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LỊCH TRÌNH THAM QUAN TRONG NGÀY 

DU THUYỀN TRONG NGÀY 
AMBASSADOR II 

V Ị N H  H Ạ  L O N G 

 
 

 07:15 Du khách đặt dịch vụ xe buýt của Ambassador sẽ tập trung tại 23 Phan Đình Phùng, 
Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để xuất phát đi Hạ Long hoặc tự di chuyển đến văn 
phòng Du thuyền Ambassador tại Hạ Long. 
 

 09:45 Du khách di chuyển lên Du thuyền trong ngày Ambassador II. 
 

 10:00 Du khách sẽ được nghe tóm tắt về lịch trình và các quy định an toàn trên du thuyền. 
 

 10:00 – 11:30 Thưởng ngoạn cảnh sắc hùng vỹ của hàng ngàn núi đá vôi khi Du thuyền Ambassador 
đi qua khu vực Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. 
 

 11:30 – 12:30 Khám phá Hang Sửng Sốt – hang động nhũ đá lớn bậc nhất Vịnh Hạ Long với vẻ đẹp 

huyền ảo, kỳ vĩ được tạo nên từ vô vàn khối thạch nhũ, măng đá lung linh hóa thân 
vào những hình thù kỳ lạ, độc đáo. 
 

 12:30 – 14:00 Thưởng thức bữa trưa thượng hạng tại nhà hàng sang trọng khi du thuyền di chuyển 
qua các danh thắng nổi tiếng trên Vịnh Hạ Long: Hang Hồ Động Tiên, Hang Trống, 
Hang Mê Cung, Làng chài Cửa Vạn. 
 

 13:30 – 14:00 Thưởng thức trà và cafe sau bữa trưa. 
 

 14:00 – 15:00 Tham quan Đảo Ti Tốp, hòn đảo sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hữu tình cùng bãi tắm 
tuyệt đẹp có hình dáng như một vầng trăng ôm trọn lấy chân đảo. Tại đây, du khách 

có thể đắm mình trong làn nước biển xanh biếc, leo núi và chiêm ngưỡng phong cảnh 
Vịnh tuyệt sắc với tầm nhìn 360 độ. 
 

 15:00 – 16:00 Thưởng thức nhạc sống trên Sundeck (trừ Thứ Hai) và ngắm nhìn vẻ đẹp tráng lệ của 
Vịnh Hạ Long, hoặc du khách có thể lựa chọn thư giãn tại bể sục Jacuzzi ngoài trời. 
   

 16:00 – 16:15 
 
 

 16:30 

Du khách làm thủ tục thanh toán hóa đơn tại quầy lễ tân trong khi du thuyền trở về 
bến cảng.  
 

Du thuyền cập bến cảng. 
 
 

 

LƯU Ý: 

Lịch trình có thể thay đổi mà không thông báo trước. Khu vực nhà hàng/quầy bar luôn có hỗ trợ Wi-Fi, tuy 

nhiên kết nối Internet có thể bị gián đoạn do ảnh hưởng của khu vực địa lý trong Vịnh. 
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QUYỀN LỢI NỔI BẬT: 

• Bữa trưa thượng hạng  
• Khu vực bể sục Jacuzzi ngoài trời 
• Khu vực thư giãn trên boong tàu 

• Dịch vụ Ambassador Concierge 
 
BAO GỒM: 

• Lịch trình và chương trình tham quan Vịnh 

trong ngày 
• 01 bữa trưa thượng hạng 
• Bảo hiểm, thuế và phí dịch vụ 
• Phí tham quan 

 

KHÔNG BAO GỒM: 

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

• Thị thực nhập cảnh 

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

• Đồ uống  

• Dịch vụ massage, spa và làm đẹp 
• Tiền tip cho nhân viên và các chi phí khác 
không được liệt kê 
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