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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 resort Champa Phan Thiết 4 sao
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Mã Tour: TN-2563 - Khởi hành: Hằng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Champa Resort & Spa được thiết kế đậm dấu ấn văn hóa Chăm. Từ cảm hứng sáng tác của nghệ nhân
Chăm cùng đội ngũ kiến trúc, họa sĩ đã tạo cho khu nghỉ dưỡng Champa đạt chuẩn 4 sao mà thấm đẫm
hồn Chăm. Resort có 54 phòng với lối trang trí mộc mạc, các trang thiết bị sang trọng, tiện nghi và hiện đại
luôn đem đến cho khách những giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời. Mỗi khu vực, mỗi dịch vụ ở Champa Resort &
Spa mang một sắc thái khác nhau…nhưng đều đem lại cho quý khách những trải nghiệm ấn tượng, những
trải nghiệm mà chỉ khi đến đây bạn mới cảm nhận hết được…

Combo 3 ngày 2 đêm:

Phòng + Ăn sáng, ăn trưa hoặc tối + Miễn phí tiền phòng cho 2 trẻ em dưới 5 tuổi.

Bao gồm:

- 02 đêm nghỉ dưỡng tại hạng phòng Deluxe Garden View Double/Twin.

- Ăn sáng tự chọn với thực đơn Buffet đa dạng. 

- Thưởng thức 02 bữa ăn: SET BBQ Hải Sản + SET Lẩu Thả Champa.

- Giảm 10% dịch vụ ăn uống tại nhà hàng

- Giảm 05% dịch vụ giặt ủi tại Resort.

- Miễn phí hồ bơi, bãi biển, phòng gym, wifi, bida, xe đạp,..

- Đặt từ 4 phòng trở lên, sẽ được miễn phí nâng cấp 1 phòng lên Bungalow garden view ( áp dụng tất cả
các ngày).
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- Miễn phí nâng cấp hạng phòng VIP ( áp dụng cho đặt phòng từ 10 phòng trở lên).Combo 2 ngày 1 đêm

Phòng + Ăn sáng, ăn trưa hoặc tối+ Miễn phí tiền phòng cho 2 trẻ em dưới 5 tuổi.

Bao gồm:

- 01 đêm nghỉ dưỡng tại hạng phòng Deluxe Garden View Double/Twin.

- Ăn sáng tự chọn với thực đơn Buffet đa dạng. 

- Thưởng thức 01 bữa ăn: SET Lẩu thả Champ.

- Giảm 10% dịch vụ ăn uống tại nhà hàng.

- Giảm 05% dịch vụ giặt ủi tại Resort.

- Miễn phí hồ bơi, bãi biển, phòng gym, wifi, bida, xe đạp,..

- Đặt từ 4 phòng trở lên, sẽ được miễn phí nâng cấp 1 phòng lên Bungalow garden view ( áp dụng tất cả
các ngày).

- Miễn phí nâng cấp hạng phòng VIP ( áp dụng cho đặt phòng từ 10 phòng trở lên).

Thời gian áp dụng combo: Từ 18/05/2022 đến hết 31/10/2022.

Thời gian đặt phòng: từ 18/05/2022 đến hết 31/07/2022.

Không phụ thu cuối tuần nếu đặt từ 2 phòng trở lên.

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 1.450.000 500.000 500.000

4 sao 3 ngày 2 đêm 2.350.000 1.000.000 500.000

Giá voucher áp dụng cho 2 người lớn 2 ngày 1 đêm & 3 ngày 2 đêm (Ăn 2 & 4 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!
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Miễn phí đối với tối đa 02 bé dưới 5 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ.

- Phụ thu 300.000 - 500.000 từ 5-11 tuổi bao gồm ăn sáng + ăn combo 2 ngày 1 đêm và 600.000 combo 3
ngày 2 đêm.

- Phụ thu 500.000vnd/bé 12 tuổi bao gồm ăn sáng + ăn (combo 2 ngày 1 đêm) và 1.000.000 (combo 3n2d)

- Nâng cấp lên hạng phòng Bungalow garden view: 150.000 vnđ/phòng/đêm

- Nâng cấp lên hạng phòng Bungalow beach front: 200.000 vnđ/phòng/đêm

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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