
NGẮM hoàng hôn trên sÔng SÀI GÒN
Bến Saigon water bus – bến nhà rồng – cảng tân thuận

Ngắm thành phố lên đèn - landmark 81 – thanh đa - Bến Saigon water bus 
Thời gian: 2 giờ 30 phút I     Phương tiện: du thuyền 2 máy

GIÁ TOUR

Trải nghiệm du thuyền

2,580,000
,000 ĐỒNG/KHÁCH



CHI PHÍ BAO GỒM:
+ Chi phí du thuyền (khứ hồi).
+ Thức ăn nhẹ trên thuyền bao gồm: Welcome Drink, bánh
ngọt (3 loại), pho mai sợi, xúc xích, thịt xông khói,
+ Mỗi du khách người lớn được tặng 01 ly rượu vang Chile.
+ Hướng dẫn viên hỗ trợ du khách và cung cấp thông tin về
điểm đến hai bên bờ sông .
+ Bảo hiểm du lịch quốc tế AIG,
+ Bảo hiểm dành cho khách khi đi trên phương tiện đường
thuỷ do công ty du thuyền chịu trách nhiệm.

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM:
+ Chi phí ăn uống, mua sắm cá nhân
+ Các dịch vụ ngoài chương trình.

• Du khách khi lên du thuyền, vui lòng tuân thủ các quy định an toàn, bao gồm mặc áo phao và các qui định
khác của cơ quan chức năng, cũng như của nhân viên điều khiển tàu nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho
Quý khách.

• Quý khách vui lòng lưu ý khi đi cùng trẻ em. Không để trẻ rời tầm mắt khi lên boong du thuyền.

16:00 Quý khách tập trung tại Bến Saigon Water Bus (Bến Bạch Đằng – đường Tôn Đức Thắng).
16:15 Du thuyền xuất bến bắt đầu hành trình, đưa du khách xuôi dòng sông Sài Gòn đi về hướng
Bến Nhà Rồng, Cảng Tân Thuận trải nghiệm vẻ đẹp hai bên bờ. Du thuyền đi chậm để du khách
check in và thưởng thức ẩm thực, ngắm hoàng hôn ngay trên boong du thuyền. Sau đó, du
thuyền quay trở lại trung tâm thành phố, đưa du khách đi theo hướng cầu Thủ Thiêm 2, ngắm
những toà cao ốc rực rỡ ánh đèn như thay chiếc áo mới đủ sắc màu.
Du thuyền đi chậm để Quý du khách đủ thời gian ngắm toà nhà Landmark81 chuyển màu sắc, ghi
lại những bức ảnh đẹp lung linh của Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông.

18:30 Du thuyền cập bến.
HDV Chào tạm biệt Quý khách.
Hẹn gặp lại Quý khách trong những hành trình tiếp theo cùng TSTtourist.

NGẮM SÀI GÒN - HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG 
Bến Saigon water bus – bến nhà rồng – CHỤP CHECK IN - cảng tân thuận 
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