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CHƯƠNG TRÌNH HAPPY WEEKEND 
GIẢM THÊM 10% CHO CHỦ THẺ HSBC PLATINUM VÀ PREMIER 

TRÊN GIÁ NỘI ĐỊA CÔNG BỐ BÊN DƯỚI 
Thời gian lưu trú: 22 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 

Thời gian đặt phòng từ thứ Sáu đến hết Chủ Nhật hàng tuần từ tháng 03/2019 đến 05/2019 
 

GIÁ KHUYẾN MÃI MỖI ĐÊM: 
 

Loại phòng Phòng 1 khách Phòng 2 khách Phòng 3 khách 

Garden View 3,580,000 4,080,000 5,580,000 

Lagoon View 4,230,000 4,730,000 6,230,000 

Ocean Deluxe 4,880,000 5,380,000 6,880,000 

Ocean Studio Suite (*) 5,300,000 5,800,000 N/A 

Ocean Suite (One Bedroom) 8,950,000 9,450,000 10,950,000 

Presidential Suite  13,950,000 14,450,000 15,950,000 

 

Loại biệt thự Giá Số khách Khách phát sinh 

2 Bedroom Pool Villa (**) 10,800,000 (4 khách) 1,500,000 

3 Bedroom Pool Villa (**) 13,300,000 (6 khách) 1,500,000 

3 Bedroom Beachfront Pool Villa (**) 20,800,000 (6 khách) 1,500,000 

4 Bedroom Beachfront  Pool Villa (**) 23,300,000 (8 khách) 1,500,000 

(*) Loại phòng không kê được giường phụ 
(**) Loại biệt thự không kê được giường phụ, chỉ kê được nệm phụ 
 
Các dịch vụ bao gồm: 

 Ăn sáng tự chọn hàng ngày 
 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 
 
Dịch vụ khi lưu trú dài hạn: 

 Nếu lưu trú liên tục 2 đêm: miễn phí  đưa đón khách 2 chiều tại sân bay Đà Nẵng  

 Nếu lưu trú liên tục từ 3 đêm trở lên: miễn phí  đưa đón khách 2 chiều tại sân bay Đà Nẵng và 
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 
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Phụ thu: 
Các đêm từ ngày 22 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2019; từ ngày 2 tháng 2 

đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2019 

Các đêm từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2019 

Lễ hội pháo hoa: 31/05/2019-01/06/2019, 07-08/06/2019, 14-15/06/2019, 21-22/06/2019, 28-

29/06/2019, 5-6/07/2019  

Phụ thu VND 500,000 /phòng resort/đêm  
Phụ thu VND 3,000,000 /Pool Villa/đêm 
Phụ thu VND 10,000,000 /Beachfront Pool Villa/đêm  
Phụ thu mỗi thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần từ ngày 01 tháng 06 đến hết ngày 02 tháng 09 năm 

2019 

Phụ thu VND 400,000/phòng resort/đêm  

Phụ thu VND 800,000 /Villa-hai-phòng-ngủ/đêm 

Phụ thu VND 1,200,000/ Villa-ba-phòng-ngủ /đêm  

Phụ thu VND 1,600,000/ Villa-bốn-phòng-ngủ /đêm  

Phụ thu bữa tối bắt buộc Tối Giáng Sinh (24 tháng 12) hoặc Ngày Giáng Sinh (25 tháng 12) & 
Đêm giao thừa đón Năm mới (31 tháng 12) – Giá chưa bao gồm nước uống 
Tiệc Giáng Sinh: VND 2,726,000net/người lớn – VND 2,162,000net/trẻ em (từ 4 – 12 tuổi) 
Tiệc Năm Mới: VND 4,418,000net/ người lớn – VND 3,478,000net/ trẻ em (từ 4 – 12 tuổi) 
 
Các chính sách dành cho trẻ em: 

Mỗi phòng ngủ (khu resort và biệt thự) chỉ bao gồm tối đa 02 người lớn và 02 trẻ em (dưới 12 tuổi) 
hoặc 3 người lớn 
Phụ thu cho trẻ em (4 – 12 tuổi) bao gồm ăn sáng: VND 400,000/trẻ/đêm (sử dụng chung giường với 
bố mẹ) và VND 1,150,000/trẻ/đêm (sử dụng giường phụ hoặc nệm phụ khu biệt thự)  
Miễn phí đối với trẻ dưới 4 tuổi, sử dụng chung giường với bố mẹ  
 
Điều kiện: 

 Khuyến mãi dành cho khách Việt Nam, Việt kiều và người nước ngoài sống và làm việc tại 
Việt Nam (có hạn visa trên 3 tháng) 

 Trong trường hợp trả phòng trước thời gian đã đặt các dịch vụ ưu đãi miễn phí (khách chưa 
sử dụng) sẽ không được hoán đổi hoặc trả lại 

 Không áp dụng kèm bất kỳ chương trình khuyến mãi khác. 

 Giá đã bao gồm 05% phí phục vụ và 10% thuế VAT 

 Xác nhận đặt phòng tùy vào tình trạng phòng trống của Resort và Villas 

 Furama có quyền dừng áp dụng chương trình khuyến mãi này mà không cần báo trước. 
 
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  
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. 
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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 cho các chi phí cá nhân phát sinh nếu tiền 
phòng đã được thanh toán trước  

 Mức cọc yêu cầu là VND 500,000/khách/đêm cho các chi phí cá nhân phát sinh và 100% 
tổng số tiền phòng nếu tiền phòng  chưa được thanh toán trước  

 
Các quy định về việc thay đổi phòng đã đặt: 

Quý khách được yêu cầu bảo đảm đặt phòng bằng việc cung cấp thẻ tín dụng hoặc tiền mặt hoặc 
chuyển khoản theo hướng dẫn của Bộ phận Đặt phòng. 

 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 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 so với ngày nhận phòng 

 Khách sạn sẽ tính 100% tiền phòng tổng số đêm đã đặt nếu quý khách hủy đặt phòng trong 
vòng 72 tiếng trước khi khách đến hoặc không đến nhận phòng (vào ngày đã đặt) 

 
Các quy định về việc thay đổi phòng đã đặt cho các đêm từ ngày 22 tháng 12 đến hết ngày 2 
tháng 1 năm 2019; các đêm từ ngày 2 tháng 2 đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2019 
 
Quý khách được yêu cầu bảo đảm đặt phòng bằng việc cung cấp thẻ tín dụng hoặc tiền mặt hoặc 
chuyển khoản theo hướng dẫn của Bộ phận Đặt phòng. 

 Khách sạn không tính phí huỷ phòng hoặc thay đổi phòng nếu quý khách thông báo trước 30 
ngày so với ngày nhận phòng 

 Khách sạn sẽ tính phí đương 50% tổng số tiền phòng các đêm đã đặt nếu thời gian thông 
báo huỷ hoặc thay đổi đặt phòng trước 14  đến 29 ngày so với ngày nhận phòng 

 Khách sạn sẽ tính phí đương 75% tổng số tiền phòng các đêm đã đặt nếu thời gian thông 
báo huỷ hoặc thay đổi đặt phòng trước 8  đến 13 ngày so với ngày nhận phòng 

 Khách sạn sẽ tính 100% tiền phòng tổng số đêm đã đặt nếu quý khách hủy đặt phòng trong 
vòng 7 ngày trước ngày nhận phòng hoặc không đến nhận phòng (vào ngày đã đặt) 

 
Quy định về thanh toán: 
 
Quý khách có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản vào tài khoản Việt Nam Đồng 
của Khách sạn theo thông tin dưới đây: 
Tên Ngân Hàng: BIDV - Danang - 90 Nguyen Chi Thanh St., Danang City, Vietnam 
Tên Tài Khoản: Furama Resort Danang 
Số Tài Khoản:  561-10-00-01-2564-7(VND) 
 

Liên hệ đặt phòng:  

Furama Resort Danang -  Tel: (0236) 3847 888 | Email: reservation@furamavietnam.com 
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