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 AMBASSADOR WINE DINNER CRUISE 

DU THUYỀN AMBASSADOR II 
V Ị N H  H Ạ  L O N G 

 
 

 17:30 – 18:30 Du khách check in và di chuyển lên Du thuyền Ambassador II. 
 

 18:30 Du khách được chào đón và nghe tóm tắt về lịch trình, các quy định an toàn trên 
Sundeck tầng 4 tại du thuyền. 
 

 18:30 – 22:00 Ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của thành phố Hạ Long về đêm trong khi du thuyền di 
chuyển qua các địa điểm nổi tiếng như Cầu Bãi Cháy, Vòng quay mặt trời (Sun World), 
Núi Bài Thơ,… 
 

 18:30 – 20:00 Thưởng thức tiệc tối Á - Âu thượng hạng tại nhà hàng sang trọng trên du thuyền. 
 

 19:30 – 22:00 Tận hưởng bữa tiệc giải trí và âm nhạc sôi động tại Sundeck tầng 4 với những màn 
trình diễn thăng hoa từ ban nhạc, hoà mình trong các bản remix DJ nóng bỏng kết hợp 

cùng vũ công quyến rũ.  
(Ban nhạc nghỉ vào Thứ Hai hằng tuần) 
 

 22:00 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. 

 
 
QUYỀN LỢI NỔI BẬT: 

• Bữa tối thượng hạng  
• Khu vực bể sục Jacuzzi ngoài trời 
• Khu vực thư giãn trên boong tàu 
• Dịch vụ Ambassador Concierge 

 
BAO GỒM: 

• 01 bữa tối thượng hạng 

• Tiệc DJ và trình diễn nhạc sống 
• Bảo hiểm, thuế và phí dịch vụ 
 

 
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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