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0, điều hòa 

 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 
(Kèm theo Quyết định số : 55/2022/QĐ-HNC, ngày 24/06/2022 của Hội đồng 

quản trị công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc) 

 
I- Bảng giá dịch vụ tham quan du lịch, vui chơi giải trí: 

1. Dịch vụ tham quan du lịch trọn gói: 

VÉ VÀO CỬA THAM QUAN DU LỊCH HUYỀN THOẠI HỒ NÚI CỐC:130.000đ/người/lượt 

Dịch vụ trọn gói bao gồm: 

1.Tham quan thắng cảnh khu du lịch 

2. Xem biểu diễn nhạc nước 

3. Thăm quan chùa  Thác Vàng 

4. Vui chơi Công Viên Nước 

5.  Động Huyền Thoại Cung 

6. Động Cổ Tích Và Âm Phủ 

7. Động chuyện Tình Ba Cây Thông 

8. Vườn động vật hoang dã 

9. Tham gia 8 trò chơi cảm giác mạnh ( Đu dây văng, Đĩa bay, Tầu lượn cao tốc 2 vòng 

xoắn, Cướp biển, Tầu lượn trên không, Máy bay không chiến, Đu quay ngựa hoa, Hải cẩu 

lướt sóng) 

      Chính sách ưu đãi:   

    - Miễn phí cho người tàn tật và trẻ em có chiều cao dưới 1,1m 

   - Miễn phí cho lái xe trên 12 chỗ ngồi và hướng dẫn viên có thẻ HDV. 

  - Giảm 30% cho thương bệnh binh và người cao tuổi 

  - Giảm 65% cho người có công nghỉ  tại TT điều dưỡng của tỉnh 

  - Và nhiều chương trình ưu đãi khác cho đoàn liên hệ trước  và mua vé online 

2. Dịch vụ vui chơi giải trí tự chọn ( không có trong vé trọn gói): 

2.1 . Dịch vụ trò chơi trong nhà dành cho sử dụng bằng đồng xu: 2.500đ/xu 

- Gắp thú bông 01 xu / lượt     : 2.500đ 

- Trò chơi điện tử trong nhà 02 xu / lượt  : 5.000đ 

- Trò chơi máy bay 2 xu /lượt     : 5.000đ 

- Trò chơi tầu điện 2 xu / lượt    : 5.000đ 

- Trò chơi  xe điện đụng 8 xu /lượt   : 20.000đ 

- Trò chơi săn thú trên rừng 4 xu / lượt   : 10.000đ 

- Xemphim 7D 8 xu/ lượt            : 20.000đ 

2.2 . Dịch vụ trò chơi cảm giác mạnh tự chọn ngoài trời: 

- Trò chơi thảm bay hai chiều           : 20.000đ/người/lượt 

- Trò chơi thám hiểm mặt trăng    : 20.000đ/người/lượt 

- Trò chơi lái thuyền điện trên hồ       : 50.000đ/người/lượt 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC 

 Địa chỉ : xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

                     Điện thoại : 0208.3825.312/318/555  - Hotline: 0912.396.100 
Website: www. dulichhonuicoc.vn; email: honuicoctourism@gmail.com 
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Email: honuicoctourism@gmail.com 
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- Trò chơi thuyền đụng dưới nước       : 20.000đ/người/lượt 

- Dịch vụ massage chân bằng cá bác sĩ           : 20.000đ/người/lượt 

- Trò chơi Nhà phao – Nhà bóng    : 20.000đ/người/lượt 

2.3. Dịch vụ giải trí - Bến thiên đường: 

- Karaoke phòng Stadard                    : 200.000đ/giờ 

- Karaoke phòng VIP                      : 400.000đ/giờ 

- Massager xông hơi                       : 150.000đ/giờ 

- Bể bơi VIP                      : 30.000đ/người/lượt 

2.4. Dịch vụ trông giữ xe ô tô: 

    -   Xe ô tô 2 – 9 chỗ ngồi : 15.000 đ/lượt 

    -  Xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên miễn phí 

II. Bảng giá thuê phòng nghỉ, Hội trường: 

 

Khu nghỉ 

 

Loại phòng 

 

SL 

(phòng) 

Đơn giá 

nghỉ qua 

đêm (đ) 

Đơn giá 

nghỉ 

nhanh 

(đ) 

 

Trang thiết bị 

 

 

 

 

HỒ NÚI 

CỐC 

PLAZA 

HOTEL 

(106 phòng) 

*** 

 

VIP : 1 giường đôi, Phòng 

khách, sofa tiên nghị … 
09 1.000.000 500.000 

 

Khách sạn tiêu 

chuẩn 3 sao, chất 

lượng tương đương 

4 sao 

Tiện nghi, Truyền 

hình vệ tinh K+, 

điều hòa, nóng 

lạnh, vệ sinh, bồn 

tắm, sen cây khép 

kín, wifi miễn phí 

 

Phòng 1 giường to 09 700.000 300.000 

Phòng gia đình: 2 giường (1 

to, 1 bé) 
35 800.000 300.000 

Phòng: 02 giường đơn 28 700.000 300.000 

Phòng 2 giường to ( GĐ lớn) 01 900.000 300.000 

Phòng 02 g.đơn (Tầng G) 17 500.000 250.000 

Phòng 01 giường (Tầng G) 7 500.000 250.000 

 

 

 

KHÁCH 

SẠN 

CÔNG 

ĐOÀN 

(75 phòng) 

** 

Phòng 1 giường đôi 31 500.000 250.000 
 

Khách sạn tiêu 

chuẩn 2 sao chất 

lượng  tương đương 

3 sao. Tiện nghi, 

Truyền hình vệ tinh 

K+, điều hòa, nóng 

lạnh, vệ sinh khép 

kín, bồn tắm, sen 

cây wifi miễn phí 

 

Phòng 1 giường đôi+ 1 

giường đơn 
33 600.000 250.000 

Phòng 03 giường đơn 01 350.000 200.000 

Phòng 02 giường đơn 09 350.000 200.000 

Phòng 01 giường đơn 01 350.000 200.000 

 

 

KHÁCH 

SẠN THÁI 

DƯƠNG 

(55 phòng) 

** 

Phòng 01 giường đôi, 01 đơn 34 650.000 250.000 

Khách sạn tiêu chuẩn 

2 sao chất lượng 

tương đương 3 sao. 

Truyền hình vệ tinh 

K+, điều hòa, tủ lạnh, 

nóng lạnh, vệ sinh 

khép kín, sen cây, wifi 

miễn phí 

Phòng 02 giường đơn 21 600.000 250.000 
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KHÁCH 

SẠN 

Tầu Du lịch 

No.688 

(30 phòng) 

** 

 

VIP: 2 giường đôi, view hồ 03 1.000.000 
500.000 

  

Khách sạn tiêu 

chuẩn 2 sao chất 

lượng tương đương 

3 sao. Truyền hình 

vệ tinh K+, điều 

hòa, tủ lạnh, nóng 

lạnh, vệ sinh khép 

kín, sen cây, wifi 

miễn phí 

Phòng gia đình: 2 giường  

(1đôi, 1 đơn) 
03 800.000 

250.000 

 

Phòng 1 giường đôi view hồ 06 700.000 250.000 

Phòng 1 giường đôi Standard 03 500.000 250.000 

Phòng 2 giường đơn view hồ 11 700.000 250.000 

Phòng 2 giường đơn 

Standard 
04 500.000 250.000 

 

 

KHÁCH 

SẠN CHỢ 

TÌNH 

( 32 phòng) 

 

Phòng 01 giường đôi, 01 đơn 
19 500.000 250.000 

Khách sạn tương 

đương 2 sao. Truyền 

hình vệ tinh K+, điều 

hòa, tủ lạnh, nóng 

lạnh, vệ sinh khép 

kín, sen cây, wifi 

miễn phí 

 

Phòng 02 giường đơn 
13 500.000 250.000 

HỘI 

TRƯỜNG 

HỒ NÚI 

CÔC 

PLAZA 

HOTEL 

 

 

Hội trường 400 chỗ ngồi 

 

4.000.000đ/ buổi 

 

6.000.000đ/ngày 

Dịch vụ đã bao gồm 

: Âm thanh loa đài, 

máy chiếu, phông 

chiếu. Phục vụ trà 

Thái Nguyên (Cuối 

mỗi phòng họp ) 

 

HỘI THẢO 

 

Hội thảo 40 – 60 chỗ ngồi 

 

1.500.000đ / buổi 

Dịch vụ đã bao gồm 

: Âm thanh loa đài, 

phông chiếu, phòng 

điều hòa, phục vụ 

trà Thái Nguyên 

(Cuối mỗi phòng 

họp) 

HỘI 

TRƯỜNG 

KS 688 

 

Hội trường 100 chỗ ngồi 

 

3.000.000đ/ buổi 

Khách sạn có phục vụ dịch vụ ăn giữ giờ ( Teabreak) tùy theo yêu cầu đặt dịch vụ của khách hàng, 

thực đơn menu có: hoa quả tươi theo mùa, sữa chua, bánh kem tươi, bánh kẹo, trà lipton, coffee…… 

 

Lưu ý: Một số quy định chung:   

- Phòng nghỉ qua đêm được miễn phí ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn;   

- Số lượng khách ở quy định cho một phòng là 2 người ( trừ phòng gia đình); Trường hợp 

khách có nhu cầu ở ghép theo yêu cầu của khách hàng khách sạn căn cứ vào điều kiện thực 

tế có thể xếp cho khách ở ghép tối đa 4 người/phòng cho loại phòng 2 giường với mức phí ở 

ghép là 150.000đ/người. Trong trường hợp này khách sạn sẽ trang bị bổ sung gối, khăn 

tắm, khắn mặt và các vật dụng cần thiết theo tiêu chuẩn khách sạn   

- Phòng gia đình là phòng quy định được ở 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi, trẻ em trên 

12 tuổi sẽ được tính là ở ghép  

- Thời gian nhận phòng và trả phòng: Quý khách có thời gian nghỉ từ 3h  trở lên đến dưới 

24h được tính là phòng nghỉ qua đêm. Thời gian nghỉ phòng nhỏ hơn hoặc bằng 3h được 

tính là phòng nghỉ nhanh. Thời gian nghỉ qua đêm được tính kết thúc vào 12h trưa hàng 

ngày, nếu quý khách ở quá thời gian quy định (12h trưa) sẽ được tính vào thời gian thuê 

phòng tiếp theo.  
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III- BẢNG GIÁ TẦU XUỒNG THĂM QUAN TRÊN HỒ 

 

TT Loại tầu, xuồng             Đơn giá (đ)        Thời gian đi và về  

1 Tầu từ 1 đến 10 người  800.000đ/ chuyến  01 giờ 20 phút  

2 Tầu từ 11 đến 20 người  1.000.000đ/ chuyến  01 giờ 20 phút  

3 Tầu từ 21 đến 32 người  1.200.000đ/ chuyến  01 giờ 20 phút  

4 Đoàn từ 33 người trở lên  40.000 đ/người  01 giờ 20 phút 

IV- Dịch vụ ăn uống phong phú: 

- Dịch vụ ăn nhanh từ 40.000đ và những thực đơn từ 80.000đ/01 xuất trở lên. 

- Ngoài ra còn những thực đơn chọn món theo nhu cầu của Quý khách. 

- Thực đơn tổ chức giao lưu : Tiệc đứng, bê quay, lợn mán quay, dê nướng, ngô, khoai, sắn…theo 

mùa.( Giá cả theo từng thời điểm). 

V- Dịch vụ Giao lưu lửa trại : 

- Dịch vụ trọn gói  là: 2.500.000đ/ 01 buổi (Thời gian tối đa là 3h).  

Bao gồm : Âm thanh, loa đài, màn hình Karaoke,  củi lửa. 

- Các dịch vụ lựa chọn: 

+ Thuê sạp                                          :    400.000đ/01 bộ /01 buổi. 

+ Sạp + người dập sạp                        :    700.000đ/ buổi. 

+ Âm thanh hát Karaoke giao lưu       : 1.500.000đ/ buổi (3h). 

+ Củi lửa, dầu mồi                               : 1.500.000đ /01 đống. 

- Ngoài ra công ty chúng tôi còn có dịch vụ thuê: Ca sỹ, MC, nhạc công (Giá liên hệ) 

VI-  Dịch vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch: 

-Hướng dẫn tại điểm trong khu du lịch :       200.000đ/ 01 tour  (Theo hành trình có sẵn) 

-Hướng dẫn trên hồ :                                      200.000đ/01 tour  (Khi đi du thuyền trên hồ) 

-Tour đi các điểm thăm quan trong và ngoài tỉnh. (Giá được tính theo số lượng khách và theo 

tuyến điểm thăm quan) 

* Bảng giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8% ( Mức thuế đã được giảm 2% theo nghị 

quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của 

chính phủ) 

Quý khách lưu ý: kiểm tra giá niêm yết tại các điểm bán hàng trước khi sử dụng và thanh toán dịch vụ  

Bảng giá này được áp dụng  từ ngày 01/07/2022 

 Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02083825312/381/555/666;  Hotline: 0912.396.100 

                                                                          

 CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DLCĐ HỒ NÚI CỐC 

Chủ tịch HĐQT 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Văn Thoan 
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QUYẾT ĐỊNH  
V/v ban hành bảng giá dịch vụ 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC 

 

- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc; 

- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty; 

- Căn cứ vào tình hình giá cả thị trường thực tế và yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh của 

Công ty 

 

 QUYẾT ĐỊNH  

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bảng giá dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 07 năm 2022 

( Có bảng giá chi tiết kèm theo) 

Điều 2:  

- Mức giá dịch vụ theo Điều 1 quyết định này là giá đã bao gồm 8% thuế giá trị gia 

tăng ( Mức thuế đã được giảm theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội 

và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ) 

- Mức giá dịch vụ có thể được thay đổi tại từng thời điểm theo Quyết định của Hội 

đồng quản trị công ty hoặc theo từng hợp đồng cụ thể với đối tác khách hàng. 

Điều 3:   

 - Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 được niêm yết công khai tại các 

điểm bán hàng cung cấp dịch vụ của Công ty. Các văn bản quy định trước đây trái 

với quy định này đều bãi bỏ 

 - Các ông Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; các Phòng, Ban chức năng, đơn vị 

Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT, BKS; 

- Ban giám đốc Công ty; 

- Như điều 3;  

- Lưu TCHC. 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 

 

 

(Đã ký) 

 

Lê Văn Thoan 

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH 

CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC 

 

Số: 55/2022/QĐ-HNC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đại Từ, ngày 24 tháng 06 năm 2022 
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