
 
 

  

 

 
HÀ NỘI SALES OFFICE 
 
Phòng 401 Tòa 17T4 Đường 
Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội 
ĐT: 024 3902 8899 
Web:www.thaovienresort.com 
E: thaovienresort@gmail.com 

 
BÁO GIÁ DỊCH  VỤ (Bắt đầu từ tối 24/7/2020) 

Kính gửi:  Quý Khách Hàng 

Thay mặt cho Thảo viên cảm ơn anh/chị và quý đoàn đã quan tâm và ủng hộ cho dịch vụ của chúng 

tôi. Kính chúc anh/chị cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt! Chúng tôi xin gửi tới quý 

đoàn báo giá dịch vụ phòng nghỉ để tham khảo và đăng ký. 

STT Loại phòng ĐV tính Đơn giá VNĐ Giá đã giảm 20% 

(Đăng ký qua VICA) 

1 Khu Vườn Hồng phòng 02 

giường đơn 1.2m*2m 

Phòng/đêm 2.500.000đ 2.000.000đ 

2 Khu Phố Nhỏ phòng 03 

giường đơn 1.2m*2m 

Phòng/đêm 2.700.000đ 2.160.000đ 

3 Khu Phố Nhỏ phòng 01 

giường đôi 1.8m*2m 

Phòng/đêm 2.000.000đ 1.600.000đ 

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, khách hàng lấy hóa đơn vui lòng cộng thêm 10% khi 

thanh toán). 

Ghi chú: Tiêu chuẩn: 

- Phòng 03 giường ngủ đơn 1.2m*2m: 03 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi. 

- Phòng 01 giường đôi 1.8m *2m: 02 người lớn và 02 trẻ em dưới 06 tuổi 

- Giá phòng đã bao gồm:  

 Hệ thống bể bơi: Bể bơi ngoài trời + Bể bơi bốn mùa trong nhà + Ngâm chân Gừng muối + 

Xông hơi khô + Xong ướt + Sục khoáng + Sục trà xanh 

 Miễn phí nước khoáng trong phòng nghỉ ( 02 chai); Trà & cafe trong phòng giành cho khách 

nghỉ  

 Miễn phí sử dụng phòng tập GYM 

-    Giờ nhận phòng:    14h00; Giờ trả phòng:        12h00 

Mọi thông tin quý khách có thể liên hệ trực tiếp: 
Em Linh:0906.145.14 M: sales1@thaovienresort.com 

 Trân trọng! 


