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SÔNG HỒNG RESORT 

Đc: 189 đường Lam Sơn, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ĐT: (0211)3777777/ 6259999 - Fax: (0211)6258888 

PHÒNG KINH DOANH - VP ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI 

Đc: Số 10, ngõ 89, đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN 

ĐT: (024)3756 5555/ 37915425  
Web: songhongresort.com - Email: songhongresort@gmail.com 

 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG NGHỈ TIÊU CHUẨN 
 

STT 

 
Loại phòng 

Giá công bố Giá khuyến mại 

Một khách Hai khách Một khách Hai khách 

1 VIP - Executive Suite 4,500,000 4,990,000 3,000,000 3,300,000 

2 Một giường đôi -Double 1,600,000 1,890,000 1,050,000 1,200,000 

3 Hai giường đơn-Twin 1,890,000 1,200,000 

4 Ba giường đơn-Tripple 2,390,000 1,500,000 

5 Phụ thu cuối tuần, lễ tết 0 0 0 0 

Lưu ý: Giá khuyến mãi áp dụng cho khách đặt trước ít nhất 24h 

 
Giá phòng trên là giá Nett và đã bao gồm: 

➢ Hóa đơn VAT 10%, phí phục vụ 

➢ Ăn sáng Buffet. Sông Hồng resort miễn phí ăn sáng với trẻ dưới 6 tuổi (miễn phí tối đa 2 trẻ/ phòng) 

- Trẻ từ 6-10 tuổi phụ thu 100.000 vnd/ trẻ/ đêm 

- Trẻ 11-14 tuổi phụ thu 150.000 vnd/ trẻ/ đêm 

- Từ 15 tuổi trở lên tính như người lớn phụ thu 250.000 vnd/ khách/ đêm 

- Phí giường phụ là 400.000 vnd/ giường/ đêm (chỉ áp dụng cho loại phòng Double và Twin) 

➢ Nước suối, đường, trà, café đặt phòng hằng ngày 

➢ Miễn phí sử dụng bể bơi, phòng tập gym, sân tennis (nếu còn trống), xe điện đi lại trong khuôn viên 

resort, khu vui chơi liên hoàn, khu vận động thể chất cho trẻ em, bãi đậu xe miễn phí 

➢ Ưu đãi đặc biệt thêm cho phòng VIP: miễn phí giặt là (ngoại trừ giặt khô) 01 bộ/ ngày (bao gồm 01 

áo sơ mi và 01 quần âu) và hoa quả đặt phòng trong ngày khách đến 

➢ Giờ nhận phòng: 14h – Giờ trả phòng: 11h. Trả phòng muộn trước 16h phụ thu 50% phí phòng, sau 

16h phụ thu 100% phí phòng. 

➢ Giá phòng trong ngày tính 100% giá phòng qua đêm. 
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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG NGHỈ CỘNG ĐỒNG 
 

 
Hình thức 

nghỉ 

 

Giá phòng 

(VNĐ) 

Dịch vụ đi kèm 

Phòng nghỉ có tổng 36 giường đơn, số lượng khách không 

vượt quá 45 khách/phòng 

Nghỉ trong 
ngày 

 
5,500,000 

Chưa bao gồm ăn sáng và các dịch vụ đi kèm (trẻ em dưới 10 tuổi 

miễn phí khu vui chơi ngoài trời) 

Nghỉ qua 

đêm 

 
9,000,000 

Miễn phí bể bơi, sân tennis ( nếu trống), khu vui chơi liên hoàn 

trong nhà, khu vui chơi vận động thể chất ngoài trời 

* Lưu ý: Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng. 

- Ăn sáng 01 tô + 01 ly: 70.000 vnd/suất 

- Ăn sáng buffet: 

Người lớn và trẻ từ 15 tuổi trở lên: 200.000 vnd/ suất 

Trẻ em: 0-5 tuổi: miễn phí 

6-10 tuổi: 100.000 vnd/suất 

11-14 tuổi: 150.000 vnd/suất 

*Phí khách ở ghép ngoài tiêu chuẩn (Từ khách thứ 46 trở đi): 

- Nghỉ trong ngày: 100.000 vnd/ khách ở ghép 

- Nghỉ qua đêm: 200.000 vnd/ khách ở ghép 

*Thời gian nhận - trả phòng: 

- Nghỉ trong ngày: Nhận phòng 11h30 - Trả phòng 17h00 

- Nghỉ qua đêm: Nhận phòng 12h00 - Trả phòng 10h00 

* Phí trả phòng muộn: 

- Nghỉ trong ngày: Trả sau 17h tính giá phòng như nghỉ qua đêm 

- Nghỉ qua đêm: Trước 14h tính 50% - Sau 14h tính 100%. 


