CHƯƠNG TRÌNH 2 NGÀY 1 ĐÊM TÀU HƯƠNG HẢI SEALIFE
TÀU NGỦ ĐÊM – KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY
Lịch trình thăm quan vịnh Bái Tử Long
(Chương trình có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết mà không có thông báo trước)

NGÀY 01: Cảng tàu Du Lịch Vinashin - Động Thiên Cảnh Sơn - Điểm ngủ Cống
Đỏ
7:30 – 8:10

u khách khởi hành từ Hà Nội đến Hạ Long bằng xe ô tô (nếu qu khách đặt
xe).

11:30

u khách đến Bến tàu Du Lịch Vinashin nhân viên Sealife Group mời khách
vào nhà chờ trước khi bắt đầu hành trình đi thăm quan vịnh.

12:15 – 12:30

Hướng d n viên hướng d n qu khách xuống tàu Hương Hải Sea ife Sau khi
thưởng th c we come drink uản tàu cung c p cho qu khách các thông
tin tổng quan của chương trình tour và các ch d n về an toàn trên tàu u
khách àm thủ t c nhận cabin.

13:00

Tàu bắt đầu khởi hành đi qua các đảo nổi tiếng (như trường quay Đông
Dương H n m trên Vịnh Bái Tử Long mang v đ p hoang sơ với khung
cảnh thiên nhiên tuyệt vời u khách chiêm ngư ng v đ p quyến r của
Vịnh trong khi dùng b a trưa tại nhà hàng (tầng 1

14:30

u khách khám phá v đ p huyền b của hang Cỏ (hay c n g i à Thiên Cảnh
Sơn Thư giãn và đi dạo trên bãi biển (không tắm biển) tại khu quần thể hang
Cỏ.

15:45

Tender đưa qu khách trở lại du thuyền Trong khoảng thời gian này qu
khách tham gia chương trình khuyến mãi giờ vàng (từ 1 h30-19h00) giảm
30% giá t t cả các oại đồ uống: cocktai moctai mixed drinks (đồ uống pha
trong th c đơn đặc biệt
u khách chiêm ngư ng v đ p tuyệt vời của vịnh Bái Tử Long úc hoàng
hôn được ngắm nhìn nh ng đảo đá tuyệt đ p thư giãn tận hưởng không kh
trong ành mà khó có thể cảm nhận được ở đ t liền khi tàu về khu v c điểm
ngủ Cống Đỏ

16:30

u khách tham gia chèo Kayak tại điểm ngủ Cống Đỏ hoặc thư giãn trên tàu

18:00

Tham gia ớp h c n u ăn được tổ ch c trên sundeck (boong tàu đây à dịp
qu khách được thể hiện s khéo éo và trổ tài n u ăn với món ăn truyền
thống Việt Nam (nem rán

1:15

u khách thưởng th c b a tối trước v đ p lung linh huyền ảo của Vịnh Bái
Tử Long về đêm

21:00

Các hoạt động giải tr sau buổi tối: thư giãn ngh ngơi xem phim tham gia các
tr chơi
trên tàu hoặc sử d ng dịch v Massage & Spa. (Ph dịch v Massage & Spa
không bao gồm trong chương trình hoặc câu m c ua đêm trên Vịnh Bái Tử
Long.

NGÀY 02: Điểm ngủ Cống Đỏ - Làng chài nổi Vung Viêng - Cảng tàu Du Lịch
Vinanshin
6:30

u khách thư giãn và tham gia ớp tập thể d c dư ng sinh bắt đầu trong
sớm bình mình trên Vịnh Bái Tử Long huyền b

7:00

u khách ngắm nhìn cảnh đ p ung inh của biển vào buổi sáng trong khi
thưởng th c b a sáng với bánh ng t trà và café tại nhà hàng

7:30

u khách thăm àng chài Vung Viêng nơi nổi tiếng về nuôi trồng hải sản
bằng thuyền thúng và khám phá cuộc sống của ngư dân địa phương trên sóng
nước Hạ Long.

8:30

u khách trở về tàu bằng tender

9:15

u khách sắp xếp hành

9:30 – 10:40

u khách thưởng th c b a trưa nh trong khi tàu về cảng tàu du ịch

và trả ph ng

Vinashin.
11:00

u khách ên bờ

12:00

Lái xe sẽ đưa khách về Hà Nội Chương trình tour 2 ngày 1 đêm kết thúc

Các dịch v bao gồm:







Các cabin đều có ban công nhìn ra biển nước nóng và bồn tắm đ ng sang tr ng
Các b a ăn trên tàu (01 b a ăn trưa 01 b a ăn tối 01 b a ăn sáng 01 b a ăn trưa
nh
Trà và cafe mi n ph vào b a sáng
Hai chai nước c mi n ph trong cabin
Đồ uống chào mừng trên thuyền;
Ph thăm quan các thắng cảnh;







Thuyền thúng thăm àng chài cần câu m c
Hướng d n viên tiếng anh trên tàu
o phao an toàn trên tàu
Bảo hiểm trên tàu
Thuế và ph dịch v .

Không bao gồm:






Xe bus đưa đón 2 chiều Hà Nội ~ Hạ Long;
Xe đưa đón riêng ( ph c v khi có yêu cầu
Kayaking
Spa Massage Đồ uống Các tiêu dùng cá nhân
Tiền tips các dịch v và điều khoản không được đề cập trong chương trình tour

