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FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG – GÓI DU LỊCH TRỌN GÓI 

BAO GỒM VÉ MÁY BAY VIETJET AIR CHỈ 9,900,000 

LOẠI PHÒNG 
Giá phòng trọn gói 3 ngày 2 đêm bao gồm vé máy bay 

Phòng 1 khách Phòng 2 khách Phòng 3 khách 

Garden View 7,900,000 9,900,000 13,900,000 

Lagoon Superior 8,900,000 10,900,000 14,900,000 

Ocean Studio Suite 9,900,000 11,900,000 N/A 

 

Thời Hạn: Từ 03/09/2016 đến hết 31/03/2017 (không áp dụng giai đoạn: từ 21/12/2016 đến hết 

08/01/2017 và 20/01/2017 đến hết 09/02/2017) 

Trọn gói dịch vụ du lịch bao gồm vé máy bay khứ hồi Vietjet Air và nghỉ mát 03 ngày 02 đêm và tại Khu 

Nghỉ mát Furama Đà Nẵng dành cho 02 khách giá 9,900,000. 

- Gói dịch vụ bao gồm: 

+ Vé máy bay khứ hồi Vietjet Air TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng hoặc Hà Nội – Đà Nẵng dành cho 02 khách 

với 07 kg hành lý xách tay. 

+ 02 đêm ở phòng Garden Superior hướng vườn dành cho 02 khách. 

+ Xe đưa đón tại sân bay quốc tế Đà Nẵng 

+ Ăn sáng tự chọn dành cho 02 khách tại nhà hàng Café Indochine. 

+ Miễn phí xe đưa đón đi phố cổ Hội An theo lịch trình của Khu nghỉ mát. 

+ Miễn phí trái cây hằng ngày 

+ Giảm 15% các trò chơi thể thao trên biển tại Furama, dịch vụ Spa. 

+ Giảm 10% cho tiệc tối hải sản tự chọn 

+ Miễn phí sử dụng internet không dây trong phòng nghỉ và khắp khu nghỉ mát. 

+ Miễn phí học Taichi vào buổi sáng. 

+ Miễn phí sử dụng phòng sauna, tắm hơi, phòng game, câu lạc bộ trẻ em và các hồ bơi. 

+ Đã bao gồm 10% VAT và 5% phí dịch vụ (Furama Resort Danang xuất hóa đơn tài chính khi khách hàng 

có yêu cầu). 

- Check in: từ 14h, Check out: 11h 

- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7 và chủ nhật. 

- Áp dụng cho khách có quốc tịch Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam 

(thời hạn visa từ 03 tháng trở lên) (không tính thêm phụ thu). 
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Chi tiết các mức giá khác 

- Giá trọn gói cho khách ở phòng đơn: VND 7,900,000 

- Phụ thu trẻ em: 

 Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn phí (vé máy bay và không thêm giường phụ). 

 Trẻ em từ 02 – 12 tuổi và không thêm giường phụ: 2,080,000 VNĐ/Trẻ đã bao gồm ăn sáng 

(bao gồm vé máy bay). 

 Trẻ em từ 02 – 12 tuổi và thêm giường phụ: 3,790,000 VNĐ/Trẻ đã bao gồm ăn sáng và giường 

phụ (bao gồm vé máy bay). 

 Người lớn thứ 3 hoặc trẻ em trên 12 tuổi: 4,000,000 VNĐ/khách đã bao gồm ăn sáng và giường 

phụ (bao gồm vé máy bay). 

 Chính sách phòng ở: Tối đa mỗi phòng ở xếp được 03 người lớn HOẶC 02 người lớn và 02 trẻ 

em dưới 12 tuổi.  

Đêm phát sinh (giá dành cho công ty du lịch): 

LOẠI PHÒNG 
Giá phòng được tính một phòng trên một đêm 

Phòng 1 khách Phòng 2 khách Phòng 3 khách 

Garden View 3,060,000 3,465,000 4,615,000 

Lagoon Superior 3,510,000 3,915,000 5,065,000 

Ocean Studio Suite 4,455,000 4,860,000 N/A 

Trẻ dưới 4 tuổi: miễn phí (sử dụng chung giường với bố mẹ) 

Trẻ từ 4 – 12 tuổi: VND 276,000net/trẻ/đêm (bao gồm ăn sáng) và VND 1,035,000net/trẻ/đêm (ăn sáng và 

giường phụ) 

 

Chính sách đặt vé: 

- Quý khách vui lòng liên hệ đặt phòng và vé máy bay trước ít nhất 15 ngày trước lưu trú (Khuyến khích 

khách hàng liên hệ đặt sớm để có phòng và vé máy bay theo ý muốn) 

- Xác nhận đặt phòng và vé tùy thuộc vào tình trạng phòng và vé trống. 

- Khách được đổi ngày đặt phòng miễn phí nhưng đổi ngày bay hay giờ bay sẽ tính phí theo quy 

định hiện hành của hang Hàng Không Vietjet. 

- Mọi thay đổi phải được thực hiện ít nhất 48 giờ so với giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay. 

- Đổi lịch trình bay /đổi hãng bay: Không được phép. 

- Liên hệ đặt phòng và vé: 

- Hà Nội: Phòng 1002, Tòa nhà TNR, Số 115 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, điện thoại: (04) 3942 

8858 trong giờ hành chính. Email: saleshanoi@furamavietnam.com  

- TP. Hồ Chí Minh: Phòng 5D, Tầng 5, tòa nhà Opera View Building, số 161 Đồng Khởi, Quận 1, điện 

thoại: (08) 38211 888 trong giờ hành chính. Fax: (08) 38213 246. Email: salesoffice@furamavietnam.com  
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