KHUYẾN MÃI MÙA HÈ TẠI
FURAMA RESORT & VILLAS DANANG
Áp dụng từ 13 tháng 5 đến ngày 03 tháng 9 năm 2017
Dịch vụ
* Ăn sáng tự chọn hàng ngày
* Miễn phí đưa đón khách 2 chiều tại sân bay Đà Nẵng
* Xe đưa đón đi tham quan phố cổ Hội An hàng ngày theo lịch trình của khu nghỉ mát.
* Miễn phí lớp học bơi căn bản và bơi tự cứu cho trẻ em
* Đón khách tại sảnh với khăn lạnh và nước hoa quả tươi
* Miễn phí truy cập Internet không dây tốc độ cao trong phòng và các khu vực công cộng
* Miễn phí hoa quả tươi, bình đun nước, trà và café tự pha trong phòng
* Sử dụng miễn phí bể bơi, phòng tập thể hình, phòng tắm hơi và sauna, phòng chơi game, CLB trẻ em và
tham gia miễn phí các lớp Taichi vào các buổi sáng
* Giảm 10% cho bữa tối tự chọn, các trò chơi dưới nước và SPA, 10% các dịch vụ tham quan tour
Ưu đãi khi lưu trú dài hạn
* Lưu trú từ 3 đêm trở lên: Tặng phiếu ẩm thực trị giá VND 300,000/người lớn/ngày:
* Chỉ dành cho dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng và quầy bar tại Furama
* Không áp dụng vào ngày trả phòng, các sự kiện đặc biệt, ăn uống trong phòng và mini bar
* Không áp dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác
* Không trao đổi, hoán chuyển, cộng dồn
BẢNG GIÁ PHÒNG (Áp dụng cho kì nghỉ từ 2 đêm trở lên)
LOẠI PHÒNG

Phòng 1 khách/đêm

Phòng 2 khách/đêm

Phòng 3 khách/đêm

Garden View

3,580,000

4,080,000

6,120,000

Lagoon View

4,230,000

4,730,000

6,770,000

Ocean Deluxe

4,880,000

5,380,000

7,420,000

Ocean Studio Suite

5,300,000

5,800,000

N/A

Ocean Suite (One Bedroom)

8,950,000

9,450,000

11,490,000

LOẠI BIỆT THỰ

Giá/đêm

Số khách

Khách phát sinh
(nệm)/đêm

2 Bedroom Pool Villa

10,160,000

(4 khách)

2,540,000

3 Bedroom Pool Villa

15,240,000

(6 khách)

2,540,000

3 Bedroom Beach Front Villa

20,240,000

(6 khách)

2,540,000

4 Bedroom Beach Front Villa

25,320,000

(8 khách)

2,540,000

Phụ thu:
Phụ thu VND 400,000/phòng/đêm vào các đêm Thứ Sáu và Thứ Bảy hàng tuần
Phụ thu VND 400,000/phòng/đêm (bao gồm phụ thu cuối tuần) cho các đêm 19 đến 21 tháng 5 năm 2017 (2
đêm), 26 đến 28 tháng 5 năm 2017 (2 đêm), 2 đến 4 tháng 6 năm 2017 (2 đêm), 23 đến 25 tháng 6 năm 2017
(2 đêm)
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Các chính sách dành cho trẻ em:
Mỗi phòng Ngủ chỉ bao gồm tối đa 02 người lớn và 02 trẻ em (dưới 12 tuổi) hoặc 3 người lớn
Phụ thu cho trẻ em (5 – 12 tuổi) bao gồm ăn sáng: VND 690,000 net/trẻ/đêm (sử dụng chung giường
với bố mẹ) và VND 1,150,000 net/trẻ/ đêm (sử dụng giường phụ hoặc nệm)
Miễn phí đối với trẻ dưới 5 tuổi, sử dụng chung giường với bố mẹ

Điều kiện:
* Khuyến mãi dành cho người Việt Nam, Việt kiều và người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam
* Không áp dụng kèm bất kỳ chương trình khuyến mãi khác.
* Có thể không áp dụng một số ngày vui lòng kiểm tra với Bộ Phận Đặt Phòng
* Giá đã bao gồm 05% phí phục vụ và 10% thuế VAT
* Xác nhận đặt phòng tùy vào tình trạng phòng trống của Resort
* Trong trường hợp trả phòng trước thời gian đã đặt, các dịch vụ ưu đãi miễn phí (khách chưa sử dụng) sẽ
không được hoàn trả.
Quy định về thời gian nhận và trả phòng:
 Giờ nhận phòng: bắt đầu từ 14:00 và giờ trả phòng trước 11:00 trưa
 Việc nhận phòng sớm chỉ được xác nhận khi quý khách thanh toán 100% tiền phòng cho đêm trước
đó
 Việc trả phòng trễ phụ thuộc vào tình hình phòng của khách sạn. Nếu khách trả phòng trễ trước 18:00
sẽ phải thanh toán thêm 50% phí tiền phòng/đêm, và sau 18:00 sẽ phải thanh toán 100% phí tiền
phòng/đêm.
Quy định đặt coc tiền tại thời điểm nhận phòng:
* Quý khách vui lòng đặt cọc bằng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt tại thời điểm nhận phòng
* Mức cọc yêu cầu là VND 500,000/khách/đêm chi phí cá nhân nếu tiền phò ng đã hoàn toàn được thanh toán
trước
* Mức cọc yêu cầu là VND 500,000/khách/đêm chi phí cá nhân và 100% tổng số tiền phòng chưa thanh toán
HOẶC tiền phòng còn lại chưa thanh toán hết
Quy định về việc huỷ phòng/điều chỉnh phòng/khách không đến lưu trú hoặc rút ngắn thời gian lưu
trú:
 Quí khách có thể đảm bảo việc đăt phòng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng theo
yêu cầu thanh toán của Bộ phận Đặt phòng
 Đối với những đặt phòng không được bảo đảm, khách sạn có quyền huỷ phòng mà không cần thông
báo trước
 Khách sạn không tính phí huỷ phòng hoặc thay đổi phòng nếu quý khách thông báo trước 6 ngày so
với ngày nhận phòng
 Khách sạn sẽ tính phí tương đương 50% tổng số tiền phòng các đêm đã đặt nếu thời gian thông báo
huỷ hoặc thay đổi đặt phòng trước 3 đến 5 ngày
 Khách sạn sẽ tính 100% tiền phòng tổng số đêm đã đặt nếu quý khách hủy đặt phòng trong vòng 72
tiếng trước giờ nhận phòng; hoặc quý khách không đến nhận phòng; hoặc quý khách rút ngắn ngày ở
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SUMMER PROMOTION AT FURAMA RESORT
& FURAMA VILLAS DANANG
Validity from 13th May until 3rd September 2017
BENEFITS:
 Full Buffet Breakfast at Cafe Indochine
 Complimentary round-trip Danang airport transfers
 Complimentary scheduled shuttle bus to Hoi An (first come, first serve)
 Welcome drinks up on check – in
 Daily fruits plate in room
 Wireless internet in rooms and public areas
 Free entrance to swimming pools, Steam bath, Sauna, and Fitness Centre
 Discount 10% for daily buffet dinner at Café Indochine, laundry service and SPA service.
Long staying benefits
 Min 3 - night stay: get VND 300,000 per adult per night

Only for food and beverage services at the restaurants and bars at the Resort
Not applied on departure day, special events, mini bar and room services
Not combined with other promotions or discount programs
Non – transferable/ Non - accumulated
ROOM RATES (Min 2 – night stay)
Single occupancy
(per room per night)

Double occupancy
(per room per night)

Triple occupancy
(per room per night)

Garden View

3,580,000

4,080,000

6,120,000

Lagoon View

4,230,000

4,730,000

6,770,000

Ocean Deluxe

4,880,000

5,380,000

7,420,000

Ocean Studio Suite

5,300,000

5,800,000

N/A

Ocean Suite (One Bedroom)

8,950,000

9,450,000

11,490,000

Rate per night

Number of Guest

Additional guest with
mattress per night

2 bedroom Pool Villa

10,160,000

(4 guests)

2,540,000

3 bedroom Pool Villa

15,240,000

(6 guests)

2,540,000

3 bedroom Beach Front Villa

20,240,000

(6 guests)

2,540,000

4 bedroom Beach Front Villa

25,320,000

(8 guests)

2,540,000

RESORT – ROOM TYPE

VILLAS TYPE

Surcharge:
Surcharge for weekends (Friday and Saturday) at VND 400,000 per room per night
Surcharge of VND 400,000 per room per night (including weekend surcharge) for periods: 19th – 21st May
2017 (2 nights); 26th – 28th May 2017 (2 nights); 2nd – 4th June 2017 (2 nights); 23rd – 25th June 2017 (2
nights).
Children Policy
- Maximum occupancy in room: 02 adults and 02 children under 12 years old or 03 adults
- There is no charge for child under 5 years old (and including 5) sharing the same bed with parents.
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- Children from 5 to 12 years old, surcharge VND 690,000 net per child per night without extra
bed and VND 1,150,000 net per child per night with an extra bed
Terms & Condition
- Applied to Vietnamese, Oversea Vietnamese and Expats only
- Not valid with any other offers, promotions or privileges
- Rates are inclusive of 5% service charge and prevailing government tax (10%)
- Bookings are subject to availability
- In the event of early departure, non-consumed service will not be reimbursed or exchanged or transfers
Check in and Check out Time:
 Check in time: after 14:00hrs and check out time at 11:00 hrs.
 For guaranteed early check-in, room will be reserved the night before and charged at 100%
 Late check – out is subject to availability, 50% of the room rate will be charged for late check-out
until 18:00hrs and Full-charged for late check out after 18:00
Deposit policy
Deposit upon check-in can be made by credit card or in cash
- Amount of VND 500,000/person/night for personal expenses if room charge had been paid in advance
- Amount of VND 500,000/person/night for personal expenses and 100 % of total room revenue in case no
prepayment OR the rest of the room payment
Cancellation/Amendment, No-Show, Shorten Period Policy:
 To guarantee the reservations, the payment should follow the Reservation’s instructions. Credit card
payment or Bank transfer or Cash are accepted.
 Non-guarantee reservations, the resort reserves the right to release the booking without notice
 No charge for cancellation/amendment is made 06 days prior to arrival date
 Cancellation/amendment is made from 5 - 3 days prior to arrival date will be charged at 50% of full
length of stay
 Cancellation/amendment is made within 72 hours prior to arrival date or no-show or shorten the
stay, 100% of full length of stay will be charged.
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