
Chƣơng trình ƣu đãi chủ thẻ Vietcombank tại Bamboo Village Resort 

HOT SUMMER DEAL PACKAGE 

Cơ hội Nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Resort đẳng cấp 4 sao Bamboo Village Beach 

Resort cho 02 người chỉ với 2.543.000đ ( Đã giảm từ giá 6.535.000đồng). 

- Website: www.bamboovillageresortvn.com  

- Địa chỉ: 38 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận 

- Tel:  (84) 62 3 847 007 - 08. 3838 9358 

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH 

 Áp dụng cho 02 ngày 01 đêm dành cho 02 người tại Bungalow Garden View 

 Hạn sử dụng: 31/10/2013 

 Giá trên đã bao gồm: 

- 01 bữa ăn sáng buffet cho 02 người. 

- 01 bữa ăn trưa hoặc ăn tối dành cho hai người tại Nhà Hàng Đất Rơm. 

- 02 Vé body massage (60 phút) dành cho 02 người. 

- Giảm 15% dịch vụ ăn uống và giặt ủi. 

- Giảm 20% tại minibar. 

- Miễn phí 02 hồ bơi, bãi biển riêng, phòng tập thể dục, bi-da, bóng bàn, Wifi. 

- Giá trên đã bao gồm 10% VAT và 5% phí phục vụ 

 Giá trên chưa bao gồm: 

- Các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình 

 Áp dụng các ngày cuối tuần (có). Nếu có tính phụ thu ngày thứ 7: 565.000đồng. 

 Không áp dụng từ ngày 31/08-02/09. 

 Quy định về phụ thu: 

- Phụ thu trẻ em :  

+ Miễn phí tiền phòng và ăn cho trẻ em dưới 05 tuổi (ở chung phòng với bố 

mẹ). 

http://www.bamboovillageresortvn.com/


+ 02 trẻ em dưới 5 tuổi phải đặt thêm giường phụ và Chỉ tính thêm phí giường 

phụ 609.000 VND.  

+ Trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi: phụ thu tiền ăn ngày thường: 252.000 

VNĐ/Bé, phụ thu tiền ăn ngày thứ bảy: 418.000 VNĐ/Bé. (phí bao gồm 2 bữa 

ăn: sáng + tối hoặc trưa; bé ngủ chung với bố mẹ) 

+ Nếu phòng có 02 bé từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi bắt buộc phải kê thêm 

giường phụ và tính phụ thu theo như người lớn thứ 3 nêu trên. 

+ Từ 12 tuổi trở lên: tính như người thứ 3 

- Phụ thu tiền phòng và ăn tối cho ngƣời thứ 3 :  

+ Ngày thường: 903.000VNĐ/khách,  

+ Đêm thứ 7 (ăn tối buffe Hải Sản): 1.185.000VNĐ/khách. 

+ Không bao gồm tiêu chuẩn vé massage 

 Thời gian nhận phòng: 14h00 và trả phòng: 12h00. 

 Đặt phòng trước 21 ngày 

 Thay đổi ngày đến/đi  trước 10 ngày, không phạt, được gia hạn 03 lần. 

 Nếu thông báo hủy/đổi 72 giờ trước ngày đến được xem là không đến, khi đó số 

tiền đã đặt cọc sẽ không còn giá trị sử dụng cho đặt phòng đã được xác nhận, trừ 

trường hợp đặc biệt có sự thương lượng giữa hai bên khách hàng và khách sạn. 

 Không áp dụng song song với các gói khuyến mãi khác. 

 


