
© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 1

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Khám Phá Vịnh Hạ Long Trên Du Thuyền 5 Sao
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-521 - Khởi hành: Hàng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du thuyền Vịnh Hạ Long - Du lịch Vịnh Hạ Long: Trải nghiệm đẳng cấp 5 SAO sang trọng trên du
thuyền ROYAL WINGS CRUISE HẠ LONG. Khám phá thiên đường Hạ Long và ngủ đêm trên du thuyền 5 sao,
tham gia hoạt động chèo thuyền Kayak trên vịnh cùng nhiều hoạt động cao cấp khác đang chờ bạn.

ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH:
+ Vé máy bay khứ hồi SG-HN-SG.
+ Một đêm khách sạn 3 sao ngay tại phố cổ tại Hà Nội.
+ Trọn gói du thuyền 2 Ngày 1 Đêm với phòng nghỉ sang trọng đẳng cấp trên tàu 5 sao Royal Wing (Bao
gồm: Tất cả các vé tham quan, phòng máy lạnh sang trọng rộng rãi, bốn bữa ăn gồm 1 bữa tối với hải sản
nướng trên tàu).
+ Tàu chạy tuyến mới Bái tử long - Vung Viêng - Thiên Cảnh Sơn - Cạp La với phong cảnh hoang sơ, nước
trong vắt.
+ Chương trình tàu chạy xa hơn, lâu hơn 1 tiếng.
+ Xe đón tiễn từ sân bay Nội Bài - khách sạn phố cổ - sân bay Nội Bài.
+ Xe đưa đón tận khách sạn Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội.

Ngoài ra còn khuyến mãi các dịch vụ đặc biệt thêm cho Quý khách:
+ Tặng chương trình "Happy Hour" giảm 20% đồ uống.
+ Chương trình dạy cắt tỉa hoa quả trên tàu.
+ Chương trình tham quan bằng thuyền kayak tại bãi Bàn Chân hoặc tham quan làng chài Vung Vien bằng
thuyền nan.
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NGÀY 1: TP HCM - HÀ NỘI

Hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới sẽ đón quý khách tại ga đi nội địa sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp
chuyến bay đi Hà Nội.
Quý khách sẽ nhận phòng khách sạn 3 sao tại trung tâm Phố Cổ Hà Nội. Ăn tối và tự do khám phá Phố Cổ
về đêm.

NGÀY 2: HÀ NỘI - VỊNH HẠ LONG - BÃI TỬ LONG

07:45 Xe sẽ đón quý khách tại khách sạn trong khu vực phố cổ Hà Nội.
12:30 Đến bến Hòn Gai, làm thủ tục lên tàu.
12:45 Thưởng thức nước hoa quả và nhận phòng.
13:30 Ăn trưa trên tàu và thưởng ngoạn cảnh đẹp của vịnh Hạ Long cũng như Bái Tử Long.
15:30 Khám phá làng chài Vung Vieng. Quý khách có 2 lựa chọn: thăm làng chài và cuộc sống của ngư dân
bằng thuyền tay nhỏ hoặc tự chèo thuyền Kayak quanh khu vực của làng chài.

16:30 Tắm biển và phơi nắng tại bãi Bàn Chân.
17:30 Quý khách trở lại tàu lớn và tự do nghỉ ngơi, ngắm cảnh mặt trời lặn trên sân thượng.
19:30 Ăn tối với buffet nướng trên sân thượng.
21:00 Tham gia các hoạt động trên tàu như câu mực đêm, nghe nhạc, chơi game, xem phim hoặc karaoke
(theo yêu cầu).

NGÀY 3: BÃI TỬ LONG - HANG THIÊN CẢNH SƠN - HÀ NỘI - TP HCM

06:30 Tham gia bài tập Tai Chi buổi sáng chào đón bình minh trên sân thượng.
07:00 Buffet sáng.
07:45 Thăm và khám phá hang Thiên Cảnh Sơn.
09:30 Trả phòng, tự do ngắm cảnh và nghỉ ngơi trên nhà hàng hoặc sân thượng. Tham gia giờ học cắt tỉa
hoa quả.
10:30 Thưởng thức bữa ăn trưa và ngắm cảnh vịnh trong khi tàu khởi hành quay trở lại bến.
12:00 Xe đưa quý khách trở lại Hà Nội.
17:00 Xe đưa quý khách ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay về TP HCM, kết thúc Tour du lịch Hạ Long,
tạm chia tay và hẹn gặp lại trong những chuyến trải nghiệm khác./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Giá trọn gói Phương tiện

Hàng ngày 5,700,000 Máy bay

Áp dụng đến ngày 30/9/2016

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
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hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:
• Vé máy bay khứ hồi SG-HN-SG.
• Xe đưa tiễn sân bay.
• Khách sạn 3 sao tại Phố Cổ, du thuyền 5 sao tại Hạ Long.
• Nước uống chào mừng, khăn lạnh.
• Xe đưa đón Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội (khách sạn trong khu phố cổ Hà Nội).
• 01 chai nước trên xe/ chiều/ người.
• 01 chai nước trên tàu/ khách/ đêm.
• Lớp học khắc trái cây.
• Các bữa ăn trong chương trình.
• Vé tham quan phí thắng cảnh, phí ngủ đêm trên vịnh.
• Hướng dẫn viên trên du thuyền.
• Phòng ngủ sang trọng trên du thuyền, máy điều hòa, phòng tắm riêng.
• Bữa ăn: 01 bữa sáng, 02 bữa ăn trưa và 01 bữa tối trên du thuyền.
• Bảo hiểm.
• Thuyền Kayaking.
• WIFI (phụ thuộc vào từng khu vực tàu đi qua).

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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