
Chào cać bạn, 

Ngày 25 thańg 10 có khoảng 25 bạn đã book đi cruise 7 ngày: Tasmania – Golden Princess 

 

Cać bạn có thể book trực tiếp với Princess Cruise, travel agent quen thuộc hoặc qua travel agent của tụi này: 

www.princess.com/find/cruiseDetails.do?voyageCode=5722 

www.cruisefinder.com.au  

Giá cả tùy theo loại phòng và vi ̣tri ́cùa phòng - đầu tàu, giữa tàu và cuối tàu: 

Interior: 

 

Obstruct Ocean View/Ocean View: 

 

http://www.princess.com/find/cruiseDetails.do?voyageCode=5722
http://www.cruisefinder.com.au/


Balcony/Premium Balcony: 

 

Mini Suit: 

 

Suit: 

 

 

  



Khi book cać bạn có thể chọn: 

 Phòng 1 giường queen hoặc 2 giường single hoặc 2 single/1 queen + bunk bed cho phòng 4 người. 

 Giờ ăn tối Traditional Dining: 5:30pm hoặc 8:00pm hoặc Anythime dinner (group miǹh book 

5:30pm) 

 Chuyêń đi 7 ngày nên có 2 formal night, nếu các bác trai không muốn xách nhiều áo quần thì có thể 

đem một bộ đồ tây với 2 cà vạt để thay đổi là xong, còn các bác gái thì không cần nói. Nếu các bác 

không muốn mặc formal thì lên lầu 14 ăn buffet Horizon Court. 

 Trên tàu có 2 bàn bóng bàn, có 3 sàn nhảy với nhạc sống nên cać bać thićh nhảy thi ̀tha hồ nhảy 

nhót. 

 Internet trên tàu rât́ măć 8/phút nên lúc tàu đậu lại cać bạn có thể sử dụng free wifi ở dock hay 

trong shopping center. 

Cać bạn ở Úc nếu đi chuyêń này nên mang theo Senior card và Myki card (Melbourne) 

Golden Princess khởi hành tại Overseas Passenger Terminal, điạ chi:̉ 10 Circular Quay West, Sydney. 

Tàu sẽ đậu từ sańg và khởi hành lúc 4 giờ chiều. 

Cać bạn nhớ in boarding pass và luggage tag vi ̀miǹh phải gởi hành ly ́trước khi lên tàu, luggage tag có tên và 

số phòng. 

Nếu cać bạn có thăć măć gi ̀xin liên lạc “Travel agent Ngọc-Ánh”  

kimtran@hotmail.com   kanhha@hotmail.com 

 

Đây là tàu Princess ở Sydney Habour: 

 

mailto:kimtran@hotmail.com

