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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

Voucher 2 ngày 1 đêm resort đẳng cấp Sailing Bay Mũi Né
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Mã Tour: TN-2565 - Khởi hành: Hằng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Voucher nghỉ dưỡng Mũi Né giá rẻ: Một dải cát trắng tuyệt đẹp, một vị trí hàng đầu, và một khu nghỉ
mát bãi biển độc đáo ở Mũi Né, Phan Thiết, Việt Nam. Đây là những thành phần tạo nên The Sailing Bay
Beach Resort - Khu resort nghỉ dưỡng 4 sao được xây dựng theo phong cách châu Âu nằm trên dải đất dài
hoang sơ yên tĩnh. Các phòng nghỉ cùng tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp, không gian nghỉ dưỡng cao cấp
này được thiết kế như hình dáng cánh buồm ôm lấy từ rặng dừa và khu vườn hoa cỏ nhiệt đới mát mẻ.

Combo 2 ngày 1 đêm bao gồm:

- Lưu trú 2 ngày 1 đêm tại resort Sailing Bay đẳng cấp 4 sao tại Mũi Né Phan Thiết phòng tiêu chuẩn
Superior

- Ăn 3 bữa buffet chính tại resort.

- Sử dụng hồ bơi miễn phí.

- Sân Tenis miễn phí.

- Khu vui chơi trẻ em miễn phí.

- Nâng cấp phòng cao hơn ( nếu còn phòng).

- Uống rượu nhẹ, rượu vang, beer tại quầy Windy Bar thoải mái không giới hạn từ 10:30-22:30 hằng ngày.

- Đặt 15 phòng miễn phí 1 phòng.

- Nước uống welcome chào đoàn.
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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 Thời gian Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Xe limousine khứ hồi

4 sao 2 ngày 1 đêm 2.000.000 500.000 500.000

Giá voucher áp dụng cho 2 người lớn 2 ngày 1 đêm 

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:

- Voucher 2 người lớn kèm trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em từ 5-11 tuổi phụ thu tiền phòng 250k/bé.

- Phụ thu phòng extra bed 400.000 vnd/trẻ

- Phụ thu ăn buffet 280.000 vnd/bé từ 5-11 tuổi.

- Áp dụng từ 19/5/2020-31/08/2020

- Không phụ thu cuối tuần cho khách đặt từ 2 voucher trở lên ( Phụ thu 200.000 vnd/voucher/cuối tuần)

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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