
CẦN GIỜ TOURIST 

Địa Chỉ: 77 Nguyễn Văn Công, P.3 Q.Gò Vấp,  TP.HCM 

TOUR ĂN TỐI TRÊN TÀU SÀI GÒN 

1. Lịch trình: 

- 18h30: Tàu Sài Gòn Cập Bến đón khách, 20h00 xuất bến chạy ngoạn 

trên Sông Sài Gòn, 21h15 Du khách rời Tàu Sài Gòn. 

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

-  Số 10B Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM ( ngay góc đối diện Phố Đi Bộ  

Nguyễn Huệ và Đường Tôn Đức Thắng ) 

3. Chương trình tour chi tiết: 

- 18h30: Tàu Sài Gòn cập bến đón khách, du khách lên Tàu thưởng 

thức các hoạt động giải trí trên Tàu Sài Gòn như: Xem các nhạc công 

biểu diễn nhạc hòa tấu ( Các loại Đàn – Organ, Guitar, Sáo trúc, 

Múa…), hoặc xem biểu diễn nhạc hiện đại tùy theo thời gian và ngày 

khởi hành sẽ có các hoạt động biểu diễn giải trí khác nhau. 

- 19h00: Khai Tiệc, Du Khách thưởng thức các món ăn đặc trưng vùng. 

- 20h00: Tàu Sài Gòn 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: Bến Bạch Đằng 

( Bến Ngự), Cảng Ba Son (1790),…. 

- 20h45: Tàu Sài Gòn sẽ quay ngược về Hướng Hầm Vượt Thủ Thiêm 

để chuẩn bị neo đậu tại chỗ tại.  

- 21h15: Du Khách rời Tàu. Kết thúc chương trình. 

4. Giá vé trọn gói: 

4.1. Giá vé trọn gói dành cho người lớn: 350.000đ/người 

4.2. Giá vé trọn gói dành cho trẻ em: 175.000đ/trẻ em ( từ 4 tuổi đến 9 

tuổi ) 

- Giá vé bao gồm: Vé lên Tàu Sài Gòn, 01 bữa ăn  theo chương trình 

,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. Giá vé chỉ áp dụng cho nhóm từ 4 người lớn 

trở lên. Trường hợp nếu nhóm từ 2 người lớn đến 3 người lớn thì sẽ 

phụ thu thêm: 30.000đ/người. Mỗi một nhóm khách sẽ được xếp ngồi 

riêng 1 bàn trên tàu, không ngồi ghép bàn với những nhóm khách 

khác. 

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

thức uống gọi thêm, thức ăn gọi thêm,… 

 

5. Chính Sách Hủy Vé: 



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

- Hủy trước 1 ngày khởi hành, phạt phí 50% 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. 

 

6. Quy trình Đặt Vé Tàu Sài Gòn: 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. 

- Bước 4: Nhận code vé lên Tàu Sài Gòn. 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 Tàu Sài Gòn 

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. 

 

7. Liên hệ đặt vé: CẦN GIỜ TOURIST 

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

hotline: 0938912178 - 02839876155 

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

 

 


