
Danang - Hoi An Shuttle Bus
DỊCH VỤ XE BUS ĐÀ NẴNG - HỘI AN

Terms and Conditions | Điều kiện và Điều khoản:
(*)Children aged 12 or below must be accompanied by an adult.
 Trẻ em dưới 12 tuổi phải đi cùng người lớn.  
                            
• The shuttle bus is available with 14 seats only. Advance reservation is required and subject to availability.
 Xe bus chỉ có 14 chỗ, vui lòng đặt chỗ trước để đảm bảo chỗ ngồi còn trống trên xe bus.
 
• The shuttle bus leaves on time as schedule, please be present at pick-up points at least 10 minutes before the departure time.
 Xe bus sẽ hoạt động theo đúng lịch trình, vui lòng có mặt tại điểm đón ít nhất 10 phút trước giờ khởi hành.

• Rate is inclusive of 10% tax and 5% service charge.
 Giá đã bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ.

• Please do not bring luggage on the shuttle bus.
 Vui lòng không mang hành lý lên xe bus.

• The shuttle bus only stops at the pick-up and drop-off points.
 Xe bus chỉ dừng lại duy nhất tại điểm đón và điểm dừng.

For more information, please contact Concierge Team at |  Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng:
T 84 236 3988 999 (or press “0” | hoặc phím “0”)
E Danang.Concierge@sheraton.com

 Time Routine Pick-up Points
 Thời gian Lộ trình Điểm đón 
 

 10:00  Danang - Hoi An Sheraton Grand Danang Resort, Lobby Level 01, Main Building (Ground level)
  Đà Nẵng – Hội An Sheraton Grand Đà Nẵng, Tầng 01 tòa nhà Lễ tân (Tầng trệt)

 15:15 Danang - Hoi An Sheraton Grand Danang Resort, Lobby Level 01, Main Building (Ground level)
  Đà Nẵng – Hội An Sheraton Grand Đà Nẵng, Tầng 01 tòa nhà Lễ tân (Tầng trệt)

 16:00 Hoi An - Danang Parking lot at 358 Nguyen Duy Hieu Street, Hoi An (Yaly Couture Custom Tailor)
  Hội An – Đà Nẵng Bãi đỗ xe tại 358 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An (Nhà may Yaly Couture)

Wednesday – Sunday | Thứ Tư - Chủ Nhật
PRICE | GIÁ: VND60,000 net per person | mỗi khách

Complimentary for children aged 12 or below(*) | Miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi(*)


