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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 tại Royal Beach Boton Nha
Trang

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Mã Tour: TN-2570 - Khởi hành: Hằng Ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Combo 3 ngày 2 đêm tại Royal Beach Boton Nha Trang: Nằm sát bên làn nước trong xanh của vịnh
Nha Trang, Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa là điểm đến biểu tượng của thành phố biển với thiết kế
đầy cảm hứng và tiện nghi tinh tế đỉnh cao, hứa hẹn là chốn nghỉ dưỡng hoàn hảo cho cặp đôi, gia đình
hay khách đoàn tìm kiếm kỳ nghỉ trong mơ tại thiên đường nhiệt đới. Đội ngũ nhân viên thân thiện, lịch
thiệp và ân cần cùng bề dày truyền thống dịch vụ tuyệt hảo mong đợi được chào mừng quý khách tới
Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa.

Combo bao gồm:

 - VMB khứ hồi Vietnam Airline sang chảnh SGN - Cam Ranh.

- Xe đưa đón sân bay bằng xe riêng sang trọng.

- 2 đêm ở tại khách sạn 5 sao ROYAL BEACH BOTTON lộng lẫy.

- Free buffet sáng tiêu chuẩn quốc tế xịn mịn.

- Hồ bơi vô cực view vịnh Nha Trang..

- Phòng GYM miễn phí
 

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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Bảng Giá Thời gian Giá Người Lớn Giá Trẻ Em

Giá trong tuần 3 ngày 2 đêm 2.990.000 1.990.000

Giá cuối tuần 3 ngày 2 đêm Call Call

Combo dành cho 1 người, tối thiểu mua 2 combo.

Bay của hãng Vietnam Airline
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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 tối thiểu 2 khách/ 1 phòng.

- Khuyến mãi áp dụng đến 30/6/2020.

- Phụ thu cuối tuần nếu đi thứ 6, 7, CN vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

- Giá người lớn: 2tr990.

- Giá trẻ em 2-5 tuổi: 1.990.000

- Giá trẻ em 6 - 11 tuổi: 2tr190.

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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