
Vui lòng đặt trước qua điện thoại, hoặc trực tiếp tại sảnh Angsana.
Từ 2 - 10 khách/ hành trình.

Thời gian: Khởi hành tại Khu thể thao biển
và sớm hơn 30 phút trước khi mặt trời lặn
Thời gian dự kiến trở về Khu thể thao biển
tầm 1 giờ sau khởi hành. 

Ngày: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật
(phụ thuộc và điều kiện thời tiết)

Giá: 700.000VNĐ++/Khách
(Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT)

ĐẶT CHỖ

• Đồ ăn nhẹ  trước bữa tối 
• Nhân Viên Phục vụ, hướng dẫn viên

(Bạn có thể mua Bia, Rượu, Nước giải khát trên tàu)

BAO GỒM

Ngồi lại và tận hưởng một chuyến du ngoạn nhẹ nhàng trên con tàu khi tiến 
về phía Bắc bên ngoài khu vực BanyanTree quen thuộc để neo đậu ở một 
vùng biển hoang sơ, tuyệt đẹp.
Được thưởng thức những món ăn nhẹ (đã bao gồm) dưới ánh hoàng hôn 

mỹ miều cùng một ly rượu vang mát lạnh trong lúc chiêm nghiệm vẻ đẹp của 
mặt trời từ từ lặn xuống, kì vọng sẽ một trải nghiệm khá thú vị cho quý khách. 
Bia, rượu vang, nước giải khát chúng tôi luôn có sẵn trên tàu (bán riêng).
Hãy mang theo máy ảnh của bạn để ghi lại những khoảnh khắc và những 

bức ảnh đáng nhớ.
Hành trình trở về phía Nam xung quanh khu vực BanyanTree  sẽ mang đến 

cho bạn tầm nhìn ánh sáng hoàn toàn mới về khu nghỉ mát.
Đem lại cho bạn một cơ hội để chụp ảnh nơi đây từ một góc nhìn độc đáo.

THƯỞNG THỨC HOÀNG HÔN
TRÊN TÀU GỖ TRUYỀN THỐNG

VUI LÒNG LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN:
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www.lagunalangco.com
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