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        CHI NHÁNH CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN ĐÔNG – KSTM AN ĐÔNG KÍNH GỬI ĐẾN 
 
 
HIỆP HỘI BAO BÌ 
 
Tổng số trang: 02 
Ngày gửi: 19 tháng 10 năm 2022 
 
 
BÁO GIÁ PHÒNG Ở GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 10 – 15 THÁNG 11 NĂM 2022 
 
Kính thưa hiệp Hội Bao Bì, 
 
Cám ơn quí công ty về viêc chọn Khách Sạn 5 sao Windsor cho viêc tổ chức sự kiện vào tháng 11 năm 
2022. Với phong cách phục vụ thân thiện và nhạy bén, Khách Sạn Windsor luôn là một nhà tổ chức hội họp 
và tiệc chuyên nghiệp.  
 
Chúng tôi xin hân hạnh được đưa ra những chi tiết sau đây theo sự chấp thuận của quý khách: 
 
CHI TIẾT PHÒNG LƯU TRÚ 
 

Loại phòng Giá phòng Giá ưu đãi  

Deluxe Single  
(1 người/ phòng) 

VND1,700,000++ VND1,600,000++ 

Deluxe Double/Twin 
 (2 người/ phòng 

VND1,900,000++ VND1,800,000++ 

 
 
LƯU Ý: 

- Giá trên được áp dụng đặc biệt chỉ cho sự kiện này với ngày lưu trú trong giai đoạn từ ngày 10 – 15 
tháng 11 năm 2022. Nếu có bất kì sự thay đổi nào về số thời gian  lưu trú, Khách sạn có quyền điều 
chỉnh lại giá phòng nêu trên. Mọi thay đổi sẽ phải tùy thuộc vào tình trạng phòng của khách sạn. 

- Giá phòng trên đã bao gồm ăn sáng và internet. 
- Giá phòng trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 8% thuế GTGT. 

(Giá và mức thuế được áp dụng bên trên được dựa trên luật thuế hiện hành của chính phủ, nếu có bất kì 
sự thay đổi nào từ phía chính phủ về luật thuế này, khách sạn có quyền điều chỉnh giá và mức thuế nêu 
trên cho phù hợp dựa trên văn bản luật thuế mới của chính phủ) 

 
Nhận phòng và Trả phòng / Check In and Check Out 

- Thời gian nhận phòng là 14:00 giờ 
- Thời gian trả phòng là 12:00 giờ 

 
Nhận phòng sớm và Trả phòng trễ 

- Yêu cầu nhận phòng trước 14:00 giờ vào ngày nhận phòng được xem là nhận phòng sớm. 
- Yêu cầu trả phòng sau 12:00 giờ vào ngày trả phòng được xem là trả phòng trễ. 
- Nhận phòng sớm từ 9 giờ sáng đến 13 giờ trưa sẽ được tính 50% trên giá phòng một đêm. 
- Nhận phòng sớm trước 9 giờ sáng sẽ được tính 100% giá phòng một đêm 
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- Trả phòng trễ sau 12 giờ trưa đến 18 giờ tối vào ngày trả phòng sẽ được tính 50% trên giá phòng một 
đêm. 

- Trả phòng trễ sau 18 giờ tối sẽ được tính 100% giá phòng một đêm 
- Tất cả yêu cầu nhận phòng sớm và trả phòng trễ đều phụ thuộc vào tình trạng phòng của khách sạn 

 
 
Gia hạn phòng 
Giá trên đuợc áp dụng thêm cho ba (3) ngày truớc và sau thời gian lưu trú chính.  
 
Quy Trình Đặt Phòng 
Danh sách khách lưu trú nhận phòng, bao gồm họ tên đầy đủ, chi tiết hộ chiếu, thị thực (nếu có) chi tiết chuỵến 
bay, những tên khách ở chung phòng phải được cung cấp cho khách sạn trước ngày nhận phòng ít nhất 07 ngày. 
 
Trả Phòng Sớm / Khách Không Đến / Hủy Đặt Phòng / Giảm Số Lượng Phòng 
Khách sạn sẽ áp dụng một mức phí phạt đối với Công Ty hoặc khách dựa trên tổng số đêm lưu trú mà Công 
Ty hoặc khách đã đặt trong các trường hợp sau đây: 

- Công Ty hoặc khách trả phòng trước thời hạn đã đặt ban đầu trong hợp đồng. 
- Công Ty hoặc khách đã đặt phòng nhưng không đến lấy phòng vào ngày đã đặt. 

(Những phòng không được dùng sẽ được khách sạn sử dụng để kinh doanh cho những khách hàng khác). 
 
 
Thưa Hiệp Hội Bao Bì, chúng tôi tin tưởng rằng bảng báo giá trên đã bao gồm những yêu cầu ban đầu của 
chị. Chúng tôi chưa giữ phòng trên hệ thống, vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu bảng báo giá này phù 
hợp với yêu cầu của hiệp hội. Và thông tin cho chúng tôi bằng văn bản vào ngày hay trước ngày 05 tháng 
11 năm 2022, chúng tôi sẽ gửi tới chị bản hợp đồng chính thức để ký kết 
 
 
Chúng tôi mong được phuc vụ quý công ty và khách của quí công ty, và sẽ làm hết sức để sự kiên này được 
thành công tốt đẹp 
 
Trân trọng, 
 

   
Hoang Huyen Trang | Catering Manager 
Office: 6th Floor, 8 Nguyen Hue Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City 
Tel: +84 28 3838 8900  Ext: 1873 | Mobile: 0945 865 811 
Email: trang.hoang@wmcvietnam.com 


