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NGÀY 1: HÀ NỘI – VỊNH HẠ LONG – VỊNH LAN HẠ 

• 08:30 Xe limousine đón quý khách tại khu vực trung tâm Phố cổ Hà Nội đi Vịnh Hạ Long. 

• 11:30 Đến Cảng du thuyền quốc tế Tuần Châu, làm thủ tục check-in tại nhà chờ. Các loại bánh và trà 

được phục vụ trong khi đợi đến giờ khởi hành lên thuyền. 

• 12:15 Chào mừng quý khách lên du thuyền Orchid. Quý khách nhận phòng, thưởng thức đồ uống chào 

mừng tại nhà hàng và lắng nghe quản lý tàu giới thiệu hải trình cùng một số quy định về an ninh 

an toàn. 

• 13:00 Quý khách thưởng thức bữa trưa, ngắm cảnh trong khi du thuyền bắt đầu hải trình khám phá 

Vịnh Hạ Long, một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới. 

• 14:15 Du khách ghé thăm động Trung Trang bằng xe buýt, đây là một hang động nằm giữa Vườn 

Quốc gia Cát Bà với rừng Kim Giao. 

Động Trung Trang nằm trong thung lũng Trung Trang, cách thị trấn Cát Bà 15 km về phía Tây 

Bắc. Động dài 300m xuyên qua núi, sở hữu vẻ đẹp huyền bí do sự kiến tạo của địa chất trong 

2000 năm cùng với các dấu tích lịch sử trong suốt thời kỳ dựng nước và giữ nước. Hang động có 

nhiều nhũ đá với nhiều hình dạng khác nhau khiến du khách kinh ngạc và kích thích trí tưởng 

tượng.  

• 17:00 Du thuyền Orchid di chuyển tới Trà Báu, một khu vực còn nhiều hoang sơ trên Vịnh Lan Hạ. 

Tại đây, quý khách sẽ được thoả thích hoà mình vào làn nước trong xanh màu ngọc bích. 

• 18:00 Trở về du thuyền, quý khách thư giãn trên sân thượng, săn hoàng hôn, thưởng thức đồ uống 

cùng chương trình Giờ hạnh phúc (mua 1 tặng 1) hoặc vui vẻ cùng lớp nấu ăn. 

• 19:15 Quý khách thưởng thức bữa tối sang trọng với thực đơn kết hợp phong vị Á Âu, được chế biến 

từ những nguyên liệu tươi ngon nhất tại nhà hàng mang phong cách Đông Dương tinh tế và 

ấm cúng. 

• 21:00 Thưởng ngoạn vẻ đẹp huyền bí của Vịnh về đêm trên sân thượng, nhâm nhi tại quầy bar, nghe 

nhạc, chơi bài, xem phim, câu mực,… hoặc tự thưởng cho bản thân một liệu trình massage. 

• 23:00 Nghỉ đêm trên du thuyền. 
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NGÀY 2: VỊNH HẠ LONG – HÀ NỘI 

• 06:30 Hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành sớm mai, khởi động ngày mới với buổi tập Thái 

Cực Quyền trên sân thượng. Nếu quý khách muốn thu trọn những khung hình lộng lẫy của 

bình minh trên vịnh, hãy thức giấc từ 6h00, có thể sớm hoặc muộn hơn một chút tuỳ theo 

mùa. 

• 07:00 Bữa sáng tự chọn được phục vụ tại nhà hàng. 

• 07:45 Ghé thăm Ao Ếch, địa điểm lý tưởng để hoà mình với thiên nhiên tươi đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ 

Long. Quý khách sẽ được trải nghiệm hoạt động chèo thuyền kayak giữa một vùng thiên nhiên 

hoang sơ, phong cảnh tuyệt đẹp. 

• 09:30 Quay trở lại du thuyền, quý khách làm thủ tục trả phòng và thanh toán tại quầy lễ tân. 

• 10:00 Bữa trưa được phục vụ trong lúc du thuyền tiếp tục hải trình về bến. Sau bữa trưa, quý khách 

có thể lên sân thượng hoặc về phòng nghỉ ngơi ngắm cảnh, ghi lại những dấu ấn cuối cùng của 

hải trình khám phá cửa vùng ngõ Đông Bắc xinh đẹp của Việt Nam. 

• 11:30 Du thuyền cập bến, đã đến lúc nói lời tạm biệt. 

• 14:30 Xe đưa quý khách về Hà Nội, kết thúc chuyến đi. 

 

Chúc Quý khách có một chuyến đi vui vẻ cùng du thuyền Orchid! 

            Lưu ý: Lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp với thời tiết & điều kiện du lịch không báo trước 
 

BAO GỒM 

✓ Phòng sang trọng và tiện nghi theo yêu cầu. 

✓ Các bữa ăn trên du thuyền như lịch trình. 

✓ Dịch vụ thuyền kayak, lớp nấu ăn, tắm biển (nếu thời tiết cho phép), xem phim, câu mực, ca nhạc. 

✓ Hướng dẫn viên và phí dịch vụ trên du thuyền. 

✓ Đồ uống chào mừng, khăn lạnh, nước đóng chai trong phòng. 

✓ Bảo hiểm trên du thuyền, phí tham quan thắng cảnh. 

KHÔNG BAO GỒM 

 Dịch vụ vận chuyển Hà Nội - Hạ Long (vui lòng đặt trước). 

 Trị liệu massage (vui lòng đặt trước). 

 VAT, chi phí cá nhân và dịch vụ không bao gồm trong dịch vụ bao gồm. 
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