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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 tại Dream Resort & Spa Mũi Né
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Mã Tour: TN-2564 - Khởi hành: Hằng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Còn gì tuyệt vời hơn khi tận hưởng kỳ nghỉ của bạn tại Mũi Né với resort 3 sao Dream & Spa Mũi Né với
dịch vụ cao cấp cùng các dịch vụ tiện ích như bãi tắm riêng, hồ bơi sân vườn và thưởng thức những bữa ẩm
thực phong phú trong điều kiện của voucher. Chỉ với 1tr4 mà gia đình đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng cuối
tuần thật rẻ và thoải mái tại một trong những resort chất lượng tại Mũi Né. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi
0934 040 332 để được tư vấn.

Voucher bao gồm 2N1D

1/ Phòng bungalow garden view

2/ Ăn sáng tại nhà hàng

3/ Ăn trưa với món đặc sản miền biển ( chọn 1 trong 3 ) : 

- Lựa chọn 1 :cá biển hấp cuốn bánh tráng + rau sống

- Lựa chọn 2 : lẩu thả Phan Thiết

- Lựa chọn 3 : gỏi cá Phan Thiết

4/ Bữa tối đặc biệt với hải sản gồm ( chọn 1 trong 3 ) : 

- Set 1 : sò điệp nướng mỡ hành + tôm nướng muối ớt + 2 lon bia tiger.

- Set 2 : gỏi mực kiểu Thái + Hàu sữa đúc lò + Cá biển nướng giấy bạc.

- Set 3 : gỏi tôm thịt + mực nhúng giấm + sò quéo nướng mỡ hành.

5/ Tặng phiếu giảm giá 30% tại Dream Spa
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6/ Tặng phiếu giảm giá 30% khi dùng bữa thứ 2 tại nhà hàng.

7/ Hổ trợ mua vé xe Limousin giảm 20% từ SG – Mũi Né.

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

3 sao 2 ngày 1 đêm 1.400.000 500.000 500.000/vé

Giá voucher áp dụng cho 2 người lớn 2 ngày 1 đêm ăn 3 bữa

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:

- Đăc biệt chỉ áp dụng trong tháng 5 + 6

- Giá áp dụng dành cho 2 người lớn và miễn phí 2 trẻ dưới  5 tuổi

- Trẻ 5-11 tuổi phụ thu tiền ăn 500.000 vnd/bé.

- Kê extrabed phụ thu 300k/bé

- Up lên bungalow Sea view phụ thu 200,000 vnd/phòng/đêm.

- Không phụ thu cuối tuần

- Xe limousine đưa rước tới cổng resort.

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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