Du thuyền 5 sao: Singapore - Penang - Phuket
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Phụ trách tư vấn

5 ngày 4 đêm

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Ms.Phạm Linh
Mobile: 09444 65 629
ĐT: (024) 730 56789 (Máy lẻ: 102)
Email: linh.pham@vietrantour.com.vn

Ngày 1: HÀ NỘI - SINGAPORE
04:30, Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn, đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay VN663 (07:35 – 11:55) đi Singapore.
Đến sân bay Changi, xe đón Quý khách tại sân bay và đưa đến càng làm thủ tục lên Du thuyền 5 sao Mariner of the Seas.
Quý khách thưởng thức Welcome lunch tại nhà hàng Windjammer café (tầng 11) trên Du thuyền. HDV dẫn quý khách tham quan siêu
du thuyền cảm nhận một đẳng cấp sang trọng tuyệt vời và cùng tận hưởng các hoạt động vui chơi giải trí trên tàu.
16:00, Quý khách tập trung tại điểm cứu hộ ghi trên thẻ phòng để nghe phổ biến cứu hộ khi gặp trường hợp khẩn nguy, lưu ý toàn bộ
khách hàng đều phải có mặt.
17:00, tàu rời bến. Cuộc hành trình trên con tàu sang trọng bắt đầu khởi hành, quý khách sẽ cảm nhận sự trong trẻo, thanh bình, thơ
mộng khi lênh đênh trên đại dương mênh mông rộng lớn và ngắm nhìn những quần đảo tuyệt đẹp.
Quý khách lựa chọn ăn tối tại nhà hàng Saphire (tầng 3+4+5) theo số bàn và giờ ghi trên thẻ phòng hoặc nhà hàng Windjammer cafe
(tầng 11).
Nghỉ đêm trên du thuyền.

Ngày 2: PENANG, MALAYSIA
Quý khách hãy tận hưởng một ngày sôi động với các hoạt động giải trí trên tàu và đừng quên:
Đón bình minh yên bình và ấm áp tại khu hồ bơi tầng 11.
Thưởng thức bữa điểm tâm buffet tại nhà hàng Windjammer café (tầng 11). Ẩm thực tại đây vô cùng phong phú và đa dạng, từ món Á
đến món Âu, từ khai vị, món chính đến tráng miệng hoặc nhà hàng Saphire (tầng 3+4+5).
Sân Golf mini: Hãy đến sân golf và thử cảm giác dùng gậy đánh những trái banh chạy dài trên cỏ xanh, trên nền biển bao la đầy thú vị.
Leo núi giữa đại dương: Chinh phục “đỉnh núi Royal Caribbean” giữa lòng đại dương.
Những buổi nhạc vũ kịch: Ca vũ nhạc kịch ở Savoy đang đợi bạn thưởng thức. Hơn cả mong đợi, những nghệ sĩ trên du thuyền là
những người vô cùng tài ba, đưa khán giả từ hài hước, bất ngờ đến mãn nhãn, thán phục.
Quý khách thưởng thức Welcome lunch tại nhà hàng Windjammer cafe (tầng 11).
Đại lộ Hoàng Gia: Buổi tối đại lộ trở nên đông đúc hơn bao giờ hết với hàng loạt những mẫu sale của các hãng thời trang cao.
15:00 Tàu cập cảnh Penang, khám phá Thành Phố Cảng - được biết đến với tên gọi “Hòn ngọc phương đông“. Quý khách tự do xuống
cảng và khám phá một số điểm nổi tiếng như: ngắm tranh vẽ 3D và kiến trúc các ngôi nhà cổ ở khu George Town, thăm chùa
Dhammikarama Burmese, chùa Cực Lạc Kek Lok Si, biển Batu …
21:00 Quý khách trở về tàu, 22:00 tàu rời cảng Penang, hướng về thiên đường du lịch Phuket.
Quý khách lựa chọn ăn tối tại nhà hàng Saphire (tầng 3+4+5) theo số bàn và giờ ghi trên thẻ phòng hoặc nhà hàng Windjammer cafe
(tầng 11).
Nghỉ đêm trên du thuyền.

Ngày 3: PHUKET, THÁI LAN
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng trên du thuyền.
Thưởng thức bữa điểm tâm buffet tại nhà hàng Windjammer café (tầng 11). Ẩm thực tại đây vô cùng phong phú và đa dạng, từ món Á
đến món Âu, từ khai vị, món chính đến tráng miệng hoặc nhà hàng Saphire (tầng 3+4+5).
10:00,tàu đến thiên đường du lịch Phuket được bao bọc bởi 36 hòn đảo lớn nhỏ. Thiên nhiên ban tặng Phuket nhiều phong cảnh kỳ thú
với nhiều vịnh, đảo, bãi biển dài với dải cát trắng mịn; nét duyên dáng của những rừng dừa.
11:00, Quý khách lấy vé tại tầng 5 và lên tàu nhỏ để vào đảo Phuket khoảng 10 phút (do cầu tàu tại đây rất ngắn nên du thuyền không
thể vào sát đảo như Penang).
Quý khách tự do khám phá: Khu phố cổ sắc màu, bãi biển Pattong hoặc Karon, chùa phật vàng Wat Trimit, mua sắm tại trung tâm
World Gem Collection Bangkok hoặc tham quan các đảo nhỏ.
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng Windjammer cafe (tầng 11)
19:30 tàu rời cảng Phuket về Singapore. Quý khách dùng cơm tối và tận hưởng các show trình diễn đặc sắc theo phong cách
Broadway chuyên nghiệp.
Quý khách lựa chọn ăn tối tại nhà hàng Saphire (tầng 3+4+5) theo số bàn và giờ ghi trên thẻ phòng hoặc nhà hàng Windjammer cafe
(tầng 11).
Nghỉ đêm trên du thuyền.

Ngày 4: THƯ GIÃN TRÊN DU THUYỀN

Quý khách hãy tận hưởng một ngày sôi động với các hoạt động giải trí trên tàu và đừng quên:
Thưởng thức bữa điểm tâm buffet tại nhà hàng Windjammer café (tầng 11). Ẩm thực tại đây vô cùng phong phú và đa dạng, từ món Á
đến món Âu, từ khai vị, món chính đến tráng miệng hoặc nhà hàng Saphire (tầng 3+4+5).
Thư giãn VitalitySM Spa: với hơn 100 liệu pháp spa, massage và châm cứu, 4 hồ bơi bao gồm cả nhà tắm.
Thưởng thức các show trình diễn đặc sắc theo phong cách Broadway tại Main Theater.
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng Windjammer cafe (tầng 11)
Casino Hoàng Gia: được ví như sòng bạc Las Vegas thu nhỏ có với đa dạng các trò chơi.
Trải nghiệm Dreamworks, Cùng nhảy múa với Sherk, ăn tối với Kung Fu Panda hay chơi đùa cùng biệt đội Madagascar siêu đáng yêu
sẽ giúp các bé có những trận cười sảng khoái và cảm xúc bùng nổ trong chuyến nghỉ mát của mình.
Quý khách lựa chọn ăn tối tại nhà hàng Saphire (tầng 3+4+5) theo số bàn và giờ ghi trên thẻ phòng hoặc nhà hàng Windjammer cafe
(tầng 11).
Nghỉ đêm trên du thuyền.

Ngày 5: SINGAPORE – HÀ NỘI
Thưởng thức bữa điểm tâm buffet tại nhà hàng Windjammer café (tầng 11). Ẩm thực tại đây vô cùng phong phú và đa dạng, từ món Á
đến món Âu, từ khai vị, món chính đến tráng miệng hoặc nhà hàng Saphire (tầng 3+4+5).
08:00 Tàu cập cảng Singapore, Quý khách làm thủ tục rời tàu.
Sau khi rời tàu, Xe đưa Quý khách tiếp tục chương trình tham quan Singapore - Một quốc gia nhỏ bé nhưng với những công trình kiến
trúc hiện đại cùng lối quy hoạch đường phố giao thông thuận tiện.
Nhà hát Esplanade - là một tổ hợp trung tâm biểu diễn nghệ thuật ở Singapore. Tổ hợp này nằm trên một diện tích 6 ha, nằm bên vịnh
Marina. Đây là một tổ hợp các khu biểu diễn nghệ thuật: nhà hát, phòng hòa nhạc, thư viện nghệ thuật, sân khấu, biểu diễn thời trang,
studio, nhà hàng.
Tượng sư tử biển Merlion – biểu tượng cho du lịch Singapore, với hình ảnh con thú đầu sư tử, mình cá đang cưỡi trên ngọn song.
Xe đưa Quý khách ra sân bay làm thủ tục hàng không, đáp chuyến bay VN660 (15:50 – 18:10) về Hà Nội. Xuống sân bay Nội Bài, xe
đưa Quý khách về điểm hẹn ban đầu.

Đã bao gồm
- Vé máy bay quốc tế chặng: Hà Nội - Singapore - Hà Nội
- Chương trình trọn gói trên DU THUYỀN 5 SAO MARINER OF THE SEAS.
- Phòng trên tàu theo tiêu chuẩn không cửa sổ trên tàu (02 người/phòng)
- Phục vụ các bữa ăn 24/24 .
- Phục vụ các bữa ăn theo chương trình
- Bảo hiểm du lịch quốc tế AIG theo gói cơ bản (mức đền bù tối đa là 50.000 USD/vụ)
- Xe du lịch vận chuyện theo chương trình
- Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến trên tàu.

Chưa bao gồm
- Chi phí làm hộ chiếu.
- Hành lý quá cước theo quy định hàng không.
- Các chương trình tự chọn ngoài chương trình sẵn có.
- Nước uống ngoài bữa ăn chính; thức uống trên tàu như rượu, bia, cocktail…; giặt ủi, điện thoại, và các chi phí cá nhân ngoài chương
trình.
- Tiền TIP cho Hướng dẫn viên và lái xe địa phương (3 USD/khách/ngày)
- Phụ phí phòng đơn (nế u quý khách yêu cầu ở phòng đơn hoặc không có người ghép phòng)
- Thuế VAT.

Thủ tục / Cần chuẩn bị

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
Quý khách đến đăng ký tour mang theo hộ chiếu (bản gốc) hoặc bản photo còn hạn trên 06 tháng và các giấy tờ khác (theo yêu cầu,
nếu có).

QUY ĐỊNH ĐÓNG TIỀN TOUR:
- Đợt 1: Đặt cọc 50% giá tour ngay khi đăng ký.
- Đợt 2: Thanh toán 50% giá tour trước ngày khởi hành 60 ngày
Hoặc Quý khách có thể thanh toán một lần ngay khi đăng ký.

ĐIỀU KIỆN HUỶ HOẶC CHUYỂN TOUR KHÁC:
- Sau khi đăng ký TOUR, phí cọc sẽ không được hoàn lại.
- Trước ngày TOUR khởi hành dưới 50 ngày, chi phí không được hoàn lại 50% giá TOUR.
- Trước ngày TOUR khởi hành dưới 30 ngày,chi phí không hoàn lại 70% giá TOUR.
- Trước ngày khởi hành dưới 10 ngày, chi phí không hoàn lại 100% giá TOUR.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:
- Trong những trường hợp bất khả kháng như đình công, khủng bố, bệnh dịch, thiên tai, chiến tranh, tình hình chính trị tại các quốc gia,
thành phố mà du thuyền đi qua…hoặc do có sự thay đổi thới tiết, ảnh hưởng đến đến các phương tiên vận chuyển công cộng như:
máy bay, tàu hỏa, tàu thủy…thì Vietrantour sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình hoặc hủy bỏ chuyến đi vì sự an toàn cho Quý khách.
Vietrantour được miễn trừ trách nhiệm bồi thường những chi phí mà đã chi cho chuyến đi.

GHI CHÚ:
- Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế
- Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.
- Trẻ em dưới 21 tuổi phải có giấy uỷ quyền của bố & mẹ, nếu bố và mẹ không đi cùng.
- Việc nhập cảnh vào bất kỳ đất nước nào là do sự chấp thuận của nước sở tại, Vietrantour không chịu trách nhiệm nếu Quý khách bị
từ chối nhập cảnh.
- Bất cứ một hình thức bỏ/ không sử dụng dịch vụ gì tại nước ngoài đều không được hoàn lại tiền vì mọi dịch vụ đã được thanh toán
trước.
- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không bao gồm trong
chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do
người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho mình.

Ghi chú

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRÊN TÀU MARINER OF THE SEAS
THƯ GIÃN
- VitalitySM Spa với hơn 100 liệu pháp spa, chẳng hạn massage và châm cứu.
- 4 hồ bơi bao gồm cả nhà tắm nắng (Solarium Pool) - dành riêng cho người lớn *.6 hồ massage
- Trung tâm thẩm mỹ với các lớp học yoga, thái cực quyền
* Tùy thuộc vào thời tiết và số giờ sử dụng, du khách dưới 16 tuổi có thể sử dụng nhà tắm nắng, với điều kiện phải có sự giám sát của
ba/mẹ hoặc người giám hộ.

THỂ THAO - MẠO HIỂM:
- Leo núi, Sân trượt băng, Sân golf, Sân bóng rổ, Đường chạy bộ và trượt pa-tin….

ẨM THỰC
- Main dining room phục vụ nhiều món ăn sáng, trưa và tối.
- Nhiều nhà hàng phục vụ miễn phí như Windjammer Café với nhiều món buffet, Jade Sushi phục vụ các món ăn Á, Café Promenade
phục vụ café, bánh ngọt, những món ăn nhẹ và phục vụ phòng*.
- Nhà hàng Ý Portofino sẽ phục vụ nhiều món ăn từ khai vị đến tráng miệng với mức phí thấp*
- Johnny Rockets và Ben & Jerry,s Ice Cream phục vụ các bữa ăn thuận tiện (Casual Dining)*
* Tính thêm phí phục vụ từ nửa đêm đến 5 giờ sáng. Tính thêm phí cho các bữa ăn đặc biệt. Các loại đồ uống đặc sản, bia, rượu và sô
đa sẽ được tính giá riêng theo giá trên thực đơn của bar.

GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM
- DreamWorks® Experience (miễn phí): Thế giới các nhân vật hoạt hình. Bạn sẽ được xem các cuộc diễu hành, dùng bữa và gặp gỡ
các nhân vật trong các bộ phim như Shrek®, Madagascar®, Kung Fu Panda®…
- Adventure Ocean® Youth Program (miễn phí): khám phá các trò chơi đại dương
- Nhà thiếu nhi - Royal Babies® and Royal Tots®
- Khu vực dành cho tuổi teen và khu vực nhảy disco
- Adventure Beach: Hồ bơi dành cho trẻ em với mán trượt.
- Các hoạt động dành cho gia đình như trò chơi, cuộc thi, các lớp học kỹ năng.

GIẢI TRÍ VÀ MUA SẮM
- Xem miễn phí các chương trình giải trí với các buổi biểu diễn Broadway tại Main Theater.
- Trượt băng miễn phí tại Studio B.
- 15 bar, club, và sảnh như Scoreboard Sports Bar, Pig & Whistle Pub, và The Vault nightclub
- Rất nhiều cửa hàng mua sắm miễn thuế của các hãng thời trang danh tiếng trên Đại lộ Hoàng gia Royal Promenade với các sản
phẩm như trang sức, nước hoa, đồ thêu, các sản phẩm dành cho tuổi teen và trẻ em.

ĐẠI LỘ HOÀNG GIA
- Với các quán cà phê bánh ngọt dọc hai bên đường, đại lộ Hoàng gia trải dài như một khu phố rực rỡ ở phương Tây nhộn nhịp người
qua lại. Nơi đây còn là thiên đường mua sắm với các sản phẩm thời trang với giá được miễn thuế, những tín đồ shopping không thể
cưỡng lại sức hấp dẫn khó tả của các nhãn hàng: Phụ kiện Michael kors, mỹ phẩm Chanel, thời trang Guess hay trang sức Swarovski,
…

NHÀ HÁT LỚN
- Với sức chứa gần 1400 khách, sân khấu ca vũ nhạc kịch với các màn trình diễn Broadway kinh điển được dàn dựng vô cùng công
phu từ nhà sản xuất Royal Caribbean. Các vũ công, ca sĩ, diễn viên, ảo thuật gia và hệ thống âm thanh ánh sáng tối tân sẽ cống hiến
những màn trình diễn ấn tượng nhất.

SÂN GOLF 9 LỖ
- Royal Caribbean lại một lần nữa gây bất ngờ với trải nghiệm Golf đỉnh cao chưa từng có. Sân golf 9 lỗ xanh mướt trải trên mặt đại
dương sẽ mang đến những phút giây thư giãn độc đáo và sảng khoái cho cả gia đình.

LEO NÚI NHÂN TẠO
- Trải nghiệm leo núi mạo hiểm giữa lòng đại dương sẽ mang lại cảm giác hồi hộp và phấn khích cho bất cứ ai yêu thích mạo hiểm.
Giày chuyên dụng, mũ bảo hiểm và dây an toàn sẽ được cung cấp, tất cả những gì bạn cần làm là trải nghiệm và tận hưởng trò chơi
một cách trọn vẹn.

TRẢI NGHIỆM DREAMWORKS
- Cùng nhảy múa với Sherk, ăn tối với Kung Fu Panda hay chơi đùa cùng biệt đội Madagascar siêu đáng yêu sẽ giúp các bé có những
trận cười sảng khoái và cảm xúc bùng nổ trong chuyến nghỉ mát của mình.

