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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

Tour du thuyền Signature Cruise Hạ Long - Tàu 5 sao cao cấp
3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Hàng Ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du thuyền Hạ Long 3 ngày 2 đêm: Du Lịch Nắng Mới chuyên cung cấp các chương trình du lịch du
thuyền Vịnh Hạ Long 5 sao cao cấp với tàu 5 sao Signature Cruise đẳng cấp 3 ngày 2 đêm. Đến với chương
trình này, quý khách sẽ tận hưởng bầu trời đầy sao trên vịnh Hạ Long đi cùng những dịch vụ lưu trú tiện
nghi thoải mái trên tàu Signature Cruise. Chúng tôi là đại lý trực thuộc của nhiều hãng tàu du thuyền 5 sao
tại Hạ Long, với giá ưu đãi và mức chiết khấu cao dành cho những đoàn đăng ký sớm và số lượng đông.
Hãy liên hệ với Du Lịch Nắng Mới để được tư vấn chương trình chi tiết nhất và nhận ưu đãi giá nhé!

NGÀY 1: HÀ NỘI - VỊNH BÁI TỬ LONG - LÀNG CHÀI VUNG VIÊNG

(Dùng bữa: Trưa, tối)

07:30 - 08:00: Xe và hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới sẽ đón bạn tại khách sạn, khởi hành đi Hạ Long.

10:00: Xe dừng lại tại khu vực điểm nghỉ, quý khách có thể dừng chân mua sắm, uống 1 tách café sau
chặng đường dài hoặc nghỉ ngơi. Xe tiếp tục hành trình tới vịnh Hạ Long sau 20 phút nghỉ ngơi.

 

12:30: Đến bến tàu Hạ Long, quý khách bắt đầu hành trình du ngoạn khám phá vẻ đẹp của vịnh trên du
thuyền sang trọng Signature Hạ Long Cruise. Qúy khách sẽ được thưởng thức đồ uống chào mừng trên tàu
trong khi quản lý tàu giới thiệu về lịch trình trên tàu và làm thủ tục nhận phòng.

 

Quý khách sẽ có cơ hội thăm quan tàu hoặc ngắm cảnh vịnh.

13:15: Trong khi du thuyền bắt đầu hành trình thăm vịnh, bữa ăn trưa đặc biệt với hải sản tươi sống và các
món ăn ưa chuộng sẽ được phục vụ. Từ nhà hàng trên du thuyền sang trọng này bạn có thể vừa thưởng
thức các món ăn ngon vừa có thể ngắm cảnh vịnh.

 

15:00: Sau  bữa ăn trưa, du thuyền đưa du khách tới vịnh Bái Tử Long qua Hòn Gai, Cẩm Phả, qua những
dãy núi đá vôi kỳ vĩ, ngắm nhìn những hòn đảo với muôn hình muôn vẻ như hòn Ấm, hòn Đầu Người. Bạn
sẽ có cơ hội khám phá làng chài Vung Viêng bằng thuyền của những người dân chài địa phương hoặc
kayak để khám phá cuộc sống hàng ngày thú vị của người dân. Du thuyền Signature sẽ dừng gần khu vực
hang Trống để ngủ đêm.
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16:30: Quý khách trở lại tàu và tiếp tục di chuyển về điểm ngủ đêm trên vịnh.

17:30 - 18:30: Giờ vui vẻ (mua 1 đồ uống - tặng 1 đồ uống).

Chương trình học nấu ăn sẽ hướng dẫn các bạn làm món khai vị hấp dẫn bởi các đầu bếp của chúng tôi.

19:15: Bữa tối với các món ăn ngon, hấp dẫn sẽ làm hài lòng quý khách.

 

20:45 - 00:00: Sau bữa tối, quý khách có thể tự do nghỉ ngơi thư giãn, ngắm bầu trời đêm trên vịnh từ
boong tàu, thưởng thức các loại đồ uống ở bar hoặc thử dịch vụ massage - spa của chúng tôi (Chi phí chưa
bao gồm). Qúy khách ngủ đêm trên tàu Signature Cruise.

 

NGÀY 2: KHÁM PHÁ KHU VỰC CỐNG ĐẦM

(Dùng bữa: Sáng, trưa, tối)

06:30: Chào ngày mới với bài tập taichi - đây là một phương pháp dưỡng sinh tuyệt diệu,  vừa giúp cho cơ
thể khỏe mạnh, trẻ trung, vừa giúp hệ thần kinh thư thái giữa không gian hung vĩ của vịnh buổi sớm mai.
Bạn cũng có thể bạn có thể vừa thưởng thức trà, cafe vừa ngắm cảnh đẹp trên vịnh từ boong tàu.

08:00: Ăn sáng nhẹ với trà, café và các các loại ngũ cốc.

 

09:00: Quý khách chuyển sang tàu chuyển tải, tiếp tục hành trình đến với khu vực Cống Đầm - nơi đây
được biết đến với những bãi biển có cát trong sạch nhất. Tại nơi đây, bạn có thể tự mình chèo kayak, bơi
hoặc thư giãn bên bờ biển yên tĩnh.

 

12:00: Bạn sẽ được thưởng thức bữa trưa trên tàu.

15:30: Qúy khách trở lại tàu Signature, tự do nghỉ ngơi, thư giãn trong khi tàu về neo đậu tại khu vực ngủ
đêm.

17:30 - 18:30: Thưởng thức đồ uống trên quầy bar với chương trình đặc biệt (mua 1 tặng 1).

 

Đầu bếp của chúng tôi hướng dẫn làm 1 số món ăn đặc sắc.

19:15: Bữa tối được phục vụ trên tàu với nhiều món ăn ngon, hấp dẫn.

20:45 - 00:00: Quý khách tự do nghỉ ngơi, thư giãn trên boong tàu, ngắm cảnh vịnh về đêm hoặc cùng
nhau thưởng thức các đồ uống tại quầy bar. Qúy khách nghỉ đêm trên tàu Signature Cruise.

NGÀY 3: HANG THIÊN CẢNH SƠN - VỊNH BÁI TỬ LONG - HÀ NỘI

(Dùng bữa: Sáng, trưa)
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06:30:  Thời gian tuyệt vời trong ngày trên vịnh là vào buổi sáng. Bạn có thể đi lên boong tàu tham gia lớp
tập tai chi của chúng tôi hoặc vừa thưởng thức trà, cafe vừa ngắm cảnh đẹp trên vịnh.

 

07:30: Thưởng thức bữa sáng nhẹ trên tàu với bánh ngọt, trà, café và ngũ cốc.

07:30 - 08:30: Qúy khách thăm quan hang Thiên Cảnh Sơn - hang động đẹp và nổi tiếng của vịnh Bái Tử
Long. Trần hang và bên trong với rất nhiều nhũ đá và măng đá.

09:30: Quý khách làm thủ tục trả phòng. Bữa ăn trưa sớm sẽ được phục vụ ngay sau đó.

 

11:15: Tạm biệt thủy thủ đoàn và quay trở về khu vực nhà chờ.

12:00 - 12:30: Lên xe bus và quay về Hà Nội.

Chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại.

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 Thời gian Tàu Giá tour Phương tiện

Theo yêu cầu 3 ngày 2 đêm Signature Cruise 5
sao 4,590,000đ  Máy bay + Ô tô đưa

đón

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng đoàn 2 khách trở lên. Giá trên rước từ Hà Nội.

Áp dụng cho khách quốc tịch Việt Nam từ 1/05-30/09/2018

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
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Nước uống Welcome khi lên tàu.

- Phí tham quan chương trình.

- Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 02 bữa sáng.

+ Ăn chính: 4 bữa chính và 1 bữa trưa nhẹ.
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- Trái cây trong phòng.

- Thuyền Kayak tham quan hang, tập Taichi sáng trên tàu.

- Lớp học nấu ăn.

- Chương trình câu mực đêm.

- Bảo hiểm với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp.

- Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

- Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Vé máy bay SGN - HAN - SGN.

- Dịch vụ Spa và săn sóc sắc đẹp.

- Các thức uống trên tàu.

- TIP.

- Thuế VAT.

 

VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 05 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan
(nếu có) cho bé. 01 gia đình chỉ bao gồm 1 trẻ em, trẻ em thứ 2 đóng tiền như người lớn.

- Trẻ em từ 05 - dưới 12 tuổi: 50% giá tour, ngủ chung với bố mẹ. 01 gia đình chỉ bao gồm 1 trẻ em, trẻ em
thứ 2 đóng tiền như người lớn.

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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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