +  Lựa chọn 1: Thanh toán tiền mặt tại văn phòng của Cần Giờ Tourist. 

     +   Lựa chọn 2: Thanh toán chuyển khoản. Thông tin chuyển khoản:  

• Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Tấn. Số tài khoản: 0531002492200. Ngân 

hàng Vietcombank, Chi Nhánh Đông Sài  Gòn,  HCM. 

• Nội dung chuyển khoản ghi như sau: tên người đặt  + số điện thoại + thời 

gian đi + tên du thuyền. 

- Bước 4: Nhận code vé lên Du Thuyền Indochina Queen. Sau khi đã thực hiện 

thanh toán. Trường hợp thanh toán tiền mặt thì nhận code vé tại văn phòng 

của Cần Giờ Tourist. Nếu chuyển khoản thì quý khách sẽ nhận code vé lên 

Du Thuyền Indochina Queen qua Email hoặc  tin nhắn SMS, Zalo,… 

- Bước 5: Tiến hành cung cấp danh sách đoàn ( Họ và tên, giới tính, năm sinh, 

Quốc tịch) để chúng tôi mua bảo hiểm đường thủy cho quý khách hàng và làm 

thủ tục khai báo cảng vụ. 

- Bước 6: Khởi hành. Tới ngày khởi hành, quý khách hàng ra bến du thuyền 

cung cấp code vé là lên Du Thuyền đi tham quan và ăn uống. 

8. Liên hệ đặt vé: 

- Lựa chọn 1: Đặt online qua email: sales.cangiotourist@gmail.com hoặc 

hotline: 0938912178 – 02839876155. Website: www.cangiotourist.com.vn  

- Lựa chọn 2: Tại địa chỉ - Số 77 Nguyễn Văn Công, P.3, Quận Gò Vấp, HCM. 
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