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Ngắm hoàng hôn trên tàu Mystic

Ngắm hoàng hôn trên tàu Mystic

Khuyễn mãi khủng thời COVID
Giảm 35% vào giá các du hành trong ngày và một số tour tham quan
Giá công bố chưa bao gồm khuyến mãi. Không áp dụng đồng thời với các chương trình
khuyến mãi khác.

Khởi hành lúc 16h00 tại Chợ cổ Cần Thơ - Thời gian chương trình: 2 tiếng
Vừa du ngoạn trên sông vào khung giờ vàng của các nhiếp ảnh gia, vừa thưởng thức một bữa ăn nhẹ
và thức uống được phục vụ trên Tàu Mystic. Dừng lại ở một rạch nhỏ được phủ mát bởi những hàng
cây xanh, du khách sẽ lên bờ tham quan và có cơ hội được tiếp cận gần hơn với cuộc sống của người
dân miền sông nước Cần Thơ. Thức uống mà khách được phục vụ bao gồm một ly cocktail hoặc nước
ép trái cây và nước suối. Du khách cũng có thể trả phí để được phục vụ thêm những loại thức uống
khác như rượu, bia, nước ngọt.
Dịch vụ bao gồm

Dịch vụ bổ sung hoặc tùy chọn

Chuyến đi trên tàu Mystic

Rượu, bia, nước ngọt (có tính phí)

Các món ăn nhẹ

Hướng dẫn viên tiếng Anh địa phương on board

Một ly cocktail hoặc nước ép trái cây
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Dịch vụ bao gồm
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Dịch vụ bổ sung hoặc tùy chọn
Dịch vụ mở rộng có thể kết hợp
Tour xe đạp trước khi đi tàu
Chương trình có thể mở rộng với dịch vụ Bữa tối trên tàu

Các món ăn nhẹ thường được phục vụ trên tàu bao gồm: gỏi cuốn chay hoặc gỏi cuốn tôm thịt, bánh
mì xiên que và rau củ xiên que.

Liên hệ ngay
ghép đoàn, từ 2 - 3 khách
755 000 đ mỗi khách
ghép đoàn, từ 4 khách trở lên
680 000 đ mỗi khách
thuê riêng 1 tàu Mystic
2 325 000 đ + 300 000 đ mỗi khách

Chương trình tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào dòng chảy, thủy triều và các điều kiện khách
quan khác. Qúy khách vui lòng xem thêm các Điều khoản bán dịch vụ chung. Chúng tôi thực hiện theo
Cam kết. Giá hiện hành được áp dụng đến ngày 31 tháng 10 năm 2022.
Xem thêm Giảm giá giờ chót và Chính sách dịch vụ và các chính sách dành cho gia đình.

Trong ngày
Điểm tâm trên tàu tham quan Chợ nổi Cái Răng
Điểm tâm trên tàu tham quan chùa Phù Ly
Bữa trưa trên tàu tham quan chùa Phù Ly
Ngắm hoàng hôn trên tàu tham quan chùa Phù Ly
Du ngoạn bằng tàu đến Cần Thơ
Ngắm hoàng hôn trên tàu Mystic
Bữa tối trên tàu Mystic
Gold and Green - Tham quan chùa Phù Ly và Cồn Sừng
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