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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 trọn gói tại resort TTC Kê Gà 4 sao
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Mã Tour: TN-2575 - Khởi hành: Hằng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Voucher nghỉ dưỡng resort TTC Kê Gà: kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm trọn gói tại TTC Kê Gà với gia định tại
một resort mang khung cảnh ngoạn mục của đại dương và bãi biển dài cát trắng. Trong 2 ngày này bạn sẽ
tận hưởng kỳ nghỉ lý tưởng vượt xa cả mong đợi với những trải nghiệm đặc biệt khác tại TTC Resort - Kê
Gà, với 3 bữa ăn chính tại resort, uống beer không giới hạn ở hồ bơi. Đặc biệt khi đăng ký mua từ 2 phòng
trở lên bạn có thể lấy căn villa với hồ bơi riêng tạo nên những ấn tượng đặc sắc trong chuyến đi của mình.
Tất cả có trong voucher du lịch trong nước giá rẻ của Du Lịch Nắng Mới, cùng săn deal với chúng tôi nhé.

Combo 2 ngày 1 đêm trọn gói 3 bữa ăn tại resort TTC Kê Gà - Hàm Thuận
Nam

Bao gồm:

- 01 đêm phòng dành cho 2 khách nghỉ dưỡng tại Resort

- 2 phòng sẽ được nâng cấp lên 1 căn Hill Pool Villa.

- Miễn phí xe đưa đón tại 2 chiều : Từ Phan Thiết vào resort theo khung giờ: 5h, 7h,10h30, 13h, 20h30. Từ
resort ra lại Phan Thiết : 6h, 10h30, 14h00,17h00,22h00 Liên hệ trước số điện thoại lễ tân: 0962.883.072.
Liên hệ nhà xe trước 01 ngày để đặt xe

- Miễn phí nước uống có cồn không giới hạn 12:00 – 22:00

- Miễn phí 3 bữa ăn hàng ngày (ăn trưa,ăn tối,ăn sáng)

- Miễn phí Ăn nhẹ tại Hồ bơi từ 15:00 – 17:000
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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  TTC Thời gian Giá Người Lớn Giá Trẻ Em

Giá trong tuần 2 ngày 1 đêm 1.790.000 550.000

Giá cuối tuần 2 ngày 1 đêm 1.990.000 550.000

Giá voucher áp dụng tối thiểu cho 2 người 2 ngày 1 đêm loại phòng Superior Garden View.

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:

Chính sách dành cho người thứ 3 và trẻ em:

-  Trẻ  dưới  5  tuổi  (thay  bằng trẻ  dưới  1m)  miễn phí  ngủ chung với  bố  mẹ,  trẻ  thứ  2  sẽ  phụ thu
550k/bé (không bao gồm giường phụ)

- Trẻ từ 6 đến 10 tuổi (thay bằng trẻ dưới 1.3m)ngủ chung với bố mẹ phụ thu 550k/bé (không bao gồm
giường phụ)

- Trẻ 11 tuổi (thay bằng trẻ trên 1.3m) trở lên tính như người lớn: phụ thu 950/bé (bao gồm giường phụ)

Note: Trong trường hợp trẻ khi check-in không mang theo giấy khai sinh thì phí phụ thu trẻ em sẽ áp dụng
theo chiều cao.

Thời gian áp dụng đến 30/9

Không áp dụng trong dịp lễ 2/9

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
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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