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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 Vinpearl Phú Quốc 5 sao bao gồm vé máy bay giá rẻ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Mã Tour: TN-2574 - Khởi hành: Hằng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Combo VinOasis Phú Quốc: là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, đáp ứng nhu cầu phòng ở cho cặp đôi, bạn
bè và cả nhu cầu về phòng connecting room cho gia đình trong kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Phú Quốc.
Luôn đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và tham quan tại 2 khu vui chơi lớn VinWonder và Safari Phú Quốc. Đây
là một kỳ nghỉ đẳng cấp nhưng có rất nhiều ưu đãi về giá. Nhanh tay gọi Du Lịch Nắng Mới 0934 040 332
để đước tư vấn các voucher du lịch khuyến mãi trong nước.

COMBO VINPEARL PHÚ QUỐC + Vin Wonder + Safari + VMB

Bao gồm: 

- Vé máy bay khứ hồi HCM - PHÚ QUỐC. 

- Lưu trú 3N2D tại VinOasis 5 sao đẳng cấp quốc tế.

- Tận hưởng 2 khu vui chơi Vin Wonder & Safari PQ. (Giá vé công bố 1.400.000 vnd)

- Ăn sáng Buffet miễn phí hàng ngày.

- Miễn phí đón tiễn sân bay theo xe và lịch trình của Khu nghỉ dưỡng.

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)

Resort  5 sao Thời gian Giá Người Lớn Giá Trẻ Em

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/voucher-du-lich-trong-nuoc-gia-re.html
https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 2

Giá trong tuần 3 ngày 2 đêm 3.890.000 Call

Giá cuối tuần 3 ngày 1 đêm Call Call

Giá voucher áp dụng tối thiểu cho 2 người 3 ngày 2 đêm.

Giá trong tuần áp dụng Chủ Nhật - Thứ 5

Giá cuối tuần áp dụng Thứ 6 - Chủ Nhật

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:

- Combo CHỈ ÁP DỤNG TỪ 2 khách ( không áp dụng Trẻ Em)

- Thời giai đặt phòng: từ Nay - 15/6

- Thời gian lưu trú từ 1/6 đến 15/6

- Áp dụng tối thiểu 2 khách / combo

- Cuối tuần báo giá riêng

- Nhà có trẻ em book theo phương án tiết kiệm nhất. Vui lòng gọi

 

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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