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CHƯƠNG TRÌNH TRỌN GÓI ( Nhóm 10 Khách ) 

( 02 Ngày 01 Đêm ) 

 

GIÁ GỐC: 2,450,000  VND/KHÁCH/ĐÊM 

GIÁ ƯU ĐÃI: 1,219,000 VND/KHÁCH/ĐÊM (CN-Thứ 5) 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM: 

 Phòng Deluxe Sea View ( 02 khách/phòng ) 

 Welcome-Drink 

 01 bữa Tiệc Buffet BBQ Hải Sản ( tổ chức riêng cho đoàn ) 

 Cùng chương trình Karaoke Màn Chiếu hiện đại 

 Lửa trại với Khoai/Bắp nướng ngoài bãi biển 

 01 bữa ăn sáng tại Nhà hàng với thực đơn tự chọn 

 01 bữa ăn trưa Set Menu 

 Miễn phí 01 chai nước, trà, cà phê 

 Miễn phí sử dụng 02 hồ bơi ( 01 hồ nước ngọt & 01 hồ Jacuzzi ) 

 Tặng 01 món quà lưu niệm cao cấp có thương hiệu 

 Tặng 01 bánh kem ngay ngày sinh nhật ( trong thời gian khách lưu trú ) 

 Được nhận phòng sớm và miễn phí nâng lên hạng phòng cao hơn ( Tùy vào tình trạng phòng 

thực tế ) 

 Giảm 10 % /tổng hóa đơn ăn uống phát sinh tại nhà hàng 

 

II. CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG BAO GỒM: 

 Chi phí vận chuyển 

 Chi phí thức uống ngoài chương trình 

 Chi phí cá nhân khác 

III. PHỤ THU: 

 Trẻ em 06-dưới 12 tuổi: phụ thu 450,000 VND/bé/đêm ( ngủ chung giường với bố mẹ, giá 

được bao gồm 01 bữa ăn tối+ chơi lửa trại+ 01 bữa ăn sáng+ 01 bữa ăn trưa) 

 Trẻ em dưới 06 tuổi: miễn phí 

 Thứ 6+7: phụ thu 100,000 VND/khách/đêm 

 Nâng cấp lên Hạng phòng Premier: Phụ thu 200,000 VND/phòng/đêm 

IV. GHI CHÚ: 

 Giá trên không áp dụng cho các Ngày Lễ/Tết 

 Chương trình được áp dụng từ ngày 03/01-31/03/2021 

 Giá trên đã bao gồm 10% VAT & 5% phí phục vụ 

V. QUI ĐỊNH CHUNG: 

 Khách hàng đặt phòng trước 07 ngày và liên hệ Phòng Kinh Doanh: 028.3910.5152 

 Trường hợp điều chỉnh ngày nhận phòng: trước 05 ngày & được điều chỉnh 01 lần 
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 Trường hợp đã đặt dịch vụ nhưng không đến: Voucher sẽ bị hủy & không còn giá trị 

 Voucher không được qui đổi thành tiền & không hoàn tiền khi voucher còn hiệu lực 

 Voucher được phục vụ tại NOVELA MUI NE RESORT ( 4 Sao )- 96A Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Hàm Tiến,Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. 

 

VI. LỊCH TRÌNH TẠI RESORT: 

 

NGÀY 01: 

+ 14:00 giờ - Thưởng thức Welcome-Drink 

- Làm thủ tục nhận phòng 

+ 14:00-17:00 giờ - Khách tự do nghỉ ngơi 

+ 17:30-21:00 giờ - Tiệc Buffet BBQ Hải Sản 

- Chương trình Karaoke Màn chiếu hiện đại 

+ 21:00-22:00 giờ - Lửa trại + Khoai/Bắp nướng 

NGÀY 02: 

+ 06:30-09:30 giờ - Ăn sáng tại Nhà hàng với Menu tự chọn 

+ 09:30-11:00 giờ - Khách tự do đi dạo, chụp hình 

+ 11:00-12:00 giờ - Ăn trưa Set Menu tại Nhà hàng 

+ 12:00 giờ - Làm thủ tục trả phòng 

 

 


