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   ƯU ĐÃI TỪ NOVOTEL PHÚ QUỐC 

 
1. Nội dung ưu đãi/ Incentive content: 

 

� Giảm 10% trên giá phòng tốt nhất tại thời điểm đặt phòng 

10% discount on best available rate for room only at the time of booking 

� Đưa đón sân bay 

Roundtrip airport transfer  

� Thức uống ngay khi khách đến resort 

Welcome drink upon arrival  

� Miễn phí Wi-Fi trong phòng  

Free of use Wi-Fi  

� Miễn phí sử dụng sân quần vợt từ 07am – 06pm 

Free of use tennis court from 07am  - 06 pm  

� Xe bus đưa đón miễn phí hàng ngày từ khu nghỉ đến thị trấn Dương Đông.  

Complimentary  shuttle bus  connects daily to Duong Dong Town 

 

2. Điều kiện được ưu đãi/ Terms & Conditions: 

� Không a ́p dụng chung vơ ́i các chương tri ̀nh ưu đa ̃i, khuyến mãi kha ́c va ̀ phiê ́u qua ̀ tă ̣ng. 

The offer is not applied in conjunction with other discounts and promotions 

� Chủ thẻ phải thông báo sở hữu thẻ VIB khi tiến hành đặt phòng 

All payments must be settled by VIB Vietnam Credit Cards 

� Không áp dụng chương trình vào các ngày lễ tết 

The offer is not applied on public holidays 

� Chủ thẻ phải trả thêm phí bữa tối bắt buộc nếu đặt phòng vào ngày 24/ 12/ 2016 và 31/12/2016 

Cardholder have to pay compousury dinner if book the room on December 24, 2016 and December 

31, 2016 

� Giá phòng đặt biệt cho chủ thẻ VIB như bên dưới:  
Special room rate for VIB card holder as follow 

 
3. Điều kiện đặt phòng/ Condition: 
� Trẻ em từ 16 tuổi trở lên được xem như người lớn và tính phụ thu giường phụ, nếu có.   

Children from 16 years old upwards are considered as adult and will be surcharge for Extra bed, if 

any. 
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� Trẻ em dưới 16 tuổi ở chung phòng với bố mẹ sẽ được ở miễn phí tiền phòng, nhưng sẽ phải trả 

phụ thu ăn sáng và ăn tối dựa trên giá nêu trên, hoặc sẽ phụ thu phần giường phụ nếu có yêu 

cầu theo giá nêu trên. 

Children under 16 years old sharing accommodation with parents are FREE of room charge with 

MEAL surcharge of breakfast and dinner or will be charged  for Extra bed if any  as above mentioned 

rate. 

� Trẻ em dưới 6 tuổi trở xuống sẽ được ăn sáng và ăn tối miễn phí. 

Children below 6 years old is entitle to complimentary breakfast and dinner. 

� Nôi dành cho trẻ em được miễn phí. 

The Baby Cot is free of charge.  

� Tất cả giường phụ và nôi dành cho em bé phụ thuộc vào số lượng có sẵn của khu nghỉ dưỡng. 

All Extra Beds and Baby Cots are subject to availability of Resort. 

� Tối đa 2 trẻ em trong một phòng. Bắt buộc kê giường phụ cho khách có 2 trẻ em đi cùng. 

There can only be up to 2 children per room. Extra bed is compulsory for reservation with 2 children. 

 

4. Thanh toán, thay đổi và hủy đặt phòng kể cả trường hợp không đến nhận phòng 
Payment, Amendment & Cancellation including NO SHOW 

4.1.  Hình thức thanh toán/ Payment Policy 
 

Khách đặt phòng phải thanh toán 100% tiền phòng bằng thẻ hoặc chuyển khoản khi có xác nhận đặt 

phòng, nếu không khu nghỉ mát sẽ không xác nhận phòng đặt. 

Customer must make 100% of total amount payment for number of nights stay (Credit card or Telegraph 

Transfer T/T) upon booking confirmation. Otherwise, reservation will not be confirmed. 

� Thông tin tài khoản Ngân Hàng như sau: 

Tên tài khoản:     Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc 

Tên ngân hàng:   TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuan 

Số tài khoản:        22210003159999 (VND) - 22210370349999 (USD) Swift code: BIDVVNVX 

Bank account information:  

Account name:     Phu Quoc Investment and Development Joint Stock Corporation 

Bank name:          Bank of Investment and Development Vietnam – Thanh Xuan Branch 

Account number:  22210003159999 (VND) - 22210370349999 (USD) Swift code: BIDVVNVX 

 
4.2. Chính sách hủy phòng/ Cancellation Policy: 
 

� Nếu việc hủy đơn đặt phòng 20 ngày trước khi khách đến, Khu nghỉ dưỡng sẽ không áp 

dụng việc phạt hủy phòng. 

If cancellation made earlier than 20 days, there will be NO charge applied. 
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� Nếu việc hủy đơn đặt phòng trong vòng 20 cho đến 10 ngày trước khi khách đến ở, Khu 

nghỉ dưỡng sẽ thu 30% tổng số tiền phòng theo giá xác nhận cho tất cả số đêm phòng 

đã đặt. 

If cancellation made between 20 to 10 days prior to arrival, Resort shall charge to Customer 

30% total amount of the booking based on the confirmed rates. 

� Nếu việc hủy đơn đặt phòng trong vòng dưới 10 ngày trước khi khách đến ở, Khu nghỉ 

dưỡng sẽ thu 100% tổng số tiền phòng theo giá xác nhận cho tất cả số đêm phòng đã 

đặt. 

If cancellation made less than 10 days prior to arrival, Resort shall charge to Customer100% 

total amount of the booking based on the confirmed rates. 

 


