
 

 

 

Vườn Vua, ngày 01  tháng 01  năm 2021 
 

BẢNG BÁO GIÁ CHO KHÁCH ONLINE 2021 

Khu nghỉ dưỡng Vườn Vua Resort & Villas hân hạnh gửi lời chào thân ái tới QuýKhách hàng! 

Thay mặt phòng kinh doanh, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn quý khách đã quan tâm tới dịch vụ của khu nghỉ dưỡng Vườn Vua Resort 

& Villas. Chúng tôi trân trọng gửi tới quý khách báo giádịch vụ giai đoạn từ  01 tháng 01  đến 29 tháng 04 năm 2021 như sau: 
 

 

HẠNG PHÒNG Loại giường Số lượng phòng Áp dụng từ ngày 01/01 – 

29/04/2021 

CN, T2,3,4,5 T6,7 & Lễ tết 

BT Đảo hoa Phương Đông – 

Iris ( 8 villas) 

Tầng 1: 1 phòng dbl suite plus 

Tầng 2: 2 phòng double deluxe 

Phòng double suite 

plus 

DBL 08 3.290.000 3.790.000 

Phòng  double 

deluxe 

DBL 16 1.690.000 2.090.000 

Biệt thự Phố Tây – French 

villas ( 06 villas) 

Tầng 1: 1 phòng family suite 

Tầng 2: 2 phòng double deluxe 

Phòng family suite DBL 06 2.490.000 2.890.000 

Phòng double 

deluxe 

DBL 
12 1.490.000 1.890.000 

BT Thanh Liên – Làng Châu 

Âu ( 21 villas) 

Tầng 1: 1 phòng family suite 

plus 

Tầng 2: 2 phòng double suite 

Phòng family suite 

plus 

DBL 21 2.490.000 3.090.000 

Phòng double suite DBL 42 1.590.000 2.090.000 



 

 

BT Bích Liên – Jasmine ( 11 

villas) 

Phòng double suite DBL 11 1.690.000 2.190.000 

Phòng double 

deluxe 

DBL 11 1.490.000 1.890.000 

 

Khách sạn phố Cổ 

Phòng family 

junior deluxe 

Twin 02 2.390.000 2.790.000 

Phòng junior 

deluxe Triple 

Twin 06 1.590.000 1.890.000 

Phòng junior 

deluxe double 

Twin 09 1.390.000 1.690.000 

Lotus bungalow – Sen 

bungalow 
Lotus bungalow DBL 07 2.190.000 2.490.000 

Biệt thự Phú Ông 1 tầng ( 2 

villas) 

Family suite 
DBL 02 3.390.000 4.590.000 

 

Biệt thự Phú Ông 2 tầng ( 2 

villas) 

Family deluxe – 

Tầng 1 

DBL 02 3.290.000 4.490.000 

Family deluxe – 

Tầng 2 

DBL 02 3.090.000 4.290.000 

 

Biệt thự Hồng Liên 1 tầng ( 2 

villas) 

Hồng Liên 2 – 2PN 
DBL 01 4.090.000 5.590.000 

Hồng Liên 1, 3 

3 phòng ngủ 

DBL 02 5.590.000 6.590.000 

 



 

 

 

 

 

Biệt thự Hồng Liên 2 tầng 

( 1 villas) 

Hồng Liên 4  

Tầng 1: 2 phòng 

ngủ 

DBL 01 4.090.000 4.990.000 

Hồng Liên 4  

Tầng 2: 3 phòng 

ngủ 

DBL 01 5.290.000 6.290.000 

Hồng liên 4 

Nguyên căn: 5 

phòng ngủ 

DBL 01 9.090.000 11.090.000 

Nhà Chị Dậu ( 6 villas) Nhà Chị Dậu DBL 06 1.490.000 1.890.000 

 

Giá phòng bao gồm : 

+ Ăn sáng (tại nhàhàng từ 07h00 đến 09h30 hàng ngày) 

+ 02 tràvàcafe 

+ 02 chai nước trong phòng 

+ Xe đạp đôi / xe đạp đơn (tùy thuộc vào tình trạng sẵn cócủa xe tại resort) 

+ Bể bơi lớn ngoài trời, bể bơi khoáng nóng trong nhà 

+ 02 vé trượt cỏ 

+ Nhà bóng và trò chơi vận động ngoài trời trẻ em (Không bao gồm các trò chơi: xem phim 6D, xe điện đụng, tàu điện, trò chơi điện tử…). 

+ Phòng tập GYM 

+ Truyền hình vàinternet không dây miễn phí. 

+ 10% thuế VAT và 5% phíphục vụ 

 

 
  



 

 

 

 

I. THÔNG TIN VỀ PHÒNG: 

1. Khu biệt thự “Đảo Hoa Phương Đông” - (08 villas) 

Tổng số phòng : 24 phòng 

Nằm biệt lập trên những khu đảo Sen, các biệt thự IRIS với 8 căn - 2 phòng mang đậm phong cách Ả Rập vương giả vàkiểu cách, mỗi villa có 

2 tầng gồm 3 phòng ngủ lớn, phòng khách vàbếp liên hoàn hướng ra bể bơi ngoài trời rộng lớn. 

Với không gian thiên nhiên tươi mát, biệt thự Iris sẽ mang tới trải nghiệm thực sự thúvị khi từ phòng ngủ du khách cóthể phóng tầm nhì 

xuống cảnh quan hồ tuyệt đẹp phía trước, xung quanh là khuôn viên vườn xanh mát: 

 
- Phòng Suite double Plus: 

+ Thuộc tầng 1 của villa 

+ Số lượng: 1 phòng/1 villa 

+ Gồm 01 phòng ngủ 20m (01 giường 2,2m x 2,1m )(Phòng ngủ thông với phòng khách) 

+ 01Phòng khách 12m2  

+ Bể bơi mini 

+ 01 phòng tắm ngoài trời / Bể bơi nước nóng (Sử dụng theo mùa) 

+ 01 phòng tắm trong nhà 

+ Sức chứa: 2 người lớn + 01 trẻ em dưới 6 tuổi 

+ Truyền hình K+(2 Tivi độc lập 42 inch) 

+ Bàn ghế sân vườn ngoài trời. 

+ Xe đạp đơn, xe đạp điện tại phòng 

+ Nội thất cao cấp nhất khu du lịch 

- Phòng Deluxe Double 

 
+ Thuộc tầng 2 của villa 

+ Số lượng: 2 phòng/1 villa 

+ 1 phòng ngủ (giường 1.8mx2m) 

+ 01 phòng tắm trong nhà 

+ X e đạp đơn tại phòng 

+ View:Bể bơi hoặc sân vườn 

+ Diện tích: ~15-17m2 



 

 

+ Sức chứa: 2 người lớn + 01 trẻ em dưới 6 tuổi 

 
2. Khu biệt thự “Phố Tây” - French Villas (06 

villas) Tổng số phòng : 18 phòng 

Khu biệt thự phố Tây được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp cổ với 06 villas liền nhau. Mỗi villa gồm 2 tầng được phân tách bằng cầu thang 

riêng. Mỗi villa có2 loại phòng: 

 
- Phòng Family Suite (connecting rooms): 

+ Thuộc tầng 1 của villa 

+ Số lượng: 1 phòng/1 villa 

+ Gồm 2 phòng ngủ thông nhau (1 phòng 01 giường 2mx2m và 1 phòng 01 giường 1,5mx2m) 

+ 01Phòng khách 

 

+  01 phòng tắm ngoài trời 

+  01 phòng tắm trong nhà 

+ 02 Tivi độc lập + Truyền hình K+ 

+ View:Bể bơi,hoặc sân vườn 

+ Diện tích: ~60m2 

+ Sức chứa: 2 người lớn + 2 trẻ em hoặc 04 người lớn. 

 
- Phòng Deluxe Double 

 
+ Thuộc tầng 2 của villa 

+ Số lượng: 2 phòng/1 villa 

+ 1 phòng ngủ (giường 1.8mx2m) 

+ 01 phòng tắm trong nhà 

+ View:Bể bơi hoặc sân vườn 

+ Diện tích: ~25m2 

+ Sức chứa: 2 người lớn + 01 trẻ em dưới 6 tuổi 



 

 

 

 
3. Khu biệt thự Thanh Liên – Làng Châu Âu «Biệt thự LILY »- European 

Village ( 21 Villas) : Tổng số phòng : 63 phòng 

 
Khu biệt thự Thanh Liên gồm 21 villas. Mỗi villa gồm 2 tầng được phân tách bằng cầu thang riêng. Mỗi villa có 3 loại phòng: 

 
- Phòng Family Suite (connecting rooms): 

 
+ Thuộc tầng 1 của villas 

+ Gồm 2 phòng ngủ thông nhau (1 phòng 01 giường 2mx2m và1 phòng 01 giường 1,6mx2m) 

+ 01 phòng khách 

+ 01 phòng tắm ngoài trời 

+ 01 bể bơi mini ngoài trời 

+ View : Bể bơi, đầm sen 

+ 02 Ti vi độc lập + Truyền hình K+ 

+ 01 xe đạp đơn tại Biệt thự 

+ Diện tích : 60m2 

+ Sức chứa : 2 người lớn + 2 trẻ em hoặc 04 người lớn. 

 
- Suite Double 

+ Thuộc tầng 2 của villa 

+ Số lượng: 2 phòng/1 villa 

+ 1 phòng ngủ (giường 1.8mx2m) 

+ 01 bể bơi mini ngoài trời. 

+ View : Bể bơi, đầm sen, sân vườn 

+ Diện tích : 30m2 

+ Sức chứa: 02 người lớn và01 trẻ em dưới 06 tuổi 



 

 

 

 
4. Khu biệt thự Bích Liên - Làng Châu Âu 1 tầng «Biệt thự JASMINE»- European 

Village ( 11 Villas) : Tổng số phòng: 11 căn (22 phòng) 

Khu biệt thự Bích Liên gồm 11 villas. Mỗi villa có2 loại phòng: (01 phòng Suite double và01 Phòng Deluxe double) 

 

- Suite Double: 11 phòng 

+ Số lượng: 01 phòng/1 villa 

+ 1 phòng ngủ (giường 2mx2m) 

+ View : Bể bơi, đầm sen, sân vườn 

+ 01 bộ sofa trong nhà+ 01 bộ ngoài hiên  

+ 01 xe đạp đơn tại Biệt thự 
+ Diện tích : 22m2 

+ Sức chứa: 02 người lớn và01 trẻ em dưới 06 tuổi 

 

- Phòng Deluxe Double: 11 phòng 

 

+ Số lượng: 01 phòng/1 villa 

+ 1 phòng ngủ (giường 1.8mx2m) 

+ 01 phòng tắm trong nhà 

+ 01 xe đạp đơn tại Biệt thự 

+ View:Bể bơi hoặc sân vườn 

+ Diện tích: ~16m2 

+ Sức chứa: 2 người lớn + 01 trẻ em dưới 6 tuổi 



 

 

 

 

 
5. Khu khách sạn Phố Cổ - Old Quarter 17 

phòng Gồm 03 loại phòng: 

- Phòng Junior Deluxe Family (thông tầng): 

 
Phòng gồm có02 tầng : 

+ Tầng 1: 02 giường đơn(01mx 2m) hoặc 01 giường đôi (02m x 02 m) 

+ Tầng 2: 02 giườngđơn (1mx2m) và 01 giường đôi (hoặc 03 giường đơn) 

+ View 

+ Diện tích 

+Phòng tắm 

+ Sức chứa 

: Sân vườn 

: 32m2 (tầng 1); 26m2 (tầng 2) 

: 01 phòng tắm trong nhà + 01 phòng tắm ngoài trời 

: 5 người lớn 
 

- Junior Deluxe TRIPLE 

+ Thuộc tầng 1 của khu phố cổ 

+ Phòng có 03 giường đơn (01mx 2m) hoặc 01 giường đôi (02m x 02 m)+ 02 giường đơn (01mx 2m) 

+ View: Bể bơi, sân vườn 

+ Phòng tắm : 01 phòng tắm trong nhà + 01 phòng tắm ngoài trời 

+ Diện tích : 28m2 

+ Sức chứa : 3 người lớn 

 
- Junior Deluxe DBL 

+ Có02 phòng tầng 1 và 07 phòng tầng 02 của khu phố cổ 

+ Phòng có 02 giường đơn (01mx 2m) hoặc 01 giường đôi (02m x 02 m) – Ghép giường 

+ Phòng tắm : 01phòng tắm trong nhà. 

+ View: Sân vườn 

+ Diện tích : 28m2 

+ Sức chứa : 2 người lớn + 1trẻ em dưới 6 tuổi 



 

 

 
6. Khu biệt thự nhàPhúÔng 1 tầng- Phu Ong’s Villas (02 villas) 

 
Biệt thự phúông môphỏng nhàPhúÔng Bắc Bộ, đây là điểm nhấn trong quần thể đa dạng cấu trúc Á, Âu.Nhà phú ông được thiết kế rộng và có 

sân vườn riêng. 

 
- Phòng Family Suite 

+ Gồm 02 phòng ngủ riêng biệt (1 phòng 01 giường 2mx2m và 01 phòng 01 giường 1,8m x2m) 

+ 01 phòng khách lớn 

+ 02 phòng tắm riêng trong nhà 

+ 01 phòng tắm ngoài trời 

+ Bể bơi ngoài trời (hai biệt thự chung 1 bể bơi) 

+ Sân vườn riêng. 

+ View : Bể bơi, sân vườn, đầm sen 

+ Diện tích : 70 m2 

+ Sức chứa : 4 người lớn + 2 TE < 5 tuổi 

 
7. Khu biệt thự nhàPhúÔng 2 tầng - Phu Ong’s Villas (02 villas) 

 
Phòng Family Deluxe 

+ Thuộc tầng 1và2 của biệt thự 2 tầng (cócầu thang riêng) 

+ Mỗi tầng gồm: 

 02 phòng ngủ riêng biệt (1 phòng 01 giường 2mx2m và 01 phòng 01 giường 1,8m x2m) 

 01 phòng khách lớn 

 02 phòng tắm riêng 

 
+ View: sân vườn, đầm sen 

+ Diện tích : 70 m2 

+ Sức chứa : 04 người lớn và02 trẻ em dưới 06 tuổi. 



 

 

8. NhàChị Dậu - Mrs Dau’s House 

Thiết kế kiểu nhàtầng lớp cố nông của miền Bắc xưa nhà chị Dậu như một điểm nhấn nhắc nhớ văn hóa Việt Cổ. NhàChị Dậu được thiết kế 

một khu riêng biệt, mỗi nhàcómột lối vào với hàng rào tre, sân gạch và khuôn viên vườn truyền thống. 

- Chị Dậu House 

+ 01 phòng ngủ riêng và 01 phòng ngủ và phòng khách thông nhau, mỗi phòng có 01 giường(1,6mx 2m) 

+ 01 phòng tắm 

+ View: Vườn rau, Đầm Sen 

+ Diện tích : 35 m2 

+ Sức chứa: 04 người lớn hoặc 02 người lớn và 02 trẻ em. 

9. Sen Bungalow - Lotus bungalow (07 bungalows) 

Nằm riêng biệt với khu sần vườn và hướng nhì thẳng ra đầm sen. 

Lotus bungalow 

+ 01 phòng ngủ (01 giường 1,8mx 2m) liền với phòng khách 

+ 01bể bơi ngoài trời (02 bungalow chung 1 bể bơi) 

+ Sân vườn riêng 

+View : Vườn riêng, Đầm Sen 

+ Diện tích : 35 m2 

+ Sức chứa : 02 người lớn và01 trẻ em dưới 06 tuổi 

10. Biệt Thự Hồng Liên 2  
Biệt thự Hồng Liên 2 mang đậm kiến trúc truyền thống Bắc Bộ xưa với nhà ngói đỏ ba gian nhưng vẫn tiện nghi đẳng cấp với nội thất cao cấp phong 

cách cổ điển Đông Dương 

- BT Hồng Liên 2 

+ Gồm 02 phòng ngủ riêng biệt 

+ 01 phòng khách lớn 

+ 02 phòng tắm riêng trong nhà 

+ Bể bơi ngoài trời (mỗi biệt thự 1 bể bơi riêng) 

+ 02 xe đạp đơn tại biệt thự 

+ Sân vườn riêng. 

+ View : Vườn riêng, đầm sen 

+ Sức chứa : 4 người lớn + 2 TE < 6 tuổi 



 

 

11. Biệt thự Hồng Liên 1, 3 

Biệt thự Hồng Liên 1, 3 mang đậm kiến trúc truyền thống Bắc Bộ xưa với nhà ngói đỏ ba gian nhưng vẫn tiện nghi đẳng cấp với nội thất cao cấp phong 

cách cổ điển Đông Dương 

- BT Hồng Liên 1,3 

+  Gồm 03 phòng ngủ riêng biệt 

+ 03 phòng tắm riêng trong nhà 

+ Bể bơi ngoài trời (mỗi biệt thự 1 bể bơi riêng) 

+ 03 xe đạp đơn tại biệt thự 

+ Sân vườn riêng. 

+ View : Bể bơi, sân vườn, đầm sen 

+ Sức chứa : 6 người lớn + 3 TE < 6 tuổi 

 

12. Biệt thự Hồng Liên 4 

Biệt thự Hồng Liên 4  mang đậm kiến trúc truyền thống Bắc Bộ xưa với nhà ngói đỏ ba gian nhưng vẫn tiện nghi đẳng cấp với nội thất cao cấp phong 

cách cổ điển Đông Dương 

- BT Hồng Liên 4 

+  Gồm 05 phòng ngủ riêng biệt.  

Tầng 1: 2 phòng ngủ riêng biệt và 1 phòng khách 

Tầng 2: 3 phòng ngủ riêng biệt 

+ Mỗi phòng có 1 phòng tắm riêng 

+ Bể bơi ngoài trời (mỗi biệt thự 1 bể bơi riêng) 

+ 05 xe đạp đơn tại biệt thự 

+ Sân vườn riêng. 

+ View : Bể bơi, sân vườn, đầm sen 

+ Sức chứa : 6 người lớn + 3 TE < 6 tuổi 

 
 



 

 

II. CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC 

1. Chính sách trẻ em: 

 Trẻ em từ 0 đến 5 tuổi: miễn phí theo tiêu chuẩn từ phòng ( ngủ cùng bố mẹ)

 Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi phụ thu 300.000 VND/bé/đêm (ngủ chung giường với bố mẹ)

 Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi phụ thu 400.000 VND/bé/đêm (kê giường phụ)

 Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn: 500,000 VNĐ/bé/đêm (kê giường phụ)

Lưu ý : 

- Phát sinh trẻ em < 6 tuổi: Phụ thu 200.000vnđ/bé ( ngủ chung giường bố mẹ) 

- Phòng có2 bé từ 6-11 tuổi: 1 bé tính phụ thu 300.000 vnd (ngủ chung giường bố mẹ); 1 béphụ thu 400.000 vnd (kê giường phụ) 

 

2. Phụ thu cho người lớn ( ngoài tiêu chuẩn phòng) tính 500.000 VNĐ/người/đêm (kê giường phụ) 

 
3. Giá ngày lễ tết áp dụng cho tất cả các đơn đặt phòng đặt vào giai đoạn như dưới đây: 

 Từ 01/01/2021 đến 02/01/2021

 Từ 01/09/2021 đến 02/2021

 Tết Âm Lịch Từ 28 Tết đến mùng 05 Tết 

 
4. Sử dụng phòng trong ngày 

Tính 75 % giá phòng nếu khách sử dụng phòng trong ngày từ 09:00AM đến trước 16:00 PM 

5. Giờ nhận phòng vàtrả phòng: 

 Thời gian nhận phòng là14:00 giờ chiều

+ Nhận phòng sớm trước 08:00 sáng: tính 100% giá phòng /đêm 

+ Nhận phòng sớm từ 08:00 sáng: tính 50% giá phòng/đêm 

 Thời gian trả phòng là12:00 giờ trưa.

+ Trả phòng muộn trước 18:00 giờ chiều: tính 50% giá phòng/ đêm. 

+ Trả phòng muộn sau 18:00 giờ chiều: tính 100% giá phòng /đêm 

(Việc nhận phòng sớm/trả phòng muộn phải có sự đặt trước vàtùy thuộc tình trạng phòng tại resort) 

6. Hình thức thanh toán 

- Đặt coc 50% giá dich vu : khi nhận booking xác nhận dịch vụ, gửi lại phiếu chuyển tiền hoặc ủy nhiệm chi qua mail để xác nhận thanh toán 



 

 

 

- Số tiền còn lại sẽ thanh toán trước 1 tuần check in: gửi lại phiếu chuyển tiền hoặc ủy nhiệm chi qua mail để xác nhận thanh toán 

7. Chính sách hủy phòng 

Vườn Vua resort & villas không khuyến khích khách hàng hủy phòng, trong trường hợp khách hàng muốn hủy phòng, quýkhách phải chịu phí 

hủy phòng tương ứng với các trường hợp sau: 

 Hủy phòng 15 ngày trước ngày nhận phòng, không tính phíhủy (chỉ áp dụng với khách đặt lẻ phòng, không áp dụng với khách đoàn từ 05 

phòng trở lên);

 Hủy phòng 14 đến 08 ngày trước ngày nhận phòng, phíhủy tính bằng 50% tiền phòng đêm đầu tiên;

 Hủy phòng 07 ngày trước ngày nhận phòng, tính tiền phòng của cả booking;

 Không đến nhận phòng, tính tiền phòng của cả booking;

 Không áp dụng hủy phòng với các ngày lễ, tết theo lịch Việt Nam;

 
Chính sách hủy phòng của Vườn Vua resort & villas là quy định chung được áp dụng với tất cả khách hàng đặt phòng bao gồm cả cá công ty 

lữ hành. 

 

 
Ghi chú: 

 Báo giá này chỉ áp dụng cho đoàn trong giai đoạn từ 01 tháng 01  đến 29  tháng 04  năm 2021 

 Báo giá không đảm bảo giữ phòng cho đoàn 

 
Nếu cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng Kinh Doanh Theo thông tin sau: 

 
Address: Đồng Trung Commune, ThanhThuy Dist, PT, VN 

Hanoi Office: Tầng 8, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, HàNội 

Hotline: 0989.89.0876 - 097.846.3355 - 096.173.9955; Email: Sales@vuonvua.vn 

 
Trân Trọng! 

mailto:Sales@vuonvua.vn

