


IMPORTANT NOTICE
PLEASE READ AND ACKNOWLEDGE THE FOLLOWING

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Chidori hôm nay.
Trước khi sử dụng dịch vụ, bạn vui lòng dành chút thời gian để xác nhận đã 
hiểu và đồng ý chấp hành nội quy của cửa hàng:

Chidori là mô hình cà phê và có gắn 
camera an ninh trong mỗi khu vực bed 
để giới hạn hành vi của khách hàng. 

Chidori rất vinh hạnh được đón tiếp bạn.
Cảm ơn bạn vì đã thấu hiểu và chấp hành nội quy.

SEND US
 FEEDBACK

It's a pleasure to welcome you as our guest. 
Thank you very much for being thoughtful and supportive.

01.
Các vật dụng bên trong bed  bạn có thể 
mượn thêm miễn phí:

Vui lòng để lại vị trí cũ sau khi sử dụng.

quạt bàn mền đèn đọc sách

nước suối nước rửa tay khăn giấy

Chidori guarantee 
customer data 

are secured

02.

Nếu cần hỗ trợ, bạn sử dụng nút gọi/
điện thoại nội bộ để liên hệ nhân viên nhé.03.

Xác nhận đã đọc và chấp nhận các điều khoản dịch vụ của Chidori.

chidori.vn
0383 1212 38

hello@chidori.vn

CCTV







 Giá combo được tính theo một không gian bed, 
không giới hạn số lượng người. Nếu đi nhóm 3,4 người 
chỉ cần order một combo và gọi số lượng món 
tương ứng với số người sử dụng bed

Chidori chỉ hỗ trợ đổi bed 
khi cửa hàng vẫn còn bed trống 
(chưa có booking trước)

01.
02.

04.
03. Không hỗ trợ giữ vật dụng cá nhân

của khách ở trong bed 
(trong trường hợp bạn rời bed để đi đâu đó)

Các vật dụng trong bed nếu bạn cần thêm 
có thể gọi nhân viên mang lên

quạt bàn chăn đèn đọc sách

bạn lưu ý nhé!
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Các bãi xe ở Chidori đều miễn phí và có nhân viên bảo vệ giúp bạn dẫn 
xe. Nếu không thấy bảo vệ, bạn vui lòng liên hệ nhân viên trong quán để 
được hỗ trợ nhé.

Diện tích bãi xe trước quán có hạn nên khi quá tải, bạn thông cảm đi gửi 
xe theo hướng dẫn của bác bảo vệ giúp Chidori nhé. Bạn nhớ nhắc nhân 
viên hoàn lại tiền vé xe ngay khi thanh toán ạ.

Send us feedback

Bạn vui lòng tự bảo quản tư trang cá nhân ở trên xe nhé!

Chú/anh bảo vệ làm việc theo hợp đồng giữa Chidori và công ty dịch vụ an ninh, 
nên nếu trong quá trình gửi xe bạn gặp vấn đề gì bất tiện và chưa hài lòng thì 
bạn nhắn nhủ để Chidori khắc phục kịp thời nhé ạ.



Send us feedback

CHÍNH SÁCH GIỮ CHỖ VÀ HUỶ ĐẶT CHỖ
DEPOSIT, PREPAYMENT AND CANCELLATION POLICIES

Chidori thương gửi bạn, 

Giữa rất nhiều sự lựa chọn, 
Chidori cảm ơn bạn vì đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại Chidori.

Thông thường, khi sử dụng dịch vụ tại Chidori, bạn không cần phải đặt cọc giữ chỗ. Tuy 
nhiên, đối với một số không gian đặc trưng, Chidori có một số quy định nhỏ về giữ chỗ 
và đặt cọc, bạn tham khảo thêm thông tin bên dưới để hiểu rõ hơn nhé!

Đây là các gói dịch vụ mà khi bạn lựa chọn, Chidori cần phải ngừng nhận khách ở 
không gian đó, đồng thời chuẩn bị theo nội dung và yêu cầu riêng. Để đảm bảo không 
có sự sai sót và thay đổi đột xuất nào ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của cửa 
hàng, Chidori mong bạn thông cảm cho quá trình này và thực hiện đặt cọc trước. Nhờ 
vậy, Chidori có thể sắp xếp để đón tiếp bạn một cách chu đáo nhất.

Các gói dịch vụ cần đặt cọc để giữ chỗ trước khi sử dụng dịch vụ:

Make A Wish The Meeting Room The Private Room
 (combo sinh nhật)  (phòng họp) (phòng lưu trú)
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CHÍNH SÁCH GIỮ CHỖ VÀ HUỶ ĐẶT CHỖ
DEPOSIT, PREPAYMENT AND CANCELLATION POLICIES

a. Hoàn tiền:

Bạn vui lòng trả trước 100% giá trị gói dịch vụ nếu có nhu cầu sử dụng.

Chidori hoàn giá trị cọc 100% và giảm giá 10% cho lần sử dụng tiếp theo. Trong trường 
hợp: Bạn đã chuyển khoản trước khi được Chidori xác nhận nhưng Chidori không thể 
sắp xếp được phòng trống cho bạn.

Trong quá trình tiến hành đặt chỗ cho các không gian, có một số lưu ý nhỏ để bạn và 
Chidori có thể hỗ trợ nhau tốt nhất, bạn tham khảo nhé:

*Cập nhật nội dung mới nhất: T10/22. 
Chidori có thể thay đổi quy định và chính sách cũng như thêm danh sách các gói dịch vụ cần đặt 
cọc mà không cần báo trước hoặc chưa kịp thời chỉnh sửa vào thông báo này.

- Với The Meeting Room, bạn vui lòng liên hệ Chidori trước nếu có nhu cầu sử dụng máy 
chiếu. Chidori rất tiếc trong trường hợp chi nhánh không có máy chiếu hoặc máy đã có 
người đặt sớm hơn. Phí phụ thu sử dụng máy chiếu là 200k/ngày. Chidori miễn phụ 
thu cho nhóm khách trên 15 người hoặc booking trên 8 giờ.
- Bạn vui lòng cân nhắc và xác nhận đồng ý với nội dung trong biên bản bàn giao thiết 
bị trước khi nhận phòng.
- Bạn vui lòng báo thông tin xuất hoá đơn trong ngày nếu có nhu cầu tại chidori.vn/vat 
để Chidori hỗ trợ kịp thời. 

Chidori hoàn giá trị cọc 50%, số tiền hoàn được cấn trừ vào lần sử dụng tiếp theo. Trong 
trường hợp: Bạn huỷ đặt chỗ trước ít nhất 24 giờ so với giờ đã đặt chỗ.

** Đối với The Meeting Room, giá trị đặt cọc dựa theo số lượng người dự kiến. Phần đặt cọc này sẽ được 
cấn trừ vào hóa đơn, bạn bổ sung giúp Chidori phần chênh lệch còn lại sau khi sử dụng xong dịch vụ.

b.Không hoàn tiền:
Chidori xin lỗi vì KHÔNG thể hoàn tiền khi bạn huỷ đặt chỗ trong vòng 24 giờ so với giờ 
đã đặt chỗ. Chidori mong bạn thông cảm cho điều này vì chúng mình đã từ chối các đặt 
chỗ khác trong khung giờ hoặc đã có những chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị. 

01. CHI PHÍ ĐẶT CỌC: 

02. QUY ĐỊNH HOÀN CỌC: 

03. LƯU Ý THÊM:

 
Cảm ơn vì bạn đã thông cảm và hợp tác. Mong bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời tại Chidori! 
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