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ĐẦM SEN NƯỚC BẢNG GIÁ DÀNH CHO CÔNG TY DU LỊCH 
(áp dụng từ 01/10/2021 đến 30/09/2022)   

 I. VÉ CỔNG:(Cho đoàn từ 40 khách trở lên)

1.ĐỐI VỚI ĐOÀN LÀ TRƯỜNG HỌC: 
(Số lượng từ 40 học sinh trở lên cho mỗi khối) 
Không áp dụng trong 3 tháng hè 2022 (từ ngày 01/6/2022 đến 31/8/2022).

STT ĐỐI TƯỢNG
GIÁ ĐOÀN

T2 -> T5 T6 -> CN

1 Mẫu giáo 30.000đ

2 Cấp 1 63.000đ 68.000đ

3 Cấp 2,3 68.000đ 75.000đ

4 Giáo viên, phụ huynh 
Hướng dẫn viên ngoài tiêu chuẩn

110.000đ

ƯU ĐÃI KÈM THEO: 
– Miễn giảm giáo viên (GV): 
+ Mẫu giáo           : 10 HS miễn 1 GV 
*Chỉ miễn vé cổng, không miễn phần ăn nếu đoàn có đặt ăn 
+ Cấp 1                 : 10 HS miễn 1 GV 
+ Cấp 2 / Cấp 3     : 20 HS miễn 1 GV 
* Tặng 01 phần ăn + 01 chai nước suối nếu có đặt ăn

– Miễn giảm Hướng Dẫn Viên (HDV): 
+ Mẫu giáo            : 30 HS miễn 1 HDV 
* Chỉ miễn vé cổng, không miễn phần ăn nếu đoàn có đặt ăn

+ Cấp 1/ Cấp 2,3   : 40 HS miễn 1 HDV 
* Miễn vé cổng +01 suất ăn nếu có đặt ăn

* Không cấn trừ HS, HDV vào tiêu chuẩn của GV và ngược lại.

2. ĐỐI VỚI ĐOÀN CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP, GIÁO XỨ, HỘI THÁNH, BAN CHỈ ĐẠO HÈ … (số

lượng Đầm Sen Nước sẽ áp dụng theo bảng dưới đây).



https://www.damsenwaterpark.com.vn/
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(Nếu không đủ số lượng 20 người trở lên, quý khách vui lòng xem bảng giá vé khách lẻ
:https://www.damsenwaterpark.com.vn/gia-ve-khach-le/

STT ĐỐI TƯỢNG Cao dưới 1m4 Cao trên 1m4

1 Nhóm từ 20 – 30 khách 130.000đ 160.000đ

2 Nhóm từ 31 – 39 khách 120.000đ 145.000đ

3 Nhóm từ 40 khách trở lên * 110.000đ 130.000đ

ƯU ĐÃI KÈM THEO: 
– * Miễn giảm phụ trách đoàn : 40 miễn 1 (chỉ miễn vé cổng) 
– Miễn vé : khách cao dưới 0,8m 

 II. SUẤT ĂN TẠI DẦM SEN NƯỚC:

  1. Suất ăn của học sinh (40 phần trở lên):

STT THỰC ĐƠN GIÁ

1 Cháo hoặc Nui thịt bằm (mẫu giáo) 25.000đ

2 Cơm sườn 36.000đ

3 Cơm trứng chiên thịt bằm 33.000đ

4 Cơm đùi gà 38.000đ

5 Cơm sườn + trứng 41.000đ

6 Cơm gà chiên nước mắm 38.000đ

ƯU ĐÃI KÈM THEO: 
– Phần cơm này được kèm theo đồ xào và 01 chén canh. 
– Có khu vực nghỉ dành riêng và bảng tên đoàn. 
– Bình nước uống 20 lít tại khu vực nghỉ 
– Tặng phần ăn giáo viên: Cấp 1            :    10 HS miễn 1 
                                          Cấp 2 / Cấp 3:    20 HS miễn 1 
– Tặng phần ăn HDV:    Cấp 1/ Cấp 2,3 :    40 HS miễn 1 (suất ăn như suất ăn đặt cho học sinh)

* Đoàn đặt ăn số lượng dưới 100 (HS): Giáo viên được miễn suất ăn theo tiêu chuẩn giống như thực đơn học
sinh + 01 chai nước suối 
* Đoàn đặt ăn số lượng trên 100 (HS): Giáo viên được miễn suất ăn theo tiêu chuẩn 60.000đ/phần (Cơm
phần + 01 chai nước suối + tráng miệng) 
* Không cấn trừ HS, HDV vào tiêu chuẩn của GV và ngược lại. 

https://www.damsenwaterpark.com.vn/gia-ve-khach-le/
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* Giáo viên ngoài tiêu chuẩn miễn, suất ăn tính theo giá 60.000đ/ cơm phần. 
* Không miễn phần ăn GV và HDV nếu đoàn mẫu giáo đặt thực đơn cháo hoặc nui
* Công viên nước sẽ bố trí khu vực cho đoàn nghỉ ngơi và ăn uống khi đoàn có đặt ăn. Trường hợp đoàn
không đặt ăn sẽ tự tìm khu vực nghỉ ngơi.  

2. Suất ăn của Cơ quan – Xí nghiệp, GXHT : 
– Giống như suất ăn học sinh. (Không áp dụng chế độ miễn giảm) 
– Không có chế độ miễn cơm cho Hướng dẫn viên 
– Ngoài ra chúng tôi còn có bảng thực đơn tiệc bàn, buffet …Vui lòng liên hệ tại tổ tour- phòng kinh
doanh để biết thêm chi tiết (028 3858 8418).

3. Thực đơn cơm bàn dành cho đoàn và công ty du lịch lữ hành (10 người/bàn):

(Bảng giá thực đơn này áp dụng đến hết ngày 30/09/2022)

THỰC ĐƠN 1 THỰC ĐƠN 2 THỰC ĐƠN 3

1 Gà xào sả ớt

2 Canh cải chua sườn

3 Mực xào ớt chuông

4 Rau muống xào bò

5 Cải thìa sốt dầu hào

6 Trứng chiên hến

7 Cơm trắng

8 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

1 Cá lóc kho tộ

2 Canh cải chua thịt bò

3 Mực xào hành cần

4 Cải thìa xào bò

5 Rau muống xào tỏi

6 Trứng chiên thịt bằm

7 Cơm trắng

8 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

1 Sườn ram mặn

2 Canh chua gà lá giang

3 Mực xào chua ngọt

4 Rau càng cua xào bò

5 Bó xôi xào dầu hào

6 Trứng chiên hến

7 Cơm trắng

8 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

 

THỰC ĐƠN 1 THỰC ĐƠN 2 THỰC ĐƠN 3

THỰC ĐƠN 1.200.000Đ

THỰC ĐƠN 1.300.000Đ
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1 Gà chiên nước mắm

2 Canh cải xanh cá thác lác

3 Mực chiên xù

4 Sườn chua ngọt

5 Cần nước xào bò

6 Salad cá hộp

7 Cơm trắng

8 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

1 Gà khìa nước dừa

2 Canh giò heo đu đủ

3 Mực chiên nước mắm

4 Bao tử xào cải chua

5 Cải thìa xào bò

6 Salad cá hộp

7 Cơm trắng

8 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

1 Vịt quay chảo

2 Canh cải chua thịt bò

3 Mực xào sa tế

4 Sườn rang tiêu

5 Cải mầm xào bò

6 Salad cá hộp

7 Cơm trắng

8 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

 

THỰC ĐƠN 1 THỰC ĐƠN 2 THỰC ĐƠN 3

1 Giò heo hầm đu đủ

2 Bò sốt tiêu

3 Gà xào sả ớt

4 Sườn rang tiêu

5 Mực chiên nước mắm

6 Cần nước xào bò

7 Cơm trắng

8 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

1 Canh cải chua thịt bò

2 Cá thu chiên + xoài sống

3 Gà quay chảo

4 Sườn rang mè

5 Mực xào sa tế

6 Salad xoong xào bò

7 Cơm trắng

8 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

1 Cá điêu hồng nấu ngót

2 Bò sốt tiêu

3 Gà chiên nước mắm

4 Sườn chua ngọt

5 Đậu rồng xào bò

6 Trứng chiên hến

7 Cơm trắng

8 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

* Thực đơn 1*, 2* (1.700.000đ/ bàn, chỉ nhận khi đặt từ 04 bàn trở lên) 

THỰC ĐƠN 1 * THỰC ĐƠN 2 * THỰC ĐƠN 3

1 Lẩu cá tầm măng chua 1 Lẩu cá tầm măng chua 1 Lẩu nấm gà

THỰC ĐƠN 1.500.000Đ

THỰC ĐƠN 1.700.000Đ
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2 Gà chiên nước mắm

3 Tôm rang tỏi

4 Mực xào chua ngọt

5 Giò heo đông cô

6 Thiên lý xào bò

7 Salad dầu giấm

8 Cơm trắng

9 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

2 Gà khìa nước dừa

3 Tôm rang muối

4 Mực xào sa tế

5 Giò heo muối

6 Đậu rồng xào bò

7 Cải thìa xào dầu hào

8 Cơm trắng

9 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

2 Cá điêu hồng chiên

3 Tôm rang tiêu đen

4 Mực xào hành cần

5 Giò heo tóc tiên

6 Bông hẹ xào bò

7 Rau muống xào tỏi

8 Cơm trắng

9 Trái cây, trà đá, khăn lạnh

 III.ƯU ĐÃI KHÁC: 

– Bảo hiểm tại Công Viên 

– Khu vực nghỉ dành riêng và bảng tên đoàn (nếu đoàn có đặt ăn) 

– Mượn Sân khấu (vui lòng liên hệ trước với tổ Tour) 

– Nước uống tinh khiết (bình 20l) nếu đoàn có đặt ăn 40 khách trở lên

IV.QUY ĐỊNH CHUNG ÁP DỤNG CHO ĐOÀN KHI ĐẾN ĐẦM SEN NƯỚC:

– Bảng giá được áp dụng cho đoàn từ 40 khách trở lên (tính theo số lượng khách thực tế vào cổng 01 lần). 
– Công ty du lịch vui lòng xác nhận đặt đoàn bằng các cách sau: 
1 Fax: 028.3858.8419 
2. Email: huykhaidsn@gmail.com – lienhe@damsenwaterpark.com.vn 
Xác nhận đặt đoàn (có đóng mộc của công ty) theo mẫu của Công Viên Nước trước ít nhất 05 ngày, để tiện
cho việc sắp xếp, phục vụ (không nhận đặt đoàn qua điện thoại). 
– Phòng kinh doanh Công Viên Nước Đầm Sen chỉ giao vé và làm việc với người phụ trách đoàn (xác định
thông qua bảng fax, hoặc email của công ty du lịch). 
– Không cấn trừ học sinh hoặc HDV, phụ huynh vào tiêu chuẩn giáo viên và ngược lại. 
– Thanh toán tiền đoàn trong ngày trước khi đoàn về (trước 14h00). 
– Không mang thức ăn, thức uống, vũ khí và chất cháy nổ vào công viên. 
– Các chế độ miễn giảm cho giáo viên chỉ tính theo số lượng GV thực tế vào cổng. Đề nghị công ty du lịch
chốt vé tại cổng ngay khi đoàn vào Công viên nước Đầm Sen. 
– Đề nghị quý công ty DL nếu có thay đổi về địa chỉ, số Fax hoặc số điện thoại xin vui lòng báo về P. Kinh
doanh Công Viên Nước Đầm Sen để chúng tôi tiện liên lạc khi có thay đổi về bảng giá.

Ghi chú: 
Giá trên không áp dụng cho những ngày Lễ, Tết và giá có thể thay đổi tuỳ theo tình hình kinh doanh của công
viên. 

mailto:lienhe@damsenwaterpark.com.vn
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Vé trên chưa bao gồm vé tham quan CVVH Đầm Sen.   
Bảo hiểm tại công viên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Tổ Tour – Phòng Kinh Doanh – Công Viên Nước Đầm Sen

Địa chỉ: 03 Hòa Bình, P3, Q.11  

ĐT: 028 38588418 – 028 38589991  Fax: 028 38588419 

Website: www.damsenwaterpark.com.vn – Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn hoặc huykhaidsn@gmail.com 

Di động: A. Huy Khải – 0903 728 213 hoặc A. Duy Liêm – 0913 603 278

 HƯỚNG DẪN CHUNG

Hướng dẫn tải app tham gia quay số trúng thưởng

Điều khoản dịch vụ

Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin tuyển dụng

 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen (DSN)

 Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP.HCM

 Điện thoại: 028.38588418

 Fax: 028.38588419

 Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn 
 

 FANPAGE

Facebook.com/congviennuocdamsen

 YOUTUBE

Youtube.com/congviennuocdamsen

 TRIPADVISOR

https://g.page/congviennuocdamsen?share
http://www.damsenwaterpark.com.vn.vn/
https://www.damsenwaterpark.com.vn/huong-dan-tai-app-quay-so-trung-thuong/
https://www.damsenwaterpark.com.vn/dieu-khoan-dich-vu/
https://www.damsenwaterpark.com.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/
https://www.damsenwaterpark.com.vn/thong-tin-tuyen-dung/
https://www.facebook.com/congviennuocdamsen/
https://www.youtube.com/channel/UCjdd9KJa3MpIHXFrdPCEoXg
https://www.tripadvisor.com.vn/


13:08, 17/09/2022 Đầm Sen Nước - Giá vé khách đoàn - Đầm Sen Nước - Công viên nước Đầm Sen - Dam Sen Water Park - Ốc đảo xanh mát gi…

https://www.damsenwaterpark.com.vn/gia-ve-khach-doan/ 7/7

DASECO (DSN) MST: 0302844200 | Ngày cấp 03.01.2003 do Cục thuế TP. Hồ Chí Minh cấp.

Đánh giá Công Viên Nước Đầm
Sen

Viết tiêu đề cho đánh giá của bạn - Mô tả 
lần lưu trú của bạn bằng một câu hoặc ít 
hơn. 

(Nhấp để xếp hạng)

TIẾP TỤC

 BẢN ĐỒ

https://www.tripadvisor.com.vn/Attraction_Review-g293925-d1178970-Reviews-Dam_Sen_Water_Park-Ho_Chi_Minh_City.html

