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Hanoi, 28 May 2020  

 

BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI 2020 
 

Thời Gian Đặt Phòng: từ nay đến 30/06/2020 
 
 

1. GIÁ PHÒNG COMBO 2 BỮA ĂN (bao gồm bữa sáng và lựa chọn một bữa trưa/ bữa tối set 
menu) 

Thời gian lưu trú 
Loại phòng (Phòng Classic)  

bao gồm bữa sáng và lựa chọn một bữa trưa/ bữa tối set menu 

Từ nay tới hết 31/07/2020  VND 3,200,000 net/ đêm 

 
2. GIÁ PHÒNG (chỉ bao gồm bữa sáng) 
 

Thời gian lưu trú 
Loại phòng (Phòng Classic)  

Giá mỗi phòng mỗi đêm 
Chủ Nhật-Thứ 2-Thứ 3-Thứ 4-Thứ 5 

Loại phòng (Phòng Classic) 
Giá mỗi phòng mỗi đêm 

Thứ 6-Thứ 7 

Từ nay tới hết 31/07/2020  VND 2,350,000 net/ đêm VND 2,850,000 net/ đêm 

 
Phụ phí, mỗi phòng mỗi đêm, nâng hạng phòng từ phòng Classic lên hạng cao hơn: 

Phòng Superior  VND 610,000 net/ đêm 

Phòng Deluxe   VND 1,040,000 net/ đêm 

Phòng Junior Suites VND 1,995,000 net/ đêm 

Phòng Deluxe Suites VND 3,035,000 net/ đêm 

 
Lưu ý: 
- Báo giá này chỉ áp dụng cho booking mới có giá trị tới hết 30/6/2020 
- Giá phòng áp dụng cho tất cả các thị trường, và áp dụng cho booking lẻ 1-7 phòng 
- Giá phòng khuyến mãi bao gồm ăn sáng cho tối đa 2 người lớn và 1 trẻ dưới 2 tuổi/ phòng 

Classic 
- Gía phòng combo khuyến mãi bao gồm ăn sáng và lựa chọn một bữa trưa/ bữa tối set menu 2 

người lớn và 1 trẻ dưới 2 tuổi / phòng Classic 
- Báo giá bao gồm ăn sáng cho 1 trẻ em dưới 2 tuổi ngủ chung giường với người lớn. 
- Phụ phí cho trẻ em (như bảng đính kèm trong email) 
- Báo giá đã bao gồm 15.5% thuế và phí dịch vụ, không bao gồm hoa hồng.  

 
Điều kiện thanh toán và hoàn hủy: 
- Yêu cầu thanh toán trước tổi thiểu 7 ngày cho đặt phòng từ 1-3 phòng HOẶC tối thiểu 15 ngày cho 
đặt phòng từ 4 đến 7 phòng. 
- Sau khi hoàn thành thanh toán, vui lòng gửi ủy nhiệm chi đối chiếu với khách sạn. 
- Trường hợp hủy phòng trước thời hạn, khoản thanh toán sẽ không hoàn trả và được giữ cấn trừ cho 
đặt phòng trong tương lai.  
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Phí phạt hoàn hủy thông báo muộn: 
- Thông báo hủy phòng muộn hơn 7 ngày trước ngày lưu trú: 50% giá trị tiền phòng tổng thời gian lưu 
trú 
- Thông báo hủy phòng muộn hơn 3 ngày trước ngày lưu trú: 100% giá trị tiền phòng tổng thời gian 
lưu trú 
- Thông báo thay đổi ngày lưu trú hoặc rút ngắn thời gian lưu trú, phí phạt thay đổi sẽ áp dụng như phí 
phạt hủy đặt phòng. 
 
Thông tin ngân hàng chuyển khoản: 
Tên ngân hàng:       Ngân hàng TNHH Indovina 
Tên công ty:   CONG TY CO PHAN TRUONG BINH MINH 
Chi nhánh:  Chi nhánh Hải Phòng   
Số tài khoản - VND:  3338333009 
Swift Code:  IABBVNVX 
 
Vui lòng gửi đặt phòng tới email: HB435@accor.com. 
 
 
Cần thêm thông tin về khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
 
Trân trọng và cảm ơn, 
 
Phạm Thị Anh Châm (Ms.) 
Sales Manager 
+84 936 851 193 
HB435-SM1@accor.com 
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