LỊCH TRÌNH 2 NGÀY 1 ĐÊM

DU THUYỀN AMBASSADOR
V Ị N H

H Ạ

L O N G

NGÀY 01
Du khách sẽ tự di chuyển đến văn phòng du thuyền Ambassador tại B135 - B138 khu
thương mại phố cổ Sunworld đường Hạ Long, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

11:30 - 12:15

Du khách có mặt tại văn phòng du thuyền Ambassador tại Hạ Long để nhận chìa khóa
phòng.

12:30

Nhân viên hướng dẫn du khách dichuyển đến cảng tàu quốc tế Hạ Long (cảng Sun Group)
Tại Piano Lounge hoặc nhà hàng trên du thuyền, du khách sẽ được nghe tóm tắt về lịch
trình, các quy định an toàn trong khi thưởng thức đồ uống chào mừng.

12:45 - 14:00

Bữa trưa sẽ được phục vụ tại nhà hàng khi du thuyền di chuyển qua khu vực núi đá hùng
vỹ của Vịnh Hạ Long.

14:30 - 15:30

Điểm đến đầu tiên trong hành trình là lịch trình tham quan là Làng Ngọc Trai Tùng Sâu. Du
khách có thể tham quan quá trình làm ngọc trai hoặc trải nghiệm chèo kayak* tại đây.

16:00 - 16:45

Thăm quan đảo Ti Tốp - nơi du khách có thể tham gia các hoạt động bơi lội hoặc leo núi
và ngắm cảnh đẹp toàn Vịnh.

15:45 - 16:30

Với những du khách không tham gia thăm quan, du khách có thể tắm nắng trên sundeck
hoặc dành thời gian yên tĩnh thưởng thức trà chiều cùng với các loại bánh hảo hạng do
chính tay bếp trưởng làm tại Piano Lounge. Du khách có thể lựa chọn thư giãn tại bể sục
Jacuzzi ngoài trời hoặc trải nghiệm một liệu trình spa Atelier de Beauté*.

17:30 - 18:30

Du thuyền Ambassador thả neo tại địa điểm nghỉ đêm. Du khách có thể tham gia lớp học
muối kimchi, nướng thịt chuẩn Hàn hay ngắm hoàng hôn tận hưởng ưu đãi đồ uống*,
thưởng thức các món ăn kèm Canapes do Bếp trưởng chuẩn bị tại Piano Lounge hoặc trên
Sundeck (thời tiết cho phép) và nghe nhạc sống tại Piano Lounge.

19:00

Trải nghiệm buffet hải sản cao cấp giữa lòng Di sản tại nhà hàng trên du thuyền. Sau
bữa tối, du khách có thể tham gia hoạt động câu mực hoặc thư giãn trong phòng...

20:30 - 23:00

Du khách có thể tận hưởng nhạc sống tại Piano Lounge từ ban nhạc Midnight Buzz Band (trừ
thứ 2) trong khi nhâm nhi những ly vang và cocktail* hảo hạng tại quầy bar.
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H Ạ

L O N G

NGÀY 02
06:30 - 07:00

Tập thái cực quyền trên sundeck (thời tiết cho phép) hoặc trong Piano Lounge.

07:00 - 07:30

Thưởng thức trà, café và bánh ngọt tại nhà hàng.

07:30 - 08:30

Điểm đến tiếp theo trong lịch trình tham quan là Hang Sửng Sốt - một trong những hang động
đẹp và lớn nhất trên Vịnh Hạ Long, từ đây du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh vịnh.

08:30 - 09:30

Thưởng thức bữa sáng tại nhà hàng trong khi du thuyền Ambassador quay về cảng.

09:30 - 09:45

Du khách làm thủ tục trả phòng và thanh toán hóa đơn tại quầy lễ tân. Sau đó, du khách
có thể thư giãn tại Piano Lounge hoặc ngắm nhìn khung cảnh Vịnh Hạ Long trên sundeck
trước khi kết thúc hành trình.

10:15 - 10:30

Du thuyền cập bến cảng

Lưu ý
Lịch trình có thể thay đổi mà không thông báo trước. Khu vực nhà hàng/ Piano Lounge luôn có hỗ trợ wifi, tuy nhiên kết nối
internet có thể bị gián đoạn do ảnh hưởng của khu vực địa lý trong vịnh.
*Có phụ phí

QUYỀN LỢI NỔI BẬT
• Tiệc buffet trưa kiểu Ý

• Khu vực bể sục ngoài trời

• Buffet hải sản cao cấp

• Khu vực thư giãn ngắm hoàng hôn trên boong tàu

• Lớp thái cực quyền cùng chuyên gia

• Trà chiều cao cấp trên boong tàu

• Lớp học muối kimchi, nướng thịt Hàn Quốc

• Dịch vụ Ambassador Concierge

BAO GỒM

KHÔNG BAO GỒM

• Lịch trình và chương trình 2 ngày

• Vé máy bay và phương tiện di chuyển từ sân bay

• 1 đêm trong phòng hạng sang với phòng tắm riêng, điều hòa

• Thị thực

• 1 bữa sáng/ 1 bữa trưa/ 1 bữa tối và 1 bữa sáng nhẹ
• Hai chai nước tại phòng mỗi ngày

• Khách sạn lưu trú trên đất liền
• Phương tiện di chuyển Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội

• Đồ ăn Canapes

• Đồ uống và thuốc lá

• Thái cực quyền, lớp học muối kim chi, nướng thịt Hàn Quốc

• Dịch vụ massage, spa và làm đẹp

• Bảo hiểm, thuế và phí dịch vụ

• Chèo thuyền Kayak

• Phí tham quan

• Tiền tip cho nhân viên và các chi phí khác không được liệt kê
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Hướng dẫn di chuyển đến
văn phòng du thuyền Ambassador
Hạ Long

Tại lối ra đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, nhập vào đường QL18
(đường Địa Yên) và tiếp tục đi thẳng 3km
Tới vòng xuyến cổng chào Tuần Châu, đi theo lối ra thứ 2 tiếp tục
thêm khoảng 2.5km nữa qua Honda ô tô Quảng Ninh, rẽ phải vào
đường Hoàng Quốc Việt
Tiếp tục đi thẳng đường Hoàng Quốc Việt thêm khoảng 7km
Đến vòng xuyến đi theo lối ra thứ 2 vào đường Hạ Long
QUÉT MÃ CODE
lấy định vị trên Google map

Hotline
090 175 8884

Đi thẳng đường Hạ Long (đường bao biển) khoảng 5km nữa
Dừng xe tại điểm giao ngã tư giữa đường Hạ Long với đường Kỳ
Quan, nhà chờ Ambassador Lounge nằm bên tay phải
Tại đây, nhân viên du thuyền Ambassador sẽ đón tiếp và hướng dẫn
làm thủ tục nhận phòng.

GIỜ CHECK-IN LÊN DU THUYỀN
11.30 – 12.15 TRƯA
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