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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Combo nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm Rosa Alba Phú Yên
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Mã Tour: TN-2566 - Khởi hành: Hằng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Combo nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Alba Resort Phú Yên: Khu nghỉ dưỡng Rosa Alba Tuy Hòa như
một bản phối hài hòa từ thiết kế cho tới khung gian xung quanh, xứng tầm là khu nghỉ dưỡng cao cấp và
sang trọng bậc nhất hiện nay tại Phú Yên. Chỉ với 2.990.000 bao gồm vé máy bay và 2 đêm nghỉ dưỡng tại
resort đẳng cấp nhất tại Phú Yên sẽ giúp bạn và gia đình có một kỳ nghỉ thật sang chảnh và thoải mái nhất
tại đây. Hình thức đặt voucher hết sức đơn giản và thủ tục nhận phòng nhanh chóng qua hệ thống phân
phối Voucher giá rẻ của Du Lịch Nắng Mới sẽ giúp bạn tìm được những voucher nghỉ dưỡng rẻ nhất trên thị
trường.

Combo nghỉ dưỡng tại Resort Rosa Alba Phú Yên bao gồm:

- Vé máy bay khứ hồi SGN – Tuy Hòa

- 02 đêm nghỉ tại Resort Rosa Alba sao sang chảnh.

- Ăn sáng cao cấp tự chọn hàng ngày.

- Nước suối, trà, cà phê trong phòng mỗi ngày.

- Welcom drink nồng nàng đón khách vào check in

- Miễn phí sử dụng bể bơi, phòng tập Gym, khu vui chơi trẻ em…

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
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Resort Thời gian Giá Người Lớn Giá Trẻ Em

4 sao trong tuần 3 ngày 2 đêm 2.990.000 2.050.000

4 sao cuối tuần 3 ngày 2 đêm 3.990.000 2.250.000

Giá voucher áp dụng tối thiểu cho 2 người 3 ngày 2 đêm
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Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNGĐiều kiện áp dụng

- Đặt và ở trước 30/6/2020

- Tối thiểu booking 2 khách người lớn / combo

- Áp dụng đi về trong tuần (CN – T5)

- Cuối tuần (T6, T7) có phụ thu: giá cuối tuần (Đi thứ 6 về CN)

+ Người lớn: 3,950,000 

+  Trẻ em 2 - <12 tuổi: 2,050,000

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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