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1. Quý khách đến thuê phòng cần xuất trình hộ chiếu, thị thực nhập cảnh, chứng minh 

nhân dân hoặc giấy chứng nhận hợp lệ để đăng ký tại Lễ tân.

2. Resort chỉ chịu trách nhiệm đối với tiền bạc, đồ vật quý giá mà khách gửi lại tại Lễ tân và 

các giấy biên nhận. Trong mọi trường hợp khác khách sạn không chịu trách nhiệm.

3. Quý khách không tự ý đổi phòng, không đưa thêm người vào phòng ngủ và mang thiết 

bị đồ dùng của phòng này sang phòng khác, vật dụng mất hoặc hư hỏng quý khách có 

trách nhiệm bồi thường theo giá hiện tại.

4. Quý khách không mang vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc, súc vật, thực phẩm tươi 

sống, nặng mùi hoặc đun nấu, giặt ủi trong phòng và ngoài hành lang.

5. Quý khách vui lòng bỏ rác vào thùng rác và không vứt tàn, mẩu thuốc rơi xuống sàn nhà.

6. Để đảm bảo vấn đề an ninh và an toàn cho quý khách, nếu quý khách có khách đến 

thăm hỏi, xin vui lòng tiếp khách tại sảnh Lễ tân.

7. Để đảm bảo an toàn về điện, trước khi quý khách ra khỏi phòng, xin vui lòng rút thẻ 

nguồn điện, khoá máy nước và gửi chìa khoá tại Lễ tân.

8. Nếu quý khách lưu trú tại Resort trong thời gian dài, xin quý khách vui lòng thanh toán 

các khoản tiền vào cuối mỗi ngày. Các trường hợp ngoại lệ khác phải có sự đồng ý của 

Ban Giám Đốc.

9. Quý khách tuyệt đối không được phép sử dụng phòng nghỉ cho các mục đích sau: 

Tàng trữ, buôn bán vận chuyển ma túy, đánh bạc, mua bán mại dâm, chứa chấp tội phạm 

và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

10. Giờ trả phòng là 12h00 hàng ngày. Nếu quý khách nghỉ thêm thì vui lòng báo trước với 

Lễ tân và trả thêm tiền quá giờ như sau:

    Từ 12h00 trưa đến 15h00              Từ 15h00 đến 18h00                           Sau 18h00

              30% giá phòng         50 % giá phòng              1 đêm

CAM BÌNH RESORT mong muốn quý khách có được sự nghỉ ngơi thoải mái và tiện 

nghi, rất mong chờ được phục vụ quý khách vào những lần sau khi quý khách đến với 

CAM BÌNH RESORT .

Mọi sự yêu cầu và góp ý của quý khách xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên phục 

vụ vào mọi thời điểm theo các số điện thoại nội bộ của Resort trong bảng chỉ dẫn.

    

CAM BÌNH RESORT: Đường Lê Minh Công, Thôn Mũi Đá, Xã Tân Phước, Thị Xã Lagi, Bình Thuận.

                                       Tell: 062 652 8888                           Hotline: 094 566 7818

                                                            Website:cambinhresort.com

NỘI QUY PHÒNG NGHỈ





VẬT DỤNG TRONG PHÒNG

Dép 
Đầu TV cáp

Bình đun nước
Dù

Khăn
Nước suối miễn phí cho khách

Remote máy lạnh, TV

CÁC DỊCH VỤ & THIẾT BỊ RESORT





NO
STT

ITEMS
MẶT HÀNG

UNIT PRICES 
GIÁ TIỀN (VNĐ) GIÁ ĐỀ XUẤT

TV remote/ Bộ điều khiển TV 

Air-cond remote/ Bộ điều khiển máy lạnh

Hanger/ Móc áo

Rubber Slipper/ Dép cao su

Umbrella/ Dù

Toilet Glass/ Ly trong nhà tắm 

Ceramic Plate/ Gạt tàn thuốc  

Boiler/ Bình đun nước

Bath Mat/ Thảm nhà tắm

Bath Towel/ Khăn tắm lớn ( dài 1.5m) 

1 

2

3

4

5

6

7 

8

9

10

100,000

100,000 

5,000 

14,000 

159,000 

7,000 

30,000 

140,000 

44,000 

225,500 

150,000 

150,000 

7,000 

30,000 

250,000 

15,000 

50,000 

250,000 

100,000 

300,000 

BỒI THƯỜNG GIÁ





PHỤC VỤ ĂN UỐNG TẠI PHÒNG
Ăn uống tại phòng được phục vụ đến 
22:00 mỗi ngày. Nếu quý khách có nhu 
cầu xin vui lòng xem qua thực đơn, gọi 
Lễ tân và ký hóa đơn xác nhận, thanh 
toán ngay hoặc khi check out.

ĐIỆN THẾ
Hiệu điện thế được sử dụng trong 
Resort là 220v/50Hz.

WIFI
Quý khách có thể sử dụng wi-fi miễn phí 
tại resort.

KHI CẦN YÊN TĨNH
Xin vui lòng đặt bảng “Xin đừng làm 
phiền” phía ngoài cửa.

TV TRUYỀN HÌNH CÁP
SỐ ĐIỆN THOẠI KHI CẦN LIÊN HỆ:

062 654 7990

BỮA SÁNG
Bữa sáng gọi món được phục vụ từ 
07:00 đến 10:00 các ngày trong tuần tại 
nhà hàng Cam Bình.

GỐI VÀ CHĂN THÊM
Nếu quý khách cần thêm gối và chăn, 
vui lòng gọi số 062 6547990 để được 
phục vụ.

DỊCH VỤ GIẶT ỦI
Nhân viên của chúng tôi sẽ nhận quần 
áo trước 09:00 và giao trả tại phòng lúc 
18:00 cùng ngày. Mức phí phụ thu 50% 
sẽ được áp dụng nếu quý khách có yêu 
cầu giao nhận quần áo nhanh trong 
vòng 3 tiếng.

DỊCH VỤ GIẢI TRÍ
- Bể bơi mở cửa từ 06:00 đến 19:30 
mỗi ngày.
- Sân tennis hoạt động từ 09:00 đến 
22:00, quý khách vui lòng đặt chỗ trước.
- Phòng Karaoke hoạt động đến 22:00, 
quý khách vui lòng đặt chỗ trước.
- Chèo thuyền Seahawks, câu cá giải trí, 
quý khách vui lòng liên hệ Lễ tân.



Cảm ơn quý khách!





Đường Lê Minh Công, Thôn Mũi Đá, Xã Tân Phước, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
ĐT: +8462 652 8888 / 654 7990   -   Website: www.cambinhresort.com
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