
02 đêm nghỉ tại Phòng Deluxe
02 bữa sáng tại nhà hàng của khách sạn
01 bữa tối món ăn Hàn Quốc ngày thứ Sáu tại nhà hàng (thực đơn chọn sẵn)
01 bữa tối BBQ ngày thứ Bảy tại Twighlight tầng 20 (thực đơn chọn sẵn)
Miễn Phí 01 ly vang đỏ/người vào bữa tối thứ Bảy
Miễn phí sử dụng Bể bơi và phòng Gym
Miễn phí 01 ly nước hoa quả kèm đồ ăn nhanh/người khi sử dụng bể bơi 
Miễn phí gói trị liệu 30 phút tại Lien Spa
Miễn phí sử dụng Phòng Vui chơi cho bé 

Một kỳ nghỉ hoàn hảo cho bạn và gia đình dịp cuối tuần, kỳ nghỉ dưỡng trọn gói ngay 
trong lòng Hà Nội có phải là điều bạn đang tìm kiếm??
Wyndham Garden Hanoi ra mắt Gói nghỉ dưỡng " Green Package" dành cho 2 người
đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn sau những ngày làm việc căng thẳng. 

Voucher trị giá 4.900.000 net/2 người bao gồm các dịch vụ:

Điều kiện và Điều khoản:

•   Phiếu dịch vụ có giá trị đến 01.01.2023
•   Phiếu dịch vụ không thể qui đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại
•   Vui lòng xác nhận thời gian sử dụng dịch vụ tại khách sạn trước 07 ngày
•   Vui lòng xuất trình phiếu dịch vụ tại quầy tiếp tân trước khi sử dụng
•   Vui lòng dặt dịch vụ trị liệu 30 phút trước khi sử dụng
•   Khách sạn không chịu trách nhiệm về mất mát, thay đổi, trộm cắp hoặc hết hạn
  phiếu dịch vụ

Chính sách giá trẻ em:
   
•  Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn phí sử dụng dịch vụ (Ăn cùng bố mẹ)
•  Trẻ em từ 06 – dưới 12 tuổi: 70% giá người lớn (1.715.000 VNĐ/trẻ):
  Ngủ Giường Phụ, Suất ăn 70% suất ăn người lớn
•  Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như người lớn (2.450.000 VNĐ/người):
  Ngủ Giường phụ, Suất ăn như Người lớn

Phụ thu phòng đơn: 700.000 VNĐ/đêm

Hình thức nhận Voucher:
Có thể chuyển khoản, nộp tiền mặt trực tiếp đủ 1 lần để nhận Voucher và được hướng 
dẫn hỗ trợ đặt phòng.

Ngay tại Hà Nội
NGHỈ DƯỠNG TRỌN GÓI

Kỳ nghỉ không thể bỏ lỡ dịp cuối tuần!

Thông tin:  Khách sạn Wyndham Garden Hanoi
Địa chỉ:   Lô HH01 - Tố Hữu - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội
Website:   https://wyndhamgardenhanoi.com
Tel:    +84 243 633 3355


