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Lời giới thiêu

ước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công 

nghiệp vân minh, hiện đại.

Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo 

nhân lực luôn giữ vơi trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX  đã chỉ rõ: “Phát triển 

giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng 

thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều 

kiện để phát triển nguồn lực con người - yếu tố cơ bản dể 

phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế  nhanh và bền vững” .

Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước 

và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chương trình, 

giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo đề 

nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 23/912003, 

Úy ban nhân dân thành phô' Hà Nội đã ra Quyết định số  

5620/QĐ-UB cho phép sỏ  Giáo dục và Đào tạo thực hiện để 

án biên soạn chương trình, giáo trình trong các trường Trung 

học chuyên nghiệp (THCN) Hà Nội. Quyết định này thể hiện 

sự quan lâm sâu sắc của Thành ủy, UBND thành p h ố  trong 

việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực Thủ đô.

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và nlìữììỊỊ kinh nghiệm rút ra từ thực tế  đào tạo 

Sỏ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ  chức 

biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ
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thống và cập  nhật những kiến thức thực tiễn p h ù  hợp với đối 

tượng học sinh T H C N  H à Nội.

B ộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy  và  học tập trong  

các trường T H C N  ở  H à N ội, đồng thời là tà i liệu tham  khảo  

hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ  th u ậ t - nghiệp  

vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm  đến vấn đ ề  hướng nghiệp, 
dạy  nghề.

V iệc  tổ  chức biên soạn  bộ chương tr ìn h , g iáo  tr ình  này  

là  m ộ t trong  nh iều  ho ạ t động  th iế t thực củ a  ngành  g iáo  dục  

và đ à o  tạo  T hủ  đô  d ể  kỷ n iệm  ",50 năm  g iả i p h ó n g  T hủ  đô  ”, 

“50  năm  thành lập ngành ” và hướng tới kỷ  n iệm  "1000 năm  

T h ă n g  L ong  - H à  N ộ i" .

S ở  G iáo dục và Đ ào tạo H à N ộ i chân thành  cảm  ơn Thành  

ủy, U B N D , các sở, ban, ngành của T hành  p h ố , V ụ  G iáo dục  

chuyên  nghiệp  Bộ G iáo dục và  Đ à o  tạo, các nhà khoa  học, các  

chuyên  gia đầu ngành, các g iảng  viên, các nhà  quản lý, các 

nh à  doanh  nghiệp đ ã  tạo đ iều  kiện giúp đỡ, đóng góp ý  kiến, 

tham  gia H ộ i đồng phản  biện, H ội đồng  thẩm  định và H ội 

đồng  nghiệm  thu các chương trình, giáo trình.

Đ â y  là  lần. đ ầu  tiên S ở  G iáo dục và  Đ ào  tạo  H à  N ộ i tổ  

chứ c b iên  soạn  chương trình , g iáo  trình . D ù đ ã  h ế t sức c ố  

gắng  nhưng chắc chắn không  tránh  khỏ i th iếu  sốt, b ấ t cập. 

C h ú n g  tô i m ong  nhận được những ỷ  k iến  đóng  góp của  bạn  

đ ọ c  đ ể  từng bước hoàn th iện  bộ g iáo  trình  trong  các lần tái 

bản  sau.

G IÁ M  Đ Ố C  SỞ G IÁ O  D Ụ C  V À  Đ À O  TA O
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Lời nói đầu

Kinh doanh khách sạn du lịch ỉà một ngành mới phút triển ỏ  nước ta trong 
những năm gần đây, bước đẩu nó đã khẳng định được chồ đứng và vai trò 
trong nên kinh tế  quốc dân. Đội ngũ nhân viên trong khách sạn, đặc biệt là 

nhân viên bộ phận lễ  tân có vai trò quan trọng, quyết định đến sự thành bại 
trong hoạt độtig kinh doanh của doanh nqhiệp khách sạn.

Nhân viên lễ  rân là người đầu tiên và là người cuối cùng đại diện cho 
khách sạn đê đón riếp, tiếp xúc và tiễn khách, người đóng vai trò quan trọng 
trong việc giới thiệu, quàng bá sản phẩm dịch vụ của khách sạn cho khách. 
Chính vì vậy, đòi hỏi nhân viên ìễ tân không chỉ có ngoại hình đẹp mà phải là 
người có chuyên môn nghiệp vụ, thanh thạo ngoại ngữ, có khả năng giao tiếp 
ứng xử cùng với sự hiểu biết văn hoá - xã  hôi.

Với những yêu cầu như vậy, cuốn giáo trình Thực hành nghiệp vụ lễ tân rư 

đời nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghê lể tân trong xu hướng hội nhập khu 
vực và thế  giới, đáp ứng sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Đổng thời 

đáy cũng là tài liệu tham khảo cho những đối tượng quan tâm tới lĩnh vực này.

Do lần đẩu tiên biên soạn không thể tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi 

rất mong nhận được những V kiến của bạn đọc đ ể  giáo trình ngày càng hoàn 
thiện hơn.

Quư giáo trình này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ 

của Hội đồng khoa học sỏ  Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hội đồng khoa học 

Trường TH Thương mại và Du ì ịch Hà Nội, các bạn đổng nghiệp và đặc biệt là 

các giảng viên khoa Khách sạn du lịch trường Đại học Thương mại đã tận tình 

giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình hoàn thiện giáo trình.

Xin chân thành cảm ơn!

TÁC  GIẢ
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KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC 

THựC HÀNH NGHIỆP v ụ  LỄ TÂN

1. Giới thiệu chung về môn học

Nhân viên bộ phận lễ tân là bộ mặt của khách sạn, là người đầu tiên và 
cũng là người cuối cùng tiếp xúc với khách, nhân viên lẻ tân đóng vai trò quan 
trọng trong việc giới thiệu quảng bá hình ảnh của khách sạn. Chính vì vậy đòi 

hòi nhân viên lễ tân phải có trình độ ngoại ngữ thông thạo, có phong cách giao 
tiếp ứng xử, có ngoại hình, có khả năng chịu đựng, thuyết phục khách để làm 
hài lòng mọi đối tượng khách.

Giáo trình Thực hành nghiệp vụ lễ tân giới thiệu những vấn đề cơ bản về 

mặt lý thuyết cũng như thực tiến trong việc phục vụ khách, xử lý những tình 
huống thường xuyên xảy ra trong quá trình phục vụ khách của nhân viên lễ tân.

2. Mục tiêu chung của môn học (mục tiêu tổng quát)

Hiểu rõ những kiến thức cơ bản có hệ thống về phương pháp tổ chức, thực 
hiện các Nghiệp vụ lễ tàn và các quy trình phục vụ khách, nhằm đáp ứng yêu 

cầu kinh doanh có hiệu quả của khách sạn, nâng cao chất lượng phục vụ đối 
với khách sạn, thoả mãn nhu cầu ngày càng cao cúa khách hàng.

3. Mục tiêu cụ thể

Nắm vững được các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy 

định của ngành, nội quy của khách sạn, nội quy của bộ phận lễ tân mà nhân 

viên phải thực hiện.

Hiểu được những kiên thức cơ bản của môn học, nắm vững quy trình phục 

vụ khách của bộ phận lễ tân. Rèn luyện kỹ năng thực hành thành thạo các 

nehiệp vụ chủ yếu của nhân viên lễ tân trong quy trình phục vụ khách. Trên cơ 

sờ kiến thức chuyên môn được trang bị, người học phải vận dụng kiến thức đã

Bài m ở đầu



học vào quá trình thực hành và thực tế  công việc sau này khi ra trường. Đ úc rút 
kinh nghiệm  khi giao tiêp ứng xử với khách hàng xử lý k ịp  thời các tình huống 
khách đề ra.

4. Vị trí của môn học

M ôn học Thực hành nghiệp vụ lễ  tân là m ôn chuyên m ôn ch ính  của chuyên 
ngành lê tân khách sạn văn phòng hệ trung học chuyên nghiệp.

Học sinh cần có kiến thức cơ bản về các m ôn học cơ  sở, m ôn học L ý thuyết 
nghiệp vụ lễ  rân trước khi học m ôn này.

5. Tính chất của môn học

M ôn học Thực hành nghiệp vụ lễ  tản m ang tính thực tiễn vì các quy trình 

nghiệp vụ được đề cập trong giáo trình là những công  việc thực tế  m à người 
nhân viên lễ tân phải thực hiện khi phục vụ khách.

6. Kết câu nội dung

Chương 1: C hào đón, g iao  tiếp với khách và cách sử dụng  các thiết bị dụng 
cụ tại bộ phận lễ tân

Chương 2: T iếp  thị và bán hàng

C hương 3: N hận đặt buồng

Chương 4: Làm  thủ tục nhận buồng

Chương 5: Phục vụ khách  lưu trú

Chương 6: Làm  thủ tục trả buồng

Chương 7: Sử dụng phần m ềm  quản lý khách sạn
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Chương 1

CHÀO ĐÓN, GIAO TIẾP VỚI KHÁCH 

VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÁC THIÊT BỊ 

DỤNG CỤ TẠI BỘ PHẬN LÊ TÂN

Bài 1

TÁC PHONG, TRANG PHỤC 

CỦA NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Mục tiêu

- Về kiến thức: Hiểu đươc tầm quan trọng của việc chuẩn bị tác phong, trang phục

của nhân viên lễ lân khi đón tiếp và phục vụ khách.

- Về kỹ năng: Thực hiên thành thạo trong việc chuẩn bị tác phong, trang phục của

nhân viên lễ tản khi đón tiếp và phục vu khách.

- Về thái đó: Rèn luyện chuẩn bị tác phong, trang phục của nhân viên lễ tân cẩn 

thận, nhanh nhẹn và nghiêm túc.

I. TÁC PHONG VÀ TRANG PHỤC CỦA NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHI 
ĐÓN TIẾP VÀ PHỤC VỤ KHÁCH.

Là môt nhân viên lễ tàn phải chuẩn bị bắt đầu ca làm việc khoa học đúng 

trình tự. Khâu chuẩn bị làm việc là nhiệm vu rất quan trọng đối với nhân viên 

lề tân. Khi đã chuẩn bị tốt sẽ giúp cho quá trình làm việc chủ động và đạt được 

hiệu quả cao trong quá trình phục vụ khách. Khâu chuẩn bị làm việc của nhân 
viên lễ tân bao gồm:
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Bãt đâu chuân bị ngay từ ở nhà, tắm  rửa và ăn m ặc ch ỉnh tể và đi tới làm 
viẹc, nhan viên lê tân phải luôn chú ý đến diện m ạo cá  nhân.

- Phải lên k ế  hoạch chuẩn bị làm việc ngay từ  đầu ca làm  việc, công  việc 
này sẽ giúp cho nhân viên lễ tân tiết kiệm  thời gian và chủ động trong  quá trình 
phục vụ khách tránh để xảy ra nhưng sai sót. Nhân viên lễ tân luôn dành vài 
phút đầu ca làm  việc để kiểm  tra các trang thiết bị các đồ dùng  bổ  trợ  như  bút, 
văn phòng phẩm.

- Phải sắp xếp khu vực làm  việc của bộ phận lễ tân sạch sẽ, ngăn  nắp  có tổ 
chức. Q uầy lễ tân là nơi g iao dịch giữa khách và nhân  viên lễ tân , q uầy  lễ tân là 
trọng điểm  tập trung đông khách nhất tại đại sảnh của khách  sạn, vì vậy khu 
vực làm  việc của bộ phận lễ tân phải được giữ  gọn gàng , ngăn nắp  để giữ  gìn 
hìnlí ảnh về tính chuyên nghiệp và chất lượng cao của khách  sạn.

1. Diện mạo cá nhân

N hân viên lễ tân  khách  sạn là bộ m ặt của khách  sạn , là  người thường 

xuyên tiếp  xúc với khách , do vậy cần phải vệ sinh cá nhân  sạch sẽ, ăn mặc 

gọn gàng. D iện m ạo  cá  nhân  bên ngoài của nhân  viên  lễ tân  phản ánh hình 

ảnh của khách  sạn.
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* Vệ sinh cá nhân:

- Tắm rửa sạch sẽ hàng ngày.

- Tránh dùng những loại mỹ phẩm có mùi thơm đậm.

Ví dụ: Nước hoa, dầu thơm cạo râu.

- Vệ sinh răng miệng hàng ngày, tránh sử dụng thức ăn để lại mùi khó chịu.

* Tóc, mặt và tay:

- Tóc phải sạch sẽ gọn gàng và đúng kiểu cách. Đối với nam nhàn viên lễ 
tàn cắt tóc gọn gàng, đối với nhân viên lễ tân nữ phải buộc tóc về phía sau gáy.

- Trang điểm nhẹ nhàng tránh trang điểm loè loẹt và mất quá nhiều thời gian,

- Không đeo nhiều đồ trang sức, không đeo nhẫn mặt đá to và sắc.

- Bàn tay và móng tay 
phải thật sạch sẽ, được cắt tỉa 
cẩn thận. Đối với nam thì cắt 
ngắn móng tay. Đối với nữ 
không để móng tay qua dài, 

tránh sơn móng tay màu sẫm.

- Phải thường xuyên rửa 

tay sạch sẽ ngay cả trong ca 
làm việc.

* Đồng phục:

- Mặc đúng trang phục 
khách sạn quy định.

- Trang phục phải luôn 
sạch sẽ và gọn gàng.

- Giầy, dép phải đúng 

kiểu cách, được đánh rửa sạch 

sẽ và giữ gìn theo đúng tiêu 
chuẩn.

* T ư thế:

- Đứng thẳng và luôn thể 

hiện vẻ bề ngoài tươi tỉnh, 
mang tính nghiệp vụ.

Hình 1.2: Chuẩn bi tư thế  tác phong
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2. Khu vực làm việc

Phai chuân bị tốt khu vực làm việc của bộ phận lễ tân ngay từ  lúc đầu cùa 
môi ca làm  viêc. Bao gồm '

- Tat ca m áy m óc và thiết bị đều được bât và sẵn sàng làm  viêc, chuân t>Ị 
sẵn sàng giấy và bút.

Cac vật dụng hô trợ  khác như tờ rơi quảng cáo về khách  sạn, các biêu 

m âu và các sô sách phải để vào đúng nơi quy định.

- Chuẩn bị tốt các thông tin mới cập nhật liên quan đến công việc trong  ca.

V í dụ: N gay từ  đầu ca nhân viên lễ tân phải đọc sổ g iao  ca để tìm  hiểu 
những thông tin các ca trước, tìm  hiểu danh sách khách  đến trong  ca, danh sách 

khách thanh toán rời khách  sạn trong ca, tìm  hiểu cập nhật các thông  tin vé tình 
trạng buồng...

- Khu vực đại sảnh phải được sắp xếp theo đúng chuẩn  m ực chuyên  m ôn.

- Quầy lễ tân và khu vực xung quanh phải được sắp xếp gọn gàng, có tổ chức.

* T ra n g  th iế t bị:

Nhân viên lễ tân phải kiểm  tra các trang th iết bị của bộ phận lệ tân ngay từ 

đầu ca làm việc. Các trang th iết bị tiêu chuẩn  bao gồm  m áy vi tính, m áy in, 

m ay photocopy, m áy cà thẻ tín dụng, m áy thẻ chìa khoá... V iệc chú ý bảo quản 

các trang th iết bị có  vai trò  rấ t quan trọng.

V í dụ: M áy vi tính trục trặc không hoạt động được ảnh hưởng rấ t nhiểu  đến 

công việc của nhân  viên lễ tân.

* M ầ u  b iêu  và d ụ n g  cụ  văn p h ò n g  p h ẩ m :

Nhân viên lễ tân phải chuẩn bị văn phòng phẩm  phù hợp đã có đủ trong 

tầm  tay của nhân viên như: bút, phiếu nhận đặt buồng, phiếu đăng ký tạm  trú, 

giấy xác nhận thẻ tín dụng, phiếu ghi tin nhắn, tập gấp giới thiệu khách  sạn, 

bảng giá b u ồ n g .....

* K h u  vực đ ạ i sả n h :

Phải sắp xếp khu vưc đại sảnh sạch sẽ gọn gàng tạo bâu không kh í âm  cúng 

và m ột môi trường dễ chiu. M ột vài yêu tô có anh hương đen m oi trương phai 

được bộ phận lễ tân k iểm  tra bao gồm: ánh sáng, nhiệt độ, sự thoang  khi, cách

trang trí...
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Hình 1.3: Đại sdnh của khách sạn

* Quầy lề  tân:

Quầy lễ tàn là nơi tiếp xúc hàng ngày giữa khách và nhân viên lễ tân. Do 
vậy nhân viên lễ tân phải thường xuyên bố trí sắp xếp gon gàng, vệ sinh quầy lễ 

tân đảm bảo luôn sạch sẽ, tránh để quầy lễ tân bụi bẩn tạo ấn tượng không tốt 
của khách về khách sạn.

Hình 1.4: Quầy lễ tân
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n . T H ựC  HÀNH VIỆC ĐÓN TEÊP KHÁCH CỦA NH ÂN VIÊN LỄ TÂN

1. Điểu kiện thực hiện

1.1. Đ ịa điêm  thực hành: Phòng thực h ành  lễ tân.

1.2. T hiết bị dụng cụ: Q uầy lễ tân, đồng phục, b iểu m ẫu sổ sách, th iết bị 
văn phòng phẩm ...

1.3. Thời gian  thực hành: 5 tiết

2. Trình tự thực hiện

2.1. K iểm  tra tác phong, trang phục của nhân viên lễ tân  khi đón tiêp  
và phục vụ khách.

2.2. T rình tự  tiến hành

TT Tên công việc T hiết bị dụng cụ Y êu  cầu  kỹ thuật

1 Diện mạo cá nhân Phộng thực hành lễ tân, 
quầy lễ tân

- V ệ sinh cá nhân sạch 

sẽ th eo  đúng quy định.

- Đ ồng phục gọn gàng 

đúng quy định

2 Khu vực làm việc Phòng thực hành  lễ tân, 

quầy  lễ tân, m áy điện 

thoại, m áy fax, m áy vi 

tính, g iá để tài liệu...

- C huẩn bị khu vực làm 

việc theo  đúng quy 

định.

3 Tư th ế  tác phong Phòng thực hành lễ tân, 

quầy  lễ tân, đồng phục.

- T ư th ế  tác phong 
đúng theo chuyên m ôn 
nghiệp vụ.

2.3. H ướng dẫn thực h iện  trình tự  chuẩn bị tác phong, trang p hục của  

nhân viên lễ tân khi đón tiếp và phục vụ khách

Tên công việc Hướng dẫn

Diện m ạo cá nhân - V ệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- Tóc, m ặt và tay gọn gàng, sạch sẽ.

- Đ ồng phục sạch sẽ gọn gàng, m ặc đúng đồng phục 

khách sạn quy định.
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Khu vực làm việc - Trang thiết bị đầy đủ hoạt động tốt

- Mẫu biểu và dụng cụ văn phòng phẩm đầy đủ và được 

để đúng nơi quy định.

- Khu vực đại sảnh vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng tạo 
tính thẩm mỹ.

- Quầy lễ tàn vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp các trang thiết bị 
khoa học, trang trí có tính thẩm mỹ tạo được ấn tượng 
cho khách.

Tư thế tác phong - Đứng thẳng đàng hoàng, thái độ vui vẻ, chủ động chào 
đón khách.

3. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa

TT Hiện tượng Nguyên nhân Cách phòng ngừa

1 Chuẩn bị diện 
mạo cá nhàn 
chưa tốt.

Do cẩu thả, không chú ý 
trong quá trình chuẩn bị 
diện mạo cá nhân.

Phải chấp hành nội quy, 
quy định của khách sạn 

về diện mạo cá nhân 
trong khi làm việc

m. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Kiểm tra đánh giá cho điểm học sinh về chuẩn bị tác phong, trang phục của 

nhân viên lễ tàn khi đón tiếp và phục vụ khách.
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Bài 2

CHÀO ĐÓN KHÁCH

Mục tiêu

- Về kiến thức: Hiểu rõ tẩm quan trọng của việc chào đón khách một cách nồng nhiệt 

theo đúng chuyên môn nghiệp vụ.

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo cách chào đón khách theo đúng chuyên môn 

nghiệp vụ.

- về thái đô: Rèn luyện tác phong cẩn thận, nhanh nhẹn, nghiêm túc khi chào đón 

khách đến khách sạn.

L K IẾN  TH ỨC C H U Y Ê N  M Ô N  C Á C H  C H À O  Đ Ó N  K H Á C H

Chào đón khách  là cử  chỉ ban đầu gặp  nhau giữa khách  và nhân viên lễ tân. 
Nó thể hiện thái độ tình cảm  của nhân viên lễ tân trong hoạt động giao tiếp với 

khách, nhằm  củng cố  và duy trì m ối quan hệ giữa khách và khách sạn.

Chào đón khách  có vai trò  rất quan trọng trong quy trình phục vụ khách 

của bộ phận lễ tân. Y ếu tố  đầu tiên khách trực tiếp tiếp xúc với nhân viên lễ tân 

rất quan trọng, do vậy nhân viên lễ tân phải có chính sách chào đón khách  một 

cách thân thiện tạo thêm  sự tin tưởng cho khách về khách sạn m à khách  hàng 
đã lưa chọn lưu trú. N ếu yếu tố  đầu tiên khách tiếp xúc với khách sạn, khách 
không có thiện cảm  về khách sạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều về hiệu quả kinh 

doanh của khách  sạn ở hiện tại và trong tương lai.

Chào đón khách đến với khách sạn là bước quan trọng trong quá trình làm 

thủ tục nhận buồng và đăng ký khách sạn cho khách. C ách chào  đón khách 
nồ n g  nhiệt k ịp  thờ i, h iệu  q u ả  và trang  trọ n g  phai được thê h iện  VƠI m ọi vị 

khách đến khách  sạn. Nhân viên lễ tân phải luôn chủ động chào đón khách, tao

ấn tượng với khách  ngay từ  giây phụt đâu tiên.
.' (■; Ị

■ I
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1. Nguyên tắc chung của việc chào đón khách tới khách sạn

Tất cả mọi khách hàng đến khách sạn đều phải được chào đón theo đúng
kiểu cách, đó là trang trọng, kịp thời và hiệu quả.

Xin kính chào bà.

Khách sạn MAYFLOWER hân hạnh được đón tiếp.

T ố i  c ó  r i h n r '  Mil h à  r h i r  a ?

Khách thường đến khách sạn bằng nhiễu loại phương tiện giao thông khác, 
nhau, khách có thể đi một mình hoặc cùng một nhóm. Do vậy nhân viên lễ tân 

phải có cách chào đón cho phù hợp với từng vị khách nhưng không được để 
thất lễ với bấl kỳ một vị khách nào và cũng không nên chỉ dành ưu tiên chào 

đón một người.

* Lời chào đón khách:

Mỗi khách sạn có một chính sách, quy tắc riêng về cách chào đón khách, 

đó có thể là:

- Chào đón bằng đại từ như Ngài, Quý ông, Quý Bà... hoặc bằng tên của 

họ (trường hợp khách quen)

- Tự giới thiệu tên của nhân viên lễ tân.

Ví dụ: Tên tôi là Lâm Hùna.

- Nhàn viên sử dụng lời chào đón chuẩn mực của khách sạn quy định để 
chào đón khách.

Ví dụ: Xin chào đón Quý khách đến với Khách sạn thương mại du lịch. Tôi 
có thể giúp gì cho quý khách không ạ?

Hình 1.5: Cách chào đón khách
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Đieu quan trọng trong cách chào đón khách của nhân viên lễ tân phải thật 
than thiẹn, đón tiêp khách thật vui vẻ thể hiện được thiện cảm  của khách sạn 
đoi VƠI khách và thê hiện nhận thức của nhân viên lễ tân, tránh chào đón khách 
một cách quá suồng sã, thiếu thiện cảm đối với khách hoặc thiếu chân thành.

* L ịch  s ự  và trang  nhã:

Một nhân viên lễ tân chuyên nghiệp cần phải có phẩm  chất: tác phong đàng 
hoàng, có ý thức và cảm nhận nhậy bén, có phong cách giao  tiếp  ứng xử, dáng 
vẻ bề ngoài gọn gàng lịch thiệp. Đây là yếu tô' rất quan trọng  đối với nhân viên 
lê tân. Luôn thể hiên tác phong đao đức tốt vui vẻ khi tiếp  xúc với khách  và 
đổng nghiệp sẽ tạo ra m ôi trường phù hợp tạo được ấn tượng tốt với khách.

* C ách chào đón  kh á c h  quen:

Khi khách quen đến khách sạn nhân viên lễ tân phải có  m ột trí nhớ  để có 
thể nhận biết chính xác vị khách đó là khách quen đã từng lưu trú tại khách 
sạn. Khi chào đón khách quen nhân viên lễ tân phải chào  đích danh tên của họ, 
như vậy khách cảm  thấy m ình được khách sạn rất quan  tâm .

Ví du: Đ ối với khách  nước ngoài khi tới khách sạn.

Xin chào m ừng quý ông Stenven đã tới khách  sạn T hương mại du lịch của 

chung tôi. Tôi có thể g iúp  gì cho quý ông.

- Đối với khách trong  nước nhân viên lễ tân có thể chào đón khách bằng 

ngôi thứ như: Bác, cô, chú, anh, chị...

Xin chào m ừng anh Lâm  H ùng đã tới khách sạn thương m ại du lịch của 

chúng em . Em  có thể g iúp  gì được anh không ạ.

* C ách ch à o  đ ó n  kh á c h  đoàn:

Khi khách đi theo  đoàn tới khách sạn nhân viên lễ tân phải tìm  hiểu và phải 

nhận biết trong đoàn khách  ai là hướng dẫn viên, ai là trưởng đoàn. Khi đoàn 

khách vào trong khách sạn nhân viên lễ tân phải gửi lời chào đón với tất cả 
thành viên trong đoàn khách, mời các thành viên trong đoàn khách ngồi nghỉ ở 

đại sảnh, nhân viên lễ tân có  thể tiếp trưởng đoàn khách hoặc hướng dân viên 
để làm thủ tục đăng ký cho tất cả đoàn khách nhanh chóng, ơ  m ôi khách  sạn 

đều có thủ tục chào  đón khách của riêng mình, ơ  m ột vài khách sạn, hoạt động 
này rất đơn giản đế tạo ấn tượng tốt cho khách COI khach sạn như la m ột nơi 

thân thiện đê lưu trú , các hoạt động này có thê bao gôm:

- Chào đón cả  đoàn khách khi khách tới khách sạn.
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Ví dụ: Xin chào mừng tất cả quý khách tới khách sạn Thương mại du lịch 

của chúng tôi. Tôi có thể giúp gì cho quý khách.

- Mời các thành viên trong đoàn khách ngồi nghỉ tại đại sảnh, sau đó nhân 
viên lễ tân sẽ làm việc với hướng dẫn viên, trưởng đoàn khách.

Ví dụ: Xin mời quý khách có thể ngồi nghỉ tại đại sảnh.

- Mời khách một loại đồ uống chúc mừng khi khách tới.

- Giới thiệu cho khách xem tập thông tin về khách sạn.

- Đặt thiếp chúc mừng ở trong buồng ở của khách.

- Một số khách sạn có hệ thống mày vi tính nối với ti vi trên buồng của khách, 
nhân viên lễ tân ghi lời chúc cá nhân chuyển lên ti vi trong buồng của khách.

- Sử dụng biểu ngữ hoặc bảng tin để chào đón khách.

" K ín h  ch à o  các  q u ý  bà q u ý  ô n g .

n a y  c h ú n g  tô i  đ ư ợ c  h â n  h ạ n h  
t iế p  các  q u ý  VỊ tớ i  V iệ t  N a m "

Hình 1.6: Cách chào đón đoàn khách

* Cách chào đón khách quan trọng:

Mọi vị khách khi đến khách sạn đều quan trọng nhưng có vài trường hợp 

nhàn viên lề tân đặc biệt chú ý tới một cá nhân khách nào đó. Chúng ta gọi đối 
tượng khách này là khách quan trọng (khách VIP). Khách VIP là những neười 

có vị trí trons xã hội. Ví dụ: quan chức cao cấp nước ngoài, quan chức chính 

phù... Mỗi khách sạn có chính sách chào đón khách VIP, riêng nhưng chính 
sách này phải đảm bảo các nội dung chuẩn mực, cụ thể thường là:
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- Phân cho khách m ột buồng có tiêu chuẩn cao  nhất trong khách  sạn w  
trưóc khi khách tới khách sạn.

- Thông báo cho bộ phận phục vụ buồng chuẩn bị, k iểm  tra  buồng  ^ e0 
đúng tiêu chuẩn phục vụ khách VIP.

- Các m ặt hàng chiêu đãi phải được chuẩn bị và đặt trước trong  buong- 
dụ: Các loại rượu, sôcôla, giỏ hoa quả, hoa tươi...

- Gửi kèm  các m ặt hàng chiêu đãi khách sạn chuẩn  bị th iêp  chuc m ưng 
hoặc lời chúc của cá nhân giám  đốc khách sạn tới khách  V IP  .

- K hách V IP  tới khách sạn sẽ được làm thủ tục nhận  b u ô n g  đạc b iẹ t (đí g 
ký trước)

- T hông thường giám  đốc khách  sạn chào  đón và chỉ dẫn k h ách  tới buông 
của khách.

H ình  1.7: Buồng dành cho khách quan trọng

* C ách  chào  tạm  b iệ t kh á ch :
K hách thanh  toán trả buồng rời khach sạn nhan vien le tan phai cam  ơn 

khách và chào tam  biêt khách. Mỏi m ột khach sạn co m ọt chinh sach riêng 

nhưng phải đảm  bảo các nội dung chuân mực sau:
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- Làm thù tục thanh toán cho khách nhanh chóng chính xác.

- Xin sự góp ý của khách về chất lượng dịch vụ, phong cách phục vụ của

khách sạn (trườne hợp khách không vội đi ngay sau khi thanh toán).

- Gừi thư cảm ơn của cá nhân giám đốc khách sạn tới khách.

- Nhân viên lễ tân tặne quà cho khách (trường hợp khách sạn có quà tặng

cho khách).

- Nhân viên lễ tàn khách sạn thay mặt khách sạn cảm ơn khách đã lưu trú 

tại khách sạn.

- Chào, chúc khách và hẹn được gặp lại khách.

Ví dụ: Xin chào anh Lâm Hùng, chúc anh lên đường thượng lộ bình an và 

hẹn được đón tiếp anh một ngày gần nhất tại Khách sạn Thương mại du lịch 

của chúng em.

II. THỰC HÀNH CÁCH CHÀO ĐÓN KHÁCH

1. Điều kiện thực hiện

1.1. Địa điểm thực hành: Phòng thực hành lễ tân.

1.2. Thiết bị dụng cụ: Phòng thực hành lễ tân, quầy lễ tàn.

1.3. Thời gian thực hành: 5 tiết

2. Trình tự thực hiện

2.1. Kiểm tra diện mạo cá nhán, tư thế tác phong

2.2. Tình tự tiến hành

TT Tên công việc Thiết bị dụng cụ Yêu cầu kỹ thuật

1 Nguyên tắc chuns 

chào đón khách tới 

khách sạn

Phòng thực hành 

lễ tàn, quầy lễ tân

Chào đón khách đúng theo 

đúng chuyên môn nghiệp vụ

2 Cách chào đón 

khách quen

Phòng thực hành 

lễ tàn, quầy lẻ tân

Chào đón khách quen theo 

đúng chuyên môn nghiệp vụ.

3 Cách chào đón 

khách đoàn
Phòne thực hành 

lễ tân, quầy lễ tân
Chào đón khách đoàn theo 

đúns chuyên môn nghiệp vụ.
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4 Cách chào đón 
khách quan trọng

Phòng thực hành lễ 
tân, quầy lễ tân

Chào đón khách quan trọng 
cẩn thận, chu đáo theo  đúng 

chuyên m ôn nghiệp  vụ.

5 C ách chào tam 
biệt khách

Phòng thực hành lễ 
tân, quầy lễ tân

C hào tạm  biệt khách theo 

đúng chuyên m ôn nghiệp vụ-

2.3. H ướng dẫn thực hiện trình tự  chuấn bị tác phong, tra n g  p h ụ t cua  
nhàn viên lễ tân khi đón tếp và phục vụ khách.

Tên công việc H ướng dẫn

Nguyên tắc chung chào 

đón khách tới khách sạn.
- Lịch sự trang nhã phù hợp với từng đối tượng 
khách, đúng theo tiêu chuẩn  quy đ ịnh  của khách 

sạn.

Cách chào đón khách 
quen

- X ác định được chính xác khách  quen đến 

khách sạn.

- Chào đón khách bằng  tên của khách.

- Lịch sự thể được thiện cảm  của khách sạn đối với 

khách quen.

- Sử dụng lời chào đón khách  chuẩn  m ực theo 

đúng quy định của khách  sạn.

Cách chào đón khách  

đoàn

- X ác định chính xác khách đoàn đến khách sạn.

- C hào đón đoàn khách nồng nhiệt thể hiện được 

thiện, cảm  của khách sạn đối với đoàn khách.

- Sử dụng lời chào đón khách chuẩn m ực theo  

đúng quy định của khách sạn.

Cách chào đón khách 

quan trọng

- C huẩn bị tốt trước khi khách quan trọng  tới 

khách sạn.

- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký trước cho khách  quan 

trọng.

- Sử dụng lời chào đón nồng nhiệt đúng quy  đinh 

khi khách đoàn tới khách sạn.
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Cách chào tam biệt khách - Sư duns lời chào tạm biệt khách chuẩn mực

theo dune quy định cùa khách sạn. tạo an tượns 

cho khách ờ hiện tại và trons tươns lai.

3. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa

TT Hién tưong Nguyên nhàn Cách phòng ngừa

1 Chưa tự tin khi Chưa tự tin. mẫu câu 
chào đón khách chào đón khách chưa 
đến khách sạn. phù họp.

Cần trau dổi kiến thức kỹ 
nãns hàns nsàv về nshiệp 
vụ và kv năna siao tiếp

III. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Kiểm tra đánh giá cho điểm học sinh về nsuyèn tắc chào đón khách đến 
khách sạn và khách rời khách sạn.
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Bài 3

g iao  t iếp  với k h á c h

Mục tiêu

- Vê kiên thức: Nêu được tầm quan trọng của việc giao tiếp qua điện thoại, giso tiêp 

trực tiếp, hiểu được tầm quan trọng của việc giao tiếp với khách qua điện thoai, giao tiếp 

trực tiếp với khách.

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác giao tiếp qua điện thoại, giao tiếp 

trực tiếp với khách theo đúng chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên bộ phận lễ tân.

- Về thái độ: Rèn luyện tác phong làm việc cẩn thân, chu đáo, tận tình phục vụ khách.

I. K IẾN TH ỨC C H U Y Ê N  M Ô N  V Ể  C Á C H  G IA O  T IẾ P  V Ớ I K H ÁCH

1. G iao  t iếp  q u a  đ iệ n  th o ạ i

Đ iện thoại là m ột phương tiện  giao tiếp  thuận tiện , nhanh  và phổ biến nhất 

hiện nay. Đ iện thoại là phương tiện cho phép m ột hoặc nhiều  người nói chuyện 

với nhau khi không gặp trực tiếp nhau. G iao tiếp qua điện thoại chủ yếu giao 

tiếp bằng lời với sự chuyền tin nhanh.

Thông thường qua điện thoại, khách hàng tiến hành cuộc tiếp xúc đầu tiên 
với khách sạn. D o vậy nhân viên lễ tân cần phải thực hiện tốt khi giao tiếp  với 

khách, tạo cho khách cảm  thấy tin tưởng vào chất lượng phục vụ của khách sạn.

Đ iện thoại khi sử  dụng đúng cách sẽ là m ột công cụ giao tiếp  bằng  lời có 
ưu thế. Khi cần th iế t nhân viên lễ tân có thể qua ngữ điệu chọn các ngôn từ  để 

thổ hiện sự hữu dụng của m ình với khách.

1.1. Sử d ụ n g  đ iện  thoại ở nơi làm việc

* T rả  lờ i các cu ô c  ỊỊOÌ'. từ bên ngoài hoặc bên trong khach sạn.

- Khi nhân viên trả lời cuộc gọi cần phải chú ý những điểm  sau:

+ Gửi lời chào cho người gọi đến.
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+ Giới thiệu tên và vai trò của nhân viên.

+ Nhân viên lễ tân hỏi xem có giúp gì cho khách.

Ví dụ: Xin chào ngài, cảm ơn ngài đã gọi đến khách sạn Thương mại du 
lịch. Tôi là Phương đang tiếp ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?

* Chuyển các cuộc gọi: Chuyển các cuộc gọi điện thoại qua bộ phận lễ tân.

* Duy tri cuộc gọi: Chuyển cuộc gọi điện thoại qua bộ phận lễ tân tới
buồng của khách.

- Khi chuyển và duy trì cuộc gọi nhân viên lễ tân cần phải chú ý đến hiệu 
quả trong việc chuyển và duy trì các cuộc gọi. Vì khi người gọi không muốn 
phải chờ đợi, không đơn thuần chỉ là việc chờ đợi mất thời gian và tốn tiền.

- Khi chuyển và duy trì cuộc gọi cho khách nhân viên lễ tân đừng để khách 
chờ đợi một cách không cần thiết và nếu phải chờ thì thông bâo cho khách biết 
việc họ phải chờ để xem họ có chấp nhận không.

* Thực hiện lời nhắn: Nhân viên lễ tân chuyển và nhận lời nhắn cho khách.

- Khi lấy lời nhắn, nhân viên lễ tân phải ghi tên người gửi lời nhắn, cơ 
quan, số điện thoại và nội dung lời nhắn.

* Thực hiện cuộc gọi: Từ bên ngoài hoặc bên trong khách sạn.

- Nguyên tắc chung áp dụng cho việc tiến hành các cuộc gọi đi cũng như 
nhận các cuộc gọi đến nhân viên lễ tân phải quan tâm tới lịch sự, nhanh chóng, 
ngữ điệu hợp lý, từ ngữ ngắn gọn dễ hiểu.

- ở  các khách sạn hiện nay đã có hệ thống điện thoại hiện đại giúp khách 
tăng cường mức độ chủ động trong việc gọi điện thoại. Khách quay số trực tiếp 
cho các cuộc gọi trong nước và quốc tế đã phổ biến trong các khách sạn của 
Việt Nam và những cuộc gọi của khách được tự động tính cước vào hoá đơn 
thanh toán của khách. Tuy nhiên, vì giao tiếp bằng điện thoại cũng là phương 
pháp giao tiếp bằng lời nói, do vậy khi giao tiếp bằng điện thoại cũng có một 

số vấn đề nảy sinh như:

+ Nhân viên lễ tần không thể dùng ngôn ngữ bằng cơ thể để hỗ trợ thêm 
cho thông tin.

+ Sự méo àm có thể làm thông tin khó hiểu.

+ Giọng có thể cao quá hoặc nói nhanh quá.

+ Phải hết sức lắng nghe để cả hai bên hiểu rõ những gì được nói ra.

+ Một số thông tin có thể không nhớ được.
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Luon phai giư điện thoại sạch và vô trùng vì có nhiều người sử dụng cluing-^1 
dụ: VI trung cam cúm hoặc viêm tai có thể truyền từ người này sang người khach. 

Do đo nhan viên lê tân phải thưòng xuyên vệ sinh, khử trùng điện thoại.

1.2. N hững điêm  chú ý khi giao tiếp bằng điện thoại

Nhân viên lc tân nhấc m áy trả lời ngay hồi chuông quy định. Sự trả lơi 
điện thoại nhanh chóng sẽ gây được ấn tượng tốt về h iệu quả trong công việc.

- H ãy tự xưng tên khách sạn và lời chào niểm  nở để làm  hài lòng  khách gọi 
điện thoại tới khách sạn.

- Nhân viên lễ tân đừng bao giờ bắt người gọi điện thoại chờ  đợi trong  sự 
im lặng khó hiểu. Hãy báo cho người gọi biết người cần gặp  h iện  đang bận 
hoặc không có trong khách sạn, nhân viên ỉễ tân có thể ghi lại lời nhắn .

- H ãy nói thật khúc chiết và rõ ràng với giọng nói thân m ật. M ột g iọng  nói 

cộc lốc sẽ làm  cho khách sạn m ất đi cơ hội làm  ăn tốt. N gười gọi đến sẽ đánh 

giá nhân viên lễ tân và khách  sạn không tốt.

- H ãy tránh  những câu kết thúc đàm  thoại quá  sỗ sàng. V í dụ: "Thôi được, 
dứt đi" hoặc "sẽ gặp lại sau", cách kết thúc như th ế  sẽ làm  m ất hết thiện cảm 

cho người khách gọi điện thoại đến khách  sạn.

- H ãy ghi lại đầy đủ và đúng các chi tiết nhắn lại như: "N gày giờ, tên người 

gọi điện, số  đ iện  thoại và nội dung  nhắn".

- Đ ừng bao giờ  để điện thoại không có người trả lời. N gười gọi đến sẽ có 

cảm giác là khách  sạn khộng  m ấy tha thiết với công việc họ sắp bàn.

2. Giao tiếp trực tiếp

G iao  tiếp  trực tiếp  g iữa nhân  viên lễ tân và khách  có  vai trò  rấ t qu an  trọng 
đối với m ỗi m ột doanh nghiệp  kinh doanh khách sạn. G iao tiêp  trực tiêp  là hình 
thức giao tiếp  dễ dàng  nhất vì khi giao tiếp trực tiếp nhân viên lễ tân sẽ đánh 
giá được sự hài lòng hay không hài lòng của khách. N hưng để g iao  tiêp  trực 
tiếp  có hiệu quả  thì đòi hỏi mỗi m ột nhân viên lễ tân khách sạn phải có  m ột 
phong cách giao  tiếp  tốt, gây được thiện cảm  ngay từ  giây phút đâu tiên khi 

tiếp xúc trưc tiếp với khách san và được thô hiện qua những m ặt sau:

- Lời chào  kính cẩn đúng theo quy định của khách sạn đối với khách.

- G iong nói diu dàng nhã nhăn giư sao cho tram  3IT1, nhc nhang , êm  diu 

ngot ngào nhân viên lễ không bao giờ găt gong hay noi nang lo m ang, âp úng, 

nhát gừng, the thé, oang oang, chua ngoa đôp chat đoi VƠI khach.

26



- Cặp mắt hiền từ nhân hậu, mến khách, tươi vui dễ mến, niềm nở chân 

tình. Nhân viên lễ tân khi tiếp xúc với khách không được thể hiện nét mặt khó 

coi, lạnh lùng thờ ơ, đừng nhìn khách dưới tấm con mắt, cũng đừng nhìn soi 

mói sắc sảo, hãy nhìn khách bằng đôi mắl hiền từ nồng, hậu, nhìn thẳng vào 

người đối thoại. Nếu là khách nữ chớ nén nhìn khách bằng ánh mắt đưa tình 

hay liếc ngang liếc dọc, trợn trừng thao láo.

- Tiến? cười phải làm xúc động trái tim khách và tôn khách hàng cao hơn 

để họ cũng vị tha, độ lượng. Tiếng cười kèm theo câu cảm ơn sẽ làm khách 

mau chóng hài lòng, hiệu quả hơn nhiều cừ chỉ khác nhưng phải là tiếng cười 

đích thực, không phải là tiếng cười gằn, giả tạo, cười hô hố, toe toét vô duyên.

- Tư thế đứng thẳng đàng hoàng sẵn sàng chào đón khách và phục vụ khách.

- Tiếp xúc cơ thể bắt tay, vòng tay qua bả vai phải đúng mực đàng hoàng 

luôn tôn trọng khách.

- Khoảng cách đứng của nhân viên lễ tân phải hợp lý.

- Bề ngoài quần áo và cách ãn mặc theo đúng quy định của khách sạn.

II. THỰC HÀNH GIAO TIÊP VỚI KHÁCH

1. Điều kiện thực hiện

1.1. Địa điểm thực hành: Phòng thực hành lễ tân.

1.2. Thiết bị dụng cụ: Phòng thực hành lễ tân, quầy lễ tân, điện thoại...

1.3. Thời gian: 5 tiết

2. Trình tự thực hiện

2.1. Kiêm tra thiết bị điện thoại, quầy lễ tân, phòng thực hành lẻ tàn

2.2. Trình tự công việc giao tiếp với khách

TT Tên công việc Thiết bị dụng cụ Yêu cầu kỹ thuật

1 Giao tiếp qua 
điện thoại

Phòng thực hành lễ tân, 
quáy lề tân, điện thoại.

Giao tiếp qua điện thoại 

đúng chuyên môn nehiệp vụ.

2 Giao tiếp trực 

tiếp

Phòng thực hành lễ 

tàn, quầy lễ tân.
Giao tiếp trực tiếp đúng 

chuyên môn nghiệp vụ.
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2.3. Hướng dẫn thực hiện trình tự chuẩn bị tác phong, tran g  phục của 
nhan vien lê tân khi đón têp và phục vụ khách

Tên công việc H ướng dẫn

G iao tiếp qua điện 
thoại

- Nhấc m áy theo đúng hồi chuông quy định.

- Sử dụng đúng tay khi nhấc ống nghe.

- Sử dung m ẫu câu chuẩn mực theo đúng quy đinh cua 
khách sạn.

- G iao tiếp xúc tích gắn gọn dễ hiểu đi sâu vào chuyên 
m ôn nghiệp vụ.

- G iọng điệu khi giao tiếp qua điện thoại vừa đủ, dễ nghe.

G iao tiếp trực tiếp - Tư thế, tác phong khi g iao tiếp  trực tiếp  phải đúng 
m ực đàng hoàng, thể h iện được tính  chuyên  môn 
nghiệp  vụ.

- D iện m ạo cá nhân và trang  phục đúng  th eo  quy định 
của khách  sạn.

- Chủ động chào đón khách.

- T hể h iện  được tính chuyên ngh iệp  trong  xã giao và 
g iao tiếp  trực tiếp  với khách.

3. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa

TT H iện tượng N guyên nhản C ách p hòng ngừa

1 Nhận các cuộc điện  
thoại gọi đến chậm  
sau nhiều hồi chuông

Trong quá trình làm 
việc chưa tập trung 
trong công việc.

Tạo cho bản thân ý 
thức làm  việc tốt.

2 Tư th ế  tác phong, 
m ẫu câu chào đón 
khách chưa chuẩn.

Chưa tự tin, giọng nói 
nhỏ chưa rõ ràng 
m ạch lạc.

Học hỏi đồng nghiệp  
về cách chào  đón 
khách và g iọng  điêu 
khi g iao tiếp  với khách

III. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Kiểm  tra đánh giá cho điểm  học sinh về nguyên tắc giao tiếp với khách.
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Bài 4

TRANG THIẾT BỊ TẠI BỘ PHẬN 
LỄ TẦN KHACH sạn

Mục tiêu
- về kiến thức: Hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng bảo quản các trang thiết 

bị của bộ phận lễ tân.

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản khi sử dụng các loại giá 

đựng, các trang thiết bị của bộ phận lễ tân, áp dụng kiến thức đã học vào quá trình thực 

tập và thực tế sau này khi ra trường.

- Về thái độ: Rèn luyện tác phong làm việc cẩn ihận, nhanh nhẹn chu đáo, nghiêm 

túc và đảm bảo an toàn lao động.

I. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỂ CÁCH s ử  DỤNG CÁC TRANG 

THIẾT BI TẠI BỘ PHẬN LỄ t â n .

Trang thiết bị tại quầy lễ tân của khách sạn nhỏ và vừa chủ yếu là giá đựng 
và tủ đựng các sổ sách biểu mẫu. Đối với khách sạn lớn hay còn gọi là khách 

sạn tự động hoá thì máy vi tính là thiết bị chủ yếu để thực hiện các công việc 

tại bộ phận lễ tân. Những thiết bị giới thiệu dưới đây chủ yếu được sử dụng tại 
bộ phận lễ tân của khách sạn nhỏ hoăc vừa hay còn gọi là chưa tự động hoá 
hoặc bán tự động hoá.

1. Giới thiệu các loại tủ, giá đựng tại bộ phận lễ tân

•  Giá biêu diẻn tình trạng buồng:

Giá buồng được coi là phần quan trọng nhất trong tất cả các trang thiết bị 

tại quầy lễ tàn. Ưu điểm nổi bật của giá buồng giúp nhàn viên lễ tân dễ dàng 

nhận ra sô' buồng đã cho thuê đến thời điểm nào, số buồng đã có khách đặt và 

sô buồng còn trống có thể cho thuê. Giá buồng được cấu tạo gồm một dãy các
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ngan đựng băng kim  loại để giữ các tâ'm trượt nhằm  thông báo  về tình trạng 
buông va khách. Thẻ đăng ký khách được kẹp trong các tấm  trượt đặt trong ễ ia 
buong cung càp các thông tin về khách, đặc điểm  của từng buồng, giá buông, 
so buông, tinh trạng vệ sinh của buồng v.v... Nhân viên lễ tân có  thể sử dụng 
các thông tin vê buồng trên giá buồng để đáp ứng m ọi nhu cầu về buồng cua 
khách trong quá trình đăng ký khách sạn.

Những khách sạn lớn không sử dụng giá buồng để lưu giữ  thõng tin vê 
buồng và khách. M ọi thông tin về buồng và khách  đều được lưu giữ  trong m áy 
vi tính và nhân viên lễ tân có thể dễ dàng tiếp cận những thông  tin  đó bất cứ  khi 
nào họ cần.

-  G iá đựng ph iếu  đ ặ t bu ổn g:

G iá đựng phiếu đặt buồng được bộ phận lễ tân sử dụng  để đựng các phiếu 
đặt buồng cho tương lai và các phiếu đặt buồng của khách dự định đến trong ngày.

G iá đựng các phiếu đặt buồng cho tương lai: Các tấm  trượt trên  giá được 
sắp xếp dựa vào ngày đến của khách, được sắp xếp theo  tên k hách  hoặc đoàn 

khách theo vần anphabê để tiện cho nhân viên lễ tân tra  cứu khi cần  thiết.

G iá đựng các phiếu đặt buồng của khách dự đ ịnh  đến  trong  ngày: G iá được 
chuyển cho nhân viên lễ tân vào đầu ca sáng để chuẩn  bị trước hồ sơ đăng ký 

cho khách.

ở  các khách sạn lớn, ngoài các giá đựng phiếu đặt buồng, m ọi thông  tin về 

khách được lưu trong  m áy vi tính.

-  G iá đự ng ch ìa  khoá, nhắn tin và th ư  từ:

G iá gồm  m ột dãy các ngãn được đánh số theo thứ  tự  số buồng trong khách 

sạn dùng để đựng ch ìa khoá buồng của khách đang lưu trú tại khách sạn. N gày 
nay hầu hết các khách  sạn đã kết hợp giá đựng chìa khoá với g iá đựng thư  từ, 

tin nhắn của khách.

N hững khách  san lớn vẫn sử dụng giá đựng thư  từ nhăn tin cua khách  song 

hầu hết không còn sử dung giá đưng chìa khoá nữa vì hệ thông khoá kim  loai 

đã được thay  th ế  bầng hệ thống khoá từ.

* G iá đu n g  th u  từ, nhỡn tin cuo khoch son sou khi đữ ỉữtn thu  tục thữiĩh  

toán trả  buồng:
Có m ột số khách sạn sau khi khách làm thủ tục thanh toán trả buồng rời 

khách san nhưng khách san vân nhận được thư tư, nhan tin gưi tơi cho  khách,
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nhân viên lễ tân sẽ lưu chúng trên giá này hoặc gửi chúng theo địa chỉ mới 
khách để lại khách sạn.

-  Khay đựng hoá đơn, chứng từ giao dịch tài chính của khách:

ờ  các khách sạn có quy mô vừa và nhỏ, các hoá đơn của khách được xếp 
theo thứ tự theo vần anphabê hoặc xếp theo số buồng của khách, được lưu giữ 
tại một khay ờ quầy lễ tân trong suốt thời gian khách lưu trú tại khách sạn. Các 
hoá đơn chứng từ được lấy ra để cập nhật các chi phí của khách, ở  những 
khách sạn lớn chì sử dụng hình thức này để lun giữ các chứng từ về chi phí của 
khách. Tất cả các chi phí của khách đều được cập nhật vào tài khoản của khách 

trong máy vi tính.

-  Giá đựng các loại sổ sách, biểu mẩu:

Giá duns các loại sổ sách, biểu mẫu là ngăn tủ lớn được chia thành nhiều 
ngãn nhỏ dùng để đựng các sổ sách, biểu mẫu phục vụ cho việc giao dịch hàng 
ngày với khách. Nhân viên lề tân cần phải nhận biết vị trí của các ngăn đụng 
loại sổ sách, biểu mẫu gì nhằm thao tác nhanh công việc. Những khách sạn lớn 

vẫn sử dụng loại giá đựng này phục vụ cho việc giao dịch với khách.

-  Giá đựng thông tin:

Giá đựns thôrm tin về khách cung cấp nhữns bản danh sách khách đang 
lưu trú tại khách sạn theo vần anphabê hoặc theo số buồng cùa khách. Ngoài ra 

còn sử dụng cho việc đựng các tin nhắn và thư từ của khách.

2. Các thiết bị tại bộ phận lề tân

-  Máy vi tính:

+ Máy vi tính được sử dụng để thực hiện một số công việc như:

• Theo dõi, tons họp các chi phí của khách.

• In các hoá đơn thanh toán và cập nhật các phiếu thanh toán dịch vụ của 

khách.

• Đưa ra bản quyết toán chung về tài khoản của khách.

• Là phươnc tiện để quản lý tiền mặt và thanh toán chậm.

• Soạn thào văn bản.

• Kết nối với tổng đài điện thoại để theo dõi các cuộc gọi.

• Kiểm tra các chi phí giao dịch.

-  Máy chữ:
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M ay chư được sử dụng để nhận đặt buồng, soạn thảo thư từ, chuẩn bị hoá đơn 
thanh toán v.v... Hiện nay m áy chữ thường được thay thế bằng m áy vi tính.

-  M áy xác định thời gian:

M ay xác đinh thời gian được sử dụng để đóng dấu thời gian lên thư  được 
chuyên đến và gửi đi, nhắn tin, phiếu đăng ký khách sạn, hành  lý...

-  M áy cà i báo thức:

M áy cài báo thức là m ột loại đồng hồ có chuông báo  thức được sử dụng 
trong việc cài đặt theo yêu cầu của khách.

-  M áy thanh toán th ẻ  tín dụng:

M áy thanh toán thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán  thẻ tín  dụng  cho 
khách.

-  M áy đếm  tiền , so i kiểm  tra tiền:

M áy đếm  tiền , soi k iểm  tra  tiến được sử dụng cho việc đếm  tiền  và kiểm  tra 

tiền thật, g iả khi khách  thanh toán bằng tiền m ặt.

-  M áy tính  cá nhân:

M áy tính cá nhân  được sử dụng trong công việc tính  toán  của khách  và của 

nhân viên lễ tân.

-  T h iết b ị đ iện  thoại:

Thiết bị này cung cấp  cho nhân viên tổng đài ghi chép  các cuộc gọi nội hạt, 

ngoại tỉnh và quốc tế  của khách và là cơ  sở để thanh toán cước phí đ iện thoại với 
từng khách sử dụng dịch vụ điện thoại của khách sạn. H ệ thống m áy  vi tính của 
bộ phận lễ tân ở m ột số khách sạn được nối m ạng với bộ phận tổng  đài, m ọi chi 
phí về các cuộc gọi được chuyển trực tiếp vào các tài khoản của khách gọi.

-  K é t an  toàn:

Két an toàn tại quầy  lễ tân là m ột tủ sắt lớn được chia làm  nhiều  ngần  nhỏ 

đủ rộng để cấ t g iữ  tài sản, tư trang, tiền bạc của khách.

Két an toàn cá nhân trong buồng của khách rất tiện lợi và an toàn  đối với 
việc cất giữ tài sản cá nhân của khách. Loại két này được sử dụng  phổ biến tại 

các khách  sạn hiện đại.

-  M áy kiểm  tra an ninh:
M àn hình cam era kiểm  tra an ninh khách sạn được b ố  tr í  ở  vị tr í trung  tâm  

của khách sạn giúp cho nhân viên lễ tân và nhân viên bảo vệ của khách  sạn 

theo dõi đảm  bảo an toàn an ninh của khách và khách sạn.
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-  Máy fax:

Máy fax tại bộ phận lễ tân được sử dụng để nhận fax gửi đến và chuyển fax đi.

-  Máy photocopy:

Máy photocopy sử dụng cho việc thực hiện các hoạt động cùa bộ phận lễ tân.

-  Máy in:

Máy in sử dụng cho việc thực hiện các hoạt động in các văn bản, hoá đơn 
chúng từ của bộ phận lễ tân.

n . THỰC HÀNH

1. Điều kiện thực hiện

1.1. Điều kiện thực hành: Phòng thực hành lễ tân.

1.2. Thiết bị dụng cụ: Quầy lễ tân, các trang thiết bị máy móc...

- Các loại giá đựng: giá biểu diễn tình trạng buồng, giá đựng phiếu đặt 
buồng, giá đựng chìa khoá, nhắn tin thư từ, khay đựng hoá đơn, giá đựng các 
loại sổ sách biểu mẫu, giá đựng thông tin...

- Các thiết bị tại bộ phận lẻ tàn: Máy xác định thời gian, máy cài báo thức, 

máy thanh toán thẻ tín dụng, mày đếm tiền, soi tiền, thiết bị điện thoại, két an 
toàn, máy kiểm tra an ninh, máy photocopy, máy in...

1.3. Thời gian: 4 tiết

2. Trình tự thực hiện

2.1. Kiểm tra trang thiết bị tại bộ phận lễ tân

2.2. Trình tự tiến hành

TT Tèn công việc Thiết bị dụng cụ Yèu cầu kỹ thuật

1 Các loại giá đựng Giá biểu diễn tình trang 

buồng, phiếu đặt buồng, 

chìa khoá, các loại sổ 

sách...

Sắp xếp các loại giá 

đụng gọn gáng theo 

đúng chuyên môn 
nghiệp vụ.

2 Các thiết bị tại 

bộ phận lễ tân

- Máy xác định thời 

gian, báo thức, thanh 

toán bằng thẻ tín dụng,

Sắp xếp các trang thiết 

bị và kiểm tra các trang 

thiết bị theo đúng

33



m áy đếm tiền và soi 
tiền, máy điện thoại, 
m áy vi tính, m áy in...

chuyên m ôn nghiệp  VM-

2.3. H ướng dẫn thực hiện cách sử dụng các trang th iết bị

Tên công viêc Hướng dẫn

Các loại giá đựng - Sắp xếp các khay, giá đựng gọn gàng , kh o a  học 

đúng quy định của bộ phận lễ tân.

- Đ ặt các m ẫu biểu sổ sách đúng  vào các g iá và 

các khay.

Các th iết bị tại bộ phận 

lễ tân
- Sắp xếp các trang th iết bị m áy  m óc k hoa  học, 

đúng quy định phục vụ cho công việc của bộ phận 

lễ tân.

- K iểm  tra  các trang thiết bị m áy  m óc.

- Sử dụng, bảo quản các trang  th iết bị đúng quy 

trình của từng trang  th iết bị m áy  m óc.

3. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa

TT H iện  tượng N guyên nhân C ách  p hòn g  ngừa

1 Các loại g iá  đựng sổ 

sách biểu mẫu lộn 

xộn, bụi bẩn

Sắp xếp chưa khoa 

học, chưa có ý thức 

trong công việc.

Thường xuyên  kiểm  tra 

vệ sinh và sắp xếp theo 

đúng quy định.

2 Các thiết bị tại bộ 

phận lễ tân bị hỏng 

hóc không hoạt 

động

Ý thức trong công việc 

không cao, thiếu ý 

thức trong quá trình 

làm việc.

K iểm  tra nhắc nhở, 

tuân thủ quy  định  của 

khách  sạn về bảo  vê tài 

sản và trang  th iết bi

III. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

K iểm  tra  đánh giá cho điểm  học sinh về nguyên tắc chuẩn bị trang  th iết bị 

tại bộ phận lễ tân.
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Cảu hỏi bài tập

1. Thưc hành chuẩn bị tác phong, trang phục của nhân viên lễ tân khỉ đón tiếp và 

phục vụ khách?

2. Thực hành cách chào đón khách quen tới khách sạn?

3. Thực hành cách chào đón đoàn khách tới khách sạn tới khách sạn?

4 Thực hành cách chào đón khách quan trọng tới khách sạn?

5. Thực hành cách chào tạm biệt khách khi khách rời khách sạn?

6. Thực hành giao tiếp với khách qua điện thoại?

7. Thực hành giao tiếp trực tiếp với khách?

8. Thực hành cách sử dụng cac trang thiết bị tại bộ phận lễ tân?
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Chương 2 

TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG

Bài 1

KỸ NĂNG BÁN HÀNG

Mục tiêu

- về mục tiêu: Hiểu được tầm quan trọng trong việc bán hàng tiếp thị của nhân viên 

bộ phận lễ tân khách sạn.

- Về kỹ năng: Thực hành thành thạo trong việc chào bán các sản phẩm dịch vụ của 

khách sạn theo đúng chuyên môn nghiệp vụ.

- Về thái độ: Rèn luyện tác phong chào bán sản phẩm dịch vụ của khách sạn cẩn 

thận, nhanh nhẹn đáp ứng và thoả mãn nhu cẩu của khách theo đúng chuyên môn 

nghiệp vụ.

I. KIẾN THỨC C H U YÊN  M Ô N VỂ K Ỹ  NĂ N G  BÁ N  H À N G

Quá trình tiếp thị và bán hàng có vai trò rất quan trọng đối với m ỗi một 

doanh nghiệp kinh doanh khách sạn. Nhân viên lễ tân khách  sạn là người giới 

thiệu các sản phẩm , dịch vụ của khách sạn cho khách hàng , m uốn  giới thiệu 

các sản phẩm , dịch vụ của khách sạn cho khách thì đòi hỏi nhân  viên lễ tân 

phải nắm  vững được các sản phẩm  dịch vụ của khách  sạn, có  kỹ  năng  bán 

hàng khả năng thuyết phục khách và phải hiểu rõ được tâm lý của khách. Đặc 

b iệt bộ  phận lễ tân trong khách sạn là bộ phận thường xuyên tiếp  xúc với 

khách do vậy sẽ có nhiều cơ hội giới thiệu các sản phẩm  dịch vụ của khách 

san cho khách. Nhân viên lễ tân phải hiểu mỗi m ột lần tiếp  xúc với khách  là
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một cơ hội để chào bán các sản phẩm, dịch vụ của khách sạn cho khách. Nhân 
viên lễ tân nên tận dụng các thòfi cơ để bán sản phẩm và dịch vụ song luôn nhớ 

một điều là chỉ chào bán để khách tự lựa chọn chứ không ép khách. Cách bán 
hàng được thực hiện như sau:

Mặt đối mặt: Thông qua việc gập gỡ trực tiếp khách, nhân viên ]ẻ tân có 
thể có cơ hội để thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng lời, khuyến khích khách sử 

dụng nhiểu dịch vụ của khách sạn và bán trội thêm.

Bàng điện thoại: Thông qua bán hàng bằng điện thoại, nhân viên lễ tân có' 
thể sử dụng ngôn ngữ súc tích và có tính thuyết phục để khách muốn tới 

khách sạn.

Bằng văn bản: Nhân viên lễ tân có thể sử dụng fax, thư viết tay, thư điện tử 
đẻ thực hiện việc giới thiệu và bán sản phẩm và dịch vụ cho khách sạn.

1. Kỹ năng bán hàng

Sản phẩm dịch vụ trong hoạt động kinh doanh khách sạn không chỉ thuẩn 
tuý là những hàng hoá mang tính thương mại, mà cần phải hiểu rộng hơn nữa, 
dó là các dịch vụ phục vụ ăn, nghỉ, vui chơi giải trí...

Các nhà kinh doanh khách sạn thành đạt đều nhận ra rằng bán hàng là một 
nghề, đòi hỏi mỗi nhân viên lễ tân phải có nghệ thuật giao tiếp ứng xử khéo léo 
tài ba. Nhân viên lễ tân cần phải hiểu sâu và biết khai thác tốt những yếu tố của 

con người, nhất là bản tính của từng đối tượng khách hàng (khách du lịch, 

khách thương gia, nghệ sỹ, khách hội nghị, khách ngoại giao...)

Đối tượng tiếp xúc khách hàng của nhân viên lễ tân rất đa dạng, phong phú. 

Song điều hết sức cơ bản mà rất chung cho các loại khách hàng là ờ chỗ họ là 
người có tiền, họ có quyền lựa chọn đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ của 

khách sạn. Họ không muốn thay đổi ý kiến cố hữu, có chăng chỉ chấp nhận 

những ý kiến mới bổ sung nào đó, chứ không chấp nhận những ý kiến đối lập, 

xung đột Tuy nhiên, bản tính của con người không phải là bất biến. Nếu nhân 

viên lễ tân khéo léo, kiên trì thuyết phục dựa trên những yếu tố tâm lý của con 

người sẽ gặt hái được những thành công nhất định.

Thuyết phục khách, chứ không phải ép buộc khách hàng. Như chúng ta đã 

biết bản tính của khách hàng là chậm thay đổi và chỉ muốn giữ những ý muốn 

cố hữu của mình. Vì vậy, nhân viên lễ tân phải tuỳ theo ý muốn của họ mà 

thuyết phục khéo léo, hướng cho họ đi theo ý muốn của minh. Song đừng bao
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giờ đê cho khách hàng có cảm  tưởng là bạn đang m uôn thay đổi ý kiến của họ. 

Phải đê cho họ  tự có ý kiến. Nhân viên lễ tân chỉ có thể góp ý với họ.

Đ ôi khi dùng áp lực, mưu k ế  cũng có thể bán được m ột m ón hàng  nào đó, 
nhưng chỉ được m ột lần, còn lẩn sau họ sợ không dám  đến với khách  sạn nữa. 
Như vậy rất nguy hiểm . K hách hàng sẽ nhớ rất lâu và sẽ thông báo  cho  bạn bè 
người thân của họ điểu đó thì rất nguy hại đối với doanh ngh iệp  kinh doanh 
khách sạn.Trái lại, nhân viên lễ tân đừng rụt rè quá, phải hăng hái tin vào sản 
phẩm  dịch vụ của khách sạn.Vì nếu nhân viên lễ tân rụt rè sẽ làm  cho  khách 
hàng do dự không muốn mua. K hông khẳng định được m ón ăn ấy có ngon hay 
không, nghỉ ở buồng đó có tốt không, thuận tiện khống... thì làm  sao khách 
hàng có thể yên tâm  khi quyết định m ua dịch vụ đó được. Đ ể tin  tưởng ở sản 
phẩm  dịch vụ của khách sạn nhân viên lễ tân phải hiểu rất rõ, rất sâu và biết 
tường tận vể sản phẩm  địch vụ của khách sạn. N hân viên lễ tân phải b iết được 
tính ưu việt của sản phẩm  dịch vụ của khách sạn để thuyết phục lôi cuốn khách 
hàng cùng tin và hiểu được sản phẩm  dịch vụ của khách  sạn. Sau đây là m ột sô' 
kỹ năng bán hàng trong khách sạn:

- Niềm  nở  nhã nhặn mời chào, hướng dẫn khách hàng, giới th iệu , gợi ý 'cho 
khách m ột cách cụ thể những dịch vụ, hàng hoá m à khách  sạn có  (K hông gợi ý 
chung chung, thứ  gì cũng có, thứ  gì cũng tốt, cũng rẻ ...)

- G iúp đỡ  khách lựa chọn những sản phẩm  dịch vụ của khách  sạn m à khách 
cần. K hen những m ặt hàng  tốt, khen khách sành điệu tinh tường, b iết lựa chọn 
và sử dụng các sản phẩm  dịch vụ của khách sạn.

- Gợi ý cho khách  m ua thêm  những sản phẩm  dịch vụ khác liên quan  đến 
m ặt hàng đã m ua.T hông báo  cụ thể và rõ ràng về g iá  cả để khách yên tâm .

- Nếu nhớ  được tên khách hàng nhân viên lễ tân xung tên họ  ngay trong 
những câu m ời chào  đầu tiên  thì có hiệu quả không nhỏ. Vì họ có cảm  giác là 

người quen, dề tin , dễ nể nang  m à nghe theo gợi ý của nhân viên.

- Dù có b iết nh iều đến m ấy nhân viên lễ tân cũng không được tỏ  ra như 

khuyên bảo, thuyết phục hay thậm  chí dùng áp lực nài ép  khách  theo  ý của 
nhân viên. Ngược lại không quá rụt rè, phải năng động, tự tin để k iên  trì hướng 

dẫn khách.
- T uyệt đối không  được nói thẳng ra rằng  ông bà nhầm , sai rồ i, họ dễ 

xung đột hay tự  ái th ì hỏng hết việc. Vì "trong m ọi trường hợp k h ách  hàng 

luôn luôn đúng".
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- Nhân viên lễ tân phải tận dụng mọi cơ hội có thể để quảng cáo mọi sản 
phẩm dịch vụ của khách sạn.

- Nhân viên lễ tàn phải tạo được ấn tượng tốt khi kết thúc việc mua bán 
hàng hoá dịch vụ của khách sạn.

*  Tìm hiểu nhu cầu khách hàng

Xác định khách hàng của khách sạn là ai có vai trò rất quan trọng trong 
quá trình tiếp thị bán hàng của nhân viên lễ tân. Khách sạn có thể thu hút nhiều 
mảng thị trường khác nhau như (khách thương nhân, khách công ty, khách đi 
nghỉ, khách tham gia hội nghị hội thảo...). Mỗi khách hàng là một cá thể, do 
vậy nhân viên lẻ tân phải cẩn thận không được "dập khuôn", không phải mọi 
thương nhân đều có các cư xử giống nhau, đều thích một loại thức ăn và đều 
yêu cầu các thiết bị trong buồng như nhau. Do đó, nhân viên lễ tân phải nắm 
bắt được nhu cầu cá nhân và lắng nghe yêu cầu của khách dù đó là giai đoạn 
đặt buồng, khách đến khách sạn, trong thời gian lưu trú, thanh toán trả buồng 

rời khách sạn. Trước khi chào bán sản phẩm, nhân viên lễ tân cần nắm mọi 
thông tin về khách như loại buồng và số lượng buồng khách cần, các yêu cầu 

đặc biệt, nghề nghiệp, quốc tịch, tuổi tác, chức vụ, tôn giáo, sở thích riêng của 

từng khách.

- Quốc tịch của khách:

Để quá trình bán hàng tiếp thị của khách có hiệu quả, nhân viên lễ tân phải 
nghiên cứu khách từ quốc gia nào để từ đó có những phán đoán ban đầu mang 
tính định hướng chung cho quá trình chào bán các sản phẩm dịch vụ của khách 

sạn cho khách.

Ví dụ: Khách là người châu Á

Khách là người châu Á đời số tình cảm kín đáo, thường ăn ngon, lấy ăn 
làm chuẩn, rất cầu kỳ về nấu nướng, sử dụng nhiều gia giảm, trong khi ăn uống 

thường hay ngồi chiếu và ngồi lâu. Trong chi tiêu người châu Á thường tính 
toán tiết kiệm, thích xưng hô theo kiểu quan hệ gia đình, tôn trọng lễ nghi, kín 

đáo trong giao tiếp, chú trọng vấn đề chào hỏi và ít bộc lộ cá tính.

Ví dụ: Khách du lịch là người châu Âu

Khách là người châu Âu có lối sống thực tế, cởi mở, đề cao chủ nghĩa cá 

nhân, quý trọng tự do cá nhân, có ý thức pháp luật cao, sống sòng phẳng công 

khai theo pháp lý (không ưa xin xỏ, nâng giá tuỳ tiện). Làm việc vui chơi có kế
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hoạch, rât ghét sự tuỳ tiện. Khách là người châu Âu không th ích  nói chuyện đời 
tư và chính trị, chỉ thích chuyện văn hoá nghệ thuật và làm  ãn k inh  tế. Trong 

giao tiêp thường có thói quen chào hỏi, xin lỗi... ưa th ích  vui chơi giải trí. Rất 
chú trọng các nghi thức trong giao tiếp như: gọi đúng chức danh , không gọi 
bằng tên riêng khi không được phép, hay tiếp khách tại nhà hàng  khách  sạn, ưa 
dùng nước hoa và hay tặng hoa.

Thông qua ví dụ trên cho chúng ta thấy được m uốn bán hàng  có  h iệu  quả 
thì đòi hỏi nhân viên lễ tân phải nghiên cứu rất kỹ khách hàng là người ở  quốc 
gia nào để từ đó có chiến lược quảng cáo sản phẩm , dịch vụ cho  phù hợp với 
từng đối tượng khách, đem lại hiệu quả kinh doanh cho khách  sạn.

- P hong tục tập quán:

Nhân viên lễ tân phải nghiên cứu phong tục tập quán của từng đối tượng 

khách để từ đó có cách giao tiếp ứng xử cho phù họp với khách , tránh  những 
điểu khách không thích.

Ví dụ: Khách là người Nhật.

Người Nhật là người rấ t coi trọng trong nghi lễ, khi gập  nhau  thường cúi 

đầu chào, khi đoàn khách  người N hật tới khách sạn họ  rất th ích  khách  sạn làm 
biển chào đón họ bằng tiếng N hật. K hách người N hật không  th ích  con số  4 vì 

số bốn đồng âm với từ chết chóc, do vậy khi lễ tân phân bổ buồng  cho khách 
Nhật thì tránh phàn bổ buồng cho khách tầng 4, buồng số  4.

- Tôn giảo:

Nhân viên lễ tân cần phải nghiên cứu tôn giáo của khách  để từ  đó  có cách 

chào bản sản phẩm dịch vụ của khách sạn cho khách, tránh  giới th iệu  cho 
khách những sản phẩm  dịch vụ khách không thích dẫn đến quá trình chào  bán 
sản phẩm  dịch vụ của khách sạn không có hiệu quả.

Ví dụ: K hách là người H ồi g iáo tuân thủ chặt chẽ về ch ế  độ  ăn k iêng  như: 

không ăn thịt lợn, do vậy khi nhân viên lễ tân giới thiệu chào  bán sản phẩm  nên 

tránh giới thiệu m ón ăn chế biến từ thịt lợn.

- S ỏ  thích:

Để quá trình chào bán sản phẩm  dịch vụ của khách  có h iệu quả  cao, đòi hỏi 

nhân viên lễ tân phải nghiên cứu nhu cầu sở thích của từng đối tượne khách. Sở  

thích đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động du lịch của con người, m ỗi 

m ôt vi khách có nhu cầu sở thích khác nhau như: khách  th ích  tham  g ia  d ịch  vụ
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tenis, tham gia dịch vụ bơi, khách thích ở loại buồng sang trọng... do vậy nhân 
viên lễ tân phải tìm hiểu nhu cầu sờ thích của khách để từ đó có chiến lược 
phục vụ, thoả mãn đúng nhu cầu cùa khách, khách sẽ tin tưởng vào chất lượng 
phục vụ của khách sạn. Đây là một chiến lược cực kỳ quan trọng trong chiến 
lược kinh doanh của khách sạn để thu hút không chỉ ở hiện tại mà còn thu hút 
khách trong tương lai.

Ví dụ: Khách đi du lịch với muc đích công vụ, hội nghị thì sở thích sẽ là:

+ Buồng ngủ có chất lượng cao.

+ Có đủ tiện nghi phục vụ như: phòng họp, hệ thống thông tin liên lạc, in 
ấn, nơi để xe...

+ Tính chính xác trong phục vụ: lịch sự và chu tất.

+ Ăn uống tiệc tùng.

+ Được đề cao.

Ví dụ: Khách đi du lịch với mục đích chữa bệnh.

+ Thích được phục vụ ân cần, chu đáo.

+ Thích được động viên an ủi.

+ Có nhiều dịch vụ phục vụ cho việc chữa bệnh.

+ Không khí nơi du lịch tinh khiết, trong lành.

+ Bầu không khí tâm lý xã hội nơi đi du lịch thoải mái, chan hoà.

Ví dụ: Nếu khách đi du lịch để khám phá tìm hiểu sở thích của họ thường là:

+ Thích phiêu lưu, mạo hiểm.

+ Thích tới những nơi xa xôi, hoang dã.

+ Thích tìm tòi cái mới lạ.

+ Thích hoà mình vào nền văn hoá địa phương.

+ Chấp nhận những tiện nghi ãn ở tối thiểu.

- Lứa tuổi, giới tính:

Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự lựa chọn của 

khách hàng. Nhàn viên lễ tân cần phải rtghiên cứu giới tính, lứa tuổi của
khách để có cách chào bán sản phẩm dịch vụ của khách sạn cho phù hợp với

từng đối tượng khách.

Ví dụ: Khách du lịch là nữ

+ Có độ nhạy cảm, đa cảm, tế nhị.
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+ Sành ăn tính toán tiền ăn nhanh.

+ Trong m ua hàng kỹ tính, hay đòi hỏi cặn kẽ, sạch sẽ, gọn gàng , khi 
không đồng ý về chất lượng sản phẩm dịch vụ của khách  sạn là phàn  nàn góp 
ý ngay.

+ Thường hay thận trọng trước những sản phẩm  dịch vụ mới lạ.

+ Thích tham gia dịch vụ m ua sắm.

Ví dụ: Khách du lịch là nam.

+ Nam giới thường xông xáo, bạo dạn và hay có tính m ạo hiểm  trong du lịch

+ Tính cách cởi mở, dễ tính, chi tiêu rộng rãi.

+ Thích tham gia vào dịch vụ vui chơi giải trí của khách  sạn.

+ Thích ăn của ]ạ, dùng đồ dùng sang, tốt và đôi khi hay đùa, thử  thách  nhà 
hàng của khách sạn.

Ví dụ: Tâm lý khách theo lứa tuổi, khách ỉà người cao tuổi.

+ Thích yên tĩnh, chuyện trò nhỏ nhẹ, không thích giao  tiếp  ồn ào.

+ Đánh giá ưu thế của du lịch nghiêng về giá trị thực tế, tính tiện  dụng, thái 

độ phục vụ của khách sạn hơn là hình thức.

V í dụ: Khách du lịch là trẻ em.

+ Thường có tính hiếu động, hay nghịch ngợm , liều lĩnh , m ải chơi, hay vi 

phạm nội quy.

+ Hay tò mò hiếu kỳ và bướng bỉnh.

+ Hay bắt chước người lớn và bạn bè, ăn tiêu không biết tính toán.

*  B iết rõ  sản ph ẩm  của khách sạn

Để quá trình tiếp thị và bán hàng của nhân viên lễ tân đạt được h iệu  quả 

cao thì nhân viên lễ tân cần hiểu biết cặn kẽ về các sản phẩm  và d ịch  vụ của 

khách sạn.Trước khi đưa ra các sự lựa chọn cho khách, nhân viên lễ tân nhất 

thiết phải hiểu rõ mọi sản phẩm  của khách sạn như  các loại buồng , diện tích, 

giá buồng, các tiện nghi trong buồng, các đồ đặt trong buồng, hướng của buồng 

và các dịch vụ khách sạn như các tiện nghi trong phòng tập  thể dục, bể bơi, sân 
quần vợt các nhà hàng ăn và loại thức ăn m à nhà hàng  phục vụ, dịch vụ phục 

vụ ăn uống tại buồng V.V..

- Đối với dịch vụ lưu trú thì nhân viên lễ tân phải b iết được những kiểu loại 

buồng của khách sạn, vị trí của từng loại buồng, các đặc đ iểm  riêng  biệt của
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từng loại buồng, mức giá của từng loại buồng, chi tiết về các trang thiết bị 
trong buồng

Ví dụ: Khách sạn có 66 buồng, mỗi buồng đều có hai cửa sổ kính với diện 
tích thích họp. Tất cả các buồng đều được trang bị ti vi có thể bắt được các kênh 
quốc tế, mini bar, bình đun nước, két an toàn, phòng tắm có bồn tắm và thiết bị 
vệ sinh có chất lượng cao, điện thoại gọi trực tiếp quốc tế, truy cập Internet tốc 
độ cao nhằm đảm bảo quý khách có thể nghi ngơi thoải mái với các dịch vụ phục 
vụ chu đáo nhất của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của khách sạn. Đối với 
khách quan trọng, khách sạn dành riêng những buồng nghỉ đăc biệt sang trọng 
với những tiện nghi mới được thiết kế và đạt tiêu chuẩn cao từ chiếc thảm cho tới 
phòng tắm nhằm tạo cho quý khách sự khác biệt tuyêt vời.

The hotel has 66 rooms with double glass window and special wide of dimension (a: least 36 

square natter/smallest rooE including 24 Superior rooms, 36 Deluxe rcoas. 36 Suites) 

A ll roons have international sate llite  TV channels, dim bar, coffee/tea making fa c ilit ie s , 

in room safe, bath roon with bathtub and high quality to ile t amenities, ĨDD telephone, 

high speed internet access, hair dryer, laundry service to e.nsure comfortably relax and 

quiet nigh: with specially taking care by personalized service from our well-trained staffs.

For the VIPs, the hotel offers very special Suites with completely r.ev designed up 

to high standard of furniture and equipment from carpet to private bathroom i:> 

order to make VIPs really different from others by VIPs treatment Apart frc.T, that. 

VIPs always serve the rights to use gyms. sw-HTir.g pool, sauna, steae-bath ar.d 

Jacuzzi for recreational demands at free of charge

The hotel has Bade further Laproveaenrs recently ar.d upcoming tiffie with r.ewly 

designed and furnished reception desk, lobby, hotels outlets ar.d business center 

to continuously keep the cozy, nodel, private, coBỈortable ar.d luxurious a*aosphere

Hình 2.1: Giới thiệu các loại buồng của khách sạn

- Đối với dịch vụ ăn uống nhân viên lễ tân phải biết được vị trí của từng 
nhà hàng trong khách sạn, cách phục vụ của từng nhà hàng, hình thức phục vụ,
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sô lượng khách, thực đơn của nhà hàng phuc vu...

Ví dụ: Quý khách có thể thưởng thức hương vi các m ón ăn trên thế  giới tại nhà 
hàng A - Đ òng (A- Đông Rsetaurant), bao gồm các m ón ăn V iệt Nam , ASEAN, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, và các món ăn Âu trong không gian yên bình và đầm  ấm.

Club Lounge và Private bar của khách sạn cung cấp những dịch vụ đặc biệt 
như: ăn trưa, ăn tối, tiệc Cocktails cho các thực khách và thương gia quan trọng.

Quý khách đang lựa chọn m ột nơi hoàn hảo và lý tường để tổ chức ngày 
trọng đại nhất trong cuộc đời m ình? Hãy tổ chức lễ cưới trong  m ơ của quý 
khách tại khách sạn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo m ột không gian tuyệt vời 
cho lễ cưới của quý vị bao gồm  các dịch vụ trọn gói như: thực đơn đặc biệt, 
trang trí phòng cưới, hoa cưới, rượu Sam panh, m ột đêm  nghỉ tại khách  sạn và 
bữa sáng dành cho cô dâu chú rể...

F&B outlet* ng Service

T h e  h o te l 's  conference , s e e tin g  and banquet f a c i l i t i e s  have p layed  h o st to  a 
range c f  B*)or in te rn a tio n a l conferences iron  40 to  3CG p a r t ic ip a n t  
th e  h o te l a lso  o ffe rs  VI? meetings rscsss fo r  the p r iv a te  = eetir.g  of v :? s  tfith  
the M ghest standard  of se rv ic es

Ankli fu sion  of d e l ig h ts  iro n  a l l  ov«r the 
world can be enjoyed  13 cu r A Dong 
re s ta u ra n t-y o u r w ife 's  plac*  in c icd ir.g  
Vietnamese. A iian . Japanese Korean, 
and European d ish es  in  th e  p e a c e fu l anc cojy 
a ta o sp h e re . The Club Lounge a rc  P riv a te  bar 
o f fe r  a unique concept 3 f e c t e r t a i a ia c  
se rv ic e s  such as sp e c ia l  b u sin ess  Lunch 
d in n e r , and evening c o c k ta ils  fo r business 
ex ecu tiv e  g u es ts .

'A  ■ '" ’s  

£

lip f -

Iioo* ir.g  fo r  a p e r fe c t  and idea p lac e  tc 
c e le b ra te  your u n fo rg e tta b le  day to  be tre a su re d  fo re v e r1 

Let year wedding p a r ty  happen in  drean 
a t  Aseaa In te rn a tio n a l H otel. 

We o f f e r  an e x c e lle n t  ambiance fo r your v«dding p a rty  
package inc lud ing  sp e c ia l oer.u as your req u est, 
axaĩir.g  deco ra tio n  fo r weddiP.g p a r ty  13 h o te l 's  

D ali zoom, tra n s p o r ta tio n , flow er bouquet chi*pagne, 
one n ig h t s ta y  b re a k fa s t fc r  couple and so or.

H ình  2 .2: Giới thiệu các dịch vụ của khách sạn

- Đ ôi với d ịch  vu khác nhân viên lễ tân phải năm  vững các dịch vụ khác tại 

khách sạn, thủ tục tham  gia vào các dịch vụ bô sung của khách  sạn, g iá  cả của
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từng dịch vụ đê chào bán các dịch vụ phục vụ cho khách lưu trú tại khách sạn.

Ví dụ: Nằm tại vị trí thuận lợi ngay cạnh sảnh chính của khách sạn, trung 

tâm kinh doanh đáp ứng đầy đủ các dịch vụ cho quý khách bao gồm: máy tính, 

máy in, dịch vụ thư ký, truy cập Internet tốc độ cao, gửi và nhận thư điện tử, 

dịch vụ thông tin (viễn thống), đánh máy, photocopy, máy fax, chuyển phát 
nhanh, văn phòng phẩm, cũng như các dịch vụ dịch thuật...

Khách sạn cũng đưa ra những dịch vụ giao thông nhanh thuận tiện cho quý 

khách, từ việc đón khách tại sân bay đến các tour du lịch trong thành phố, đưa 
đón khách từ khách sạn - vãn phòng - khách sạn hoặc dịch vụ cho thuê ô tô. Việc 

trang bị các xe hơi loại nhỏ và các minibus tiện nghi cùng vói đội ngũ lái xe giàu 

kinh'nghiệm sẽ luôn đáp ứng mọi nhu cầu du lịch của quý khách tại Hà Nội.

Conveniently located next to the hotel's front desk, 

the business center offers comprehensive services to 

our guests including, computer and print out, secretarial 

services, high speed internet access, email send and receive, 

communication services, word processing, photocopier and 

facsimile machine, courier, stationary supplying and translation 

service as well.
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Transportation

-L he hotel offers our loyal guests quick and 

comfortable transfer service ranging from airport 

pick up and see off to city tour, hotel - office - 

hotel or out-of-town car rental. Equipped with our 

luxury sedan and spacious m i n i b u s , our experienced 

drivers can always satisfy your travel needs in H a n o i .

H ình 2.3: Giới thiệu các dịch vụ của khách  sạn

- Đ ối với dịch vụ vui chơi giải trí của khách  sạn, nhân viên lễ tân  phải có 

am hiểu cặn kẽ các dịch vụ vui chơi g iải trí của khách sạn để g iớ i thiệu cho 

khách hàng biết được khách  sạn có dịch vụ vui chơi giải trí gì? thủ tục tham  gia 

vào các dịch vụ vui chơi giải trí, g iá cả của từng dịch vụ vui chơi g iải trí...

V í dụ: Câu lạc bộ thể dục thể thao và vật lý trị liệu được trang  bị các dụng 

cụ tiện nghi với không gian thoáng m át có thể giúp quý khách  thư  giãn. Quý 

khách có thể tập thể dục tại phòng tập chuyên nghiệp  của khách  sạn chúng  tôi 
với các m áy tập đa năng, xe đạp bộ... cùng với sự hướng dẫn tận tình của đội 
ngũ nhân viên chuyên nghiệp  của khách sạn sẽ m ang lại cho quý  khách  thân 

hình cân đối.

Trung tâm  thể dục thể thao và dịch vụ giải t r í  của khách sạn được xây dựng 

với những tiêu chuẩn cao, được trang bị đầy đủ các dụng cụ có phòng tập, 
phòng xông hơi, phòng tắm  hơi, sân tennis, phòng m assage, thẩm  m ỹ viện, bể 

bơi ngoài trời...
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Entertaining & 'M tS E E M ,

T h e  hotel ’■ brtnd-Dflv fitness and U tix u in in g  
serviọa Cw tar -  Asun Club now his bMA op«Md.

I t  w ill b* organixed as the high standard 
fitM ss  And tn U rU iim n t c«nt«r ifltj fu lly  ©quipped 
with gyBiuium. aexobic looa. sau n u /< |tẹaa  bath, 

•Jacuzzi, tennis courts Mssaọe rooM, 
beauty u lo n s  and m  outdoor svuraing pool with aua deck

TSZi

i i

Hình 2.4: Giới thiệu các dịch vụ vui chơi giải trí của khách sạn

*  Giới thiệu tính độc đáo của khách sạn

Mặt hàng duy nhất của khách sạn là những gì chi diễn ra và tồn tại ờ riêng 
khách sạn đó. Để xác định được mặt hàng duy nhất của khách sạn, nhân viên lễ 
tân phải so sánh các dịch vụ trong khách sạn với đối thủ cạnh tranh trong vùng. 

Ví dụ:

+ Tất cả các buồng của khách sạn đều nhìn ra biển.

+ Khách sạn có sàn chơi dành cho trẻ em.

+ Khách sạn có phòng hội thảo lớn nhất trong vùng.

+ Khách sạn có hệ thống nối mạns Internet khôns dây có tốc độ cao.

+ Quầy bar phục vụ 24/24 giờ.
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+ K hách sạn có chỗ đỗ m áy bay trực thăng tại tầng thượng.

+ K hách sạn có trung tâm giải trí lớn nhất ở trong vùng....

+ Nhân viên lễ tân có thể giới thiệu m ặt hàng độc nhất vô nhị của khách 
sạn m ình bằng cách so sánh với các khách sạn khác trong khu vực để làm  nổi 
bật ưu thế  của khách sạn.

*  Tạo cơ  hội lựa chọn cho khách

Nhân viên lễ tân khi chào bán các sản phẩm  dịch vụ của khách  sạn cho 
khách phải khéo léo tạo cơ hội cho khách lựa chọn các sản phẩm  và dịch  vụ để 

khách so sánh và đi đến quyết định chọn loại nào. N hân viên lễ tân nên  nhớ là 

chỉ giới thiệu và gợi ý chứ không được ép khách.

V í dụ: Khi khách có nhu cầu thuê buồng đôi của khách  sạn, nhân  viên lễ 
tân có thể gợi ý " chúng tôi có thể phục vụ quý khách  m ột buồng  đôi loại sang 

trọng có giường hoàng đ ế  được b ố  trí ở tầng 16 với giá sàn 100 $ hoặc chúng 

tôi có  buồng đôi loại đặt b iệt ở  tầng trệt, có  buồng ngủ và bu ồn g  tiếp khách 

riêng với giá 150 $. Đ iều này tạo điều kiện cho khách  có cơ  hội lựa chọn giữa 

hai loại buồng và khách biết được lợi ích, sự khác nhau về hai loại buồng này.

II. THỰC HÀNH KỸ NĂNG BÁN HÀNG

1. Điểu kiện thực hiện

1.1. Đ ịa đ iểm  thực hành: Phòng thực hành lễ tân.

1.2. T hiết bị d ụn g cụ: Phòng thực hành lễ tân, quầy lễ tân...

1.3. Thời gian: 6 tiết

2. Trình tự thực hiện

2.1. K iểm  tra tác phong, trang phục, phòng thực hành lễ tân, quầy lễ tân.

2.2. T rình tự  tiến hành

TT Tên công việc Thiết bị dụng cụ Yèu cầu kỹ thuât

1 Xác định khách 

hàng của khách  sạn.

- Phòng thực hành lễ 

tân, quầy lễ tân

X ác định khách  hàng 

của khách  sạn th eo  đúng 

chuyên m ôn n gh iệp  vu.
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2 Biết rõ sản phẩm 
của khách sạn

- Phòng thực hành lễ 
tân, quầy lễ tân

Xác định rõ các sản 
phẩm dịch vụ cùa khách 
sạn theo đúns chuyên 
môn nghiêp vụ.

3 Mặt hàng duy nhất 
cùa khách sạn

- Phòng thực hành lễ 
tân, quầy lễ tân

Nêu bật được mặt hàng 
duy nhất của khách sạn 
theo đúng chuyên môn 
nghiệp vụ.

4 Tạo cơ hội lựa chọn 
cho khách

- Phòng thực hành lễ 
tân, quầy lễ tân

Biết cách giới thiệu cho 
khách theo đúns chuyên 
môn nghiệp vụ.

2.3. Hướng dẫn thực hiện trình tự thực hành kỹ nãng bán hàng

Tên công việc
*

Hướng dẫn

Xác định khách hàng cùa 

khách sạn.

Xác định rõ được khách hàng của khách sạn và 
tìm hiểu các thôns tin như: quốc tịch, phong tục 
tập quán, tôn giáo, sở thích, lứa tuổi, giới tính 
của khách...

Biết rõ sản phẩm của 

khách sạn

Xác định rõ các sản phẩm dịch vụ của khách sạn, 
thù tục cần thiết khi khách tham gia, giá cả của 

từns dịch vụ.

Mặt hàns duy nhất cua 

khách sạn

Hiểu và nắm rõ được mặt hàng duy nhất của 

khách sạn. Nêu bật được mặt hàns duy nhất của 
khách sạn khi giới thiệu cho khách.

Tao cơ hội lựa chọn cho 

khách

Nêu bật được các dịch vụ và tư vấn cho khách 

lưa chọn phù hợp với từng đôi tượns khách.

3. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa

TT Hiện tượng Nguyên nhàn Cách phòng ngừa

1 Kỹ năng giới thiệu Chưa biết sắp xếp Nghiên cứu kỹ lý thuyết
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chào bán sản phẩm  
của khách sạn chưa 
đúng với chuyên 
m ôn nghiệp  vụ

giới thiệu bán các 
dịch vụ của khách 
sạn, chưa bình tĩnh tự 
tin khi giới thiệu chào 
bán dịch vụ của 
khách san.

vê kỹ năng bán hàng cúa 

nhân viên lễ tân.

III . K IỂ M  T R A  Đ Á N H  G IÁ

Kiểm  tra đánh giá cho điểm  học sinh về kỹ năng bán hàng.
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BÀI 2

THỰC HÀNH QUẢNG CÁO, 

GIỚI THIỆU CÁC DỊCH vụ CỦA KHÁCH SẠN

Mục tiêu
- về kiến thức: Hiểu đươc tầm quan trọng trong việc sử dụng tập gấp của khách sạn 

để chào bán giới thiệu sản phậm dịch vụ cho khách hàng, tăng doanh thu cho khách sạn.

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của khách sạn 

thõng qua tập gấp theo đúng chuyên mòn nghiệp vụ.

- Về thái đô: Rèn luyện khả năng quảng cáo sản phẩm dịch vụ của nhân viên bộ 

phận lễ tân khách sạn.

I. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỂ QUẢNG CÁO, GIỚI THIỆU CÁC 

DỊCH VỤ CỦA KHÁCH SAN TỪ CÁC TẬP GÂP CỦA CÁC KHÁCH SAN

1. Giới thiệu chung về khách sạn

- Hình thành và phát triển của khách sạn.

- Thứ hang của khách sạn.

- Vị trí của khách sạn.

- Kiến trúc của khách sạn.

- Khoảng cách từ khách sạn đến nơi trung tâm thành phố, sân bay...

- Số lượng buồng của khách sạn.

- Địa chì, số điện thoại, số fax, e-mai...

Ví dụ: Khách sạn của chúng tôi được thành lập từ năm 1995, khách sạn đạt 

tiêu chuẩn quốc tế 3 sao. Nằm tại vị trí quận trung tâm kinh tế của thủ đô Hà 

Nội, được bao quanh bời trung tâm triển lãm Giảng Võ, khu ngoại giao đoàn, 
và cách không xa khu công nghiệp Nội Bài, siêu thị bán buôn Metro, khách sạn
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của chúng tôi cách sân bay quốc tế  Nội Bài 30 phút xe hơi. Với lôi thiết kê và 
trang trí theo kiến trúc Pháp, khách sạn chúng tôi sẽ m ang đến cho quý khách 
sự nghỉ ngơi và giải trí tuyệt vời, khách sạn của chúng tôi có 66 buồng và được 
chia thành 3 loại buồng (06 buồng đặc biệt sang trọng, 24 buồng sang trọng, 36 
buồng bình thường).

K hách sạn của chúng tôi là khách sạn thân thiện nhất thành phố do các 
dịch vụ đặc biệt cùng với sự phục vụ tận tình chu đáo, là khách sạn thân thiện 
với cam  kết phục vụ với m ột nụ cười và là khách sạn điển hình m ới m ang đến 
cho quý khách không khí ấm  áp và dịch vụ đặc biệt với phong cách đa dạng để
quý khách luôn cảm  thấy như ờ nhà của m ình. K hách sạn của chúng  tôi đã và

đang đào tạo đội ngũ nhân viên của m ình m ột cách hiệu quả, tự tin với phong 
cách chuyên nghiệp. Đến với những dịch vụ của khách sạn, quý khách  sẽ thấy 
kinh nghiệm  phục vụ và kiến thức của đội ngũ nhân viên khách  sạn vượt xa sự 
mong đợi của quý khách để nhằm  thoả m ãn từng nhu cầu cá nhân của quý 
khách. Xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Số 8 đường C hùa Bộc quận 
Đống Đ a thành phố Hà Nội, số  điện thoại: (84-4) 8529108; fax: (84-4) 

8529111; E- mail: asean @ hn.vnn.vn; W ebsite: h ttp ://w w w .aseanho tel.com .

2. Giới thiệu dịch vụ lưu trú

- Giới thiệu các loại buồng có trong khách sạn.

- Giới thiệu vị trí của từng loại buồng.

- Giới thiệu các trang thiết bị của từng loai buồng.

- Giới thiệu quang cảnh xung quanh từng loại buồng của khách  sạn.

- Giới thiệu chi tiết về mức giá của từng loại buồng.

- V í dụ: K hách sạn của chúng tôi có 3 loại buồng (06 buồng đặc biệt sang 
trọng, 24 buồng sang trong, 36 buồng bình thường).

+  Loại buồng đặc biệt sang trọng của khách sạn chúng tỏi được b ố  trí tại 

tầng 5 của khách sạn, diện tích 60 rrr  có phòng tiếp  khách  riêng, phòng ngủ 

riêng và có phòng làm  việc, trong buồng có hai phòng vệ sinh, m ột phòng vệ 

sinh được thiết k ế  ngoài phòng khách rất tiện lợi cho quý khách, đật biệt phòng 

vê sinh trong buồng ngủ của khách sạn được đầu tư các trang  thiết bị hiện đại 

có vòi tắm  hoa sen, bồn tắm  và thiết bị vệ sinh chất lượng cao...

Buồng đặc biệt sang trọng được trang bị các trang th iết bị h iện  đại, đồng bộ 

như- có cửa sổ kính, ban công nhìn ra đường Chùa Bộc tạo điều kiện cho quý
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khách cảm thẩy luôn thoải mái khi quý khách lưu trú tại khách sạn của chúng 
tôi. Ngoài ra buồng đặc biệt sang trọng của khách sạn chúng tôi được bài trí 
trang nhã thanh lịch theo phong cách châu Âu. Buồng đặc biệt sang trọng cùa 
khách sạn chúng tôi được trang bị đầy đủ các thiết bị sang trọng như điện thoại 
đường dài quốc tế, tủ lạnh, minibar, két an toàn, bình đun nước, tivi với nhiều 
kênh quốc tế, đường truy cập Internet tốc độ cao nhằm đảm bảo quý khách có 
thể nghỉ ngơi thoải mái với các dịch vụ buồng nghỉ 24/24 giờ. Loại buồng đặc 
biệt sang trọng của khách sạn chúng tôi được bán với giá 100 USD/ một ngày 
đêm bao gồm thuế giá trị gia tăng và bữa điểm tâm phục vụ cho quý khách vào 
mỗi buổi sáng.

+ Loại buồng sang trọng của khách sạn của chúng tôi được bố trí từ tầng 6 
đến tầng 10 diện tích 40 m2, trong buồng sang trọng được bố trí phòng tiếp 
khách riêng và phòng ngủ riêng, trong buồng có một khu vệ sinh được trang bị 

đầy đủ tiện nghi và được đặt tại buồng ngủ của quý khách.

Buồng sang trọng được trang bị các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ như: có 
cửa sổ kính nhìn ra đường Chùa Bộc tạo điều kiện cho quý khách cảm thầy 
luôn thoải mái khi quý khách lưu trú tại khách sạn của chúng tôi. Ngoài ra 

buồng sang trọng của khách sạn chúng tôi được bài trí trang nhã thanh lịch 
theo phong cách châu Âu. Buồng sang trọng được lắp đầy đủ các thiết bị sang 
trọng như: điện thoại đường dài quốc tế, tủ lạnh, minibar, két an toàn, bình đun 
nước, tivi vời nhiều kênh quốc tế đường truy cập Internet tốc độ cao nhằm đảm 
bảo quý khách có thể nghỉ ngơi thoải mái với các dịch vụ buồng nghỉ 24/24 

giờ. Loại buồng sang trọng của khách sạn chúng tôi được bán với giá 80 USD/ 

một ngày đêm bao gồm thuế giá trị gia tăng và bữa điểm tâm phục vụ cho quý 

khách vào mỗi buổi sáng.

+ Loại buồne bình thường của khách sạn chúng tôi được bố trí từ tầng 2 
đến tầng 4, diện tích 25 m2. Buồng bình thường được trang bị các trang thiết bị 

hiện đại đồng bộ như: có cửa sổ kính nhìn ra đường Chùa Bộc tạo điều kiện cho 

quý khách cảm thầy luôn thoải mái khi quý khách lưu trú tại khách sạn của 

chúnơ tôi.Nsoài ra buồng bình thường của khách sạn chúng tôi được bài trí 

tranc nhã thanh lịch theo phong cách châu Âu. Buồng bình thường được lắp 

đầy đủ các thiết bị sang trọng như: điện thoại đường dài quốc tế, tù lạnh, 

minibar, két an toàn, bình đun nước, tivi với nhiều kênh quốc tế, đường truy 

cập Internet tốc độ cao nhằm đảm bảo quý khách có thể nghỉ ngơi thoải mái
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với các dịch vụ buồng nghỉ 24/24 giờ. Loại buồng bình thường của khách sạn 
chúng tôi được bán với giá 50 USD/ một ngày đêm  bao gồm  th u ế  giá trị gia 

tăng và bữa điểm  tâm  phục vụ cho quý khách vào m ỗi buổi sáng.

3. Giới thiệu về dịch vụ ăn uống

- Giới thiệu về các nhà hàng của khách sạn.

- Giới thiệu về số  lượng khách nhà hàng có thể phục vụ được.

- Giới thiệu về thực đơn của nhà hàng.

V í dụ: K hách sạn của chúng tôi có 2 nhà hàng phục vụ cho  quý khách  về 
nhu cầu ăn uống hàng ngày và các nhà hàng của chúng tôi cũng tiếp nhận đặt 
tiệc chiêu đãi cho quý khách.

+ N hà hàng K im  Long của khách sạn của chúng tôi có thể phục vụ tới 350. 
khách cùng m ột lúc, với đội ngũ đầu bếp giỏi từ Trung Q uốc sẽ chuẩn  bị cho 
quý khách nhiều thực đơn phong phú. Quý khách có thể thưởng thức những 
món ăn ngon nhất của V iệt N am , Trung Hoa. N hà hàng K im  L ong  được thừa 
nhận là nhà ăn phong vị T rung H oa nổi tiếng nhất H à N ội, với m ón ăn chính 
thống Trung Q uốc. N hà hàng vừa được nâng cấp trang  hoàng  lộng  lẫy và đặc 
biệt nhà hàng K im  Long của chúng tôi có nhiều phòng ãn riêng  lịch sự giúp 
cho quý khách  có thể thuận tiện trong việc g iao dịch với các đối tác. Quý 
khách đang lựa chọn m ột nơi hoàn hảo và lý tưởng để tổ  chức ngày  trọng đại 
nhất trong cuộc đời m ình. H ãy tổ chức lễ cưới trong m ơ của quý khách tại nhà 
hàng Kim  Long của chúng tôi C húng tôi sẽ tạo m ột không gian tuyệt vời cho lễ 
cưới của quý vị bao gồm  các dịch vụ trọn gói như: thực đơn đặc biệt, trang trí 
phòng cưới, trang điểm  cho cô dâu, hoa cưới, rượu Sam banh... H ãy đến với nhà 
hàng Kim  Long của khách sạn chúng tôi, quý khách sẽ tận hưởng những món 
ăn đặc sắc của V iệt N an và của Trung Q uốc với những đầu bếp nổi tiếng nhiểu 
kinh nghiệm  đến từ  T rung Q uốc.

+ N hà hàng Italia của khách sạn chúng tôi có thể phục vụ tới 250 khách, 
với phòng tiệc quan trọng, đôi ngũ đầu bếp giỏi đến từ  Italia sẽ chuẩn bị cho 
quý khách nhiều thực đơn. Q uý khách có thể được thưởng thức nhiều m ón ăn 
ngon nhất của Italia cũng như các m ón ăn của các nước châu Au.

+ Q uầy bar của khách  sạn của chúng tôi được thiêt k ế  ở cạnh hồ cảnh  đẹp, 
yên tĩnh giúp quý khách  thư  thái thưởng thức các loại đồ uống và các m ón ăn 
nhẹ do các nhân viên nhiều kinh nghiêm  của khách sạn chúng tôi sẽ thỏa m ãn 

nhu cầu cho quý khách.
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4. Giói thiệu phòng hội nghị hội thảo

Phòng hội thảo cùa khách sạn chúng tôi có đầy đù trang thiết bị, khách sạn 
chúng tỏi đã tổ chức hàng loạt các cuộc hội thảo quốc tế phục vụ từ 50 đến 600 
khách tham dự. Phòng hội thảo của khách sạn là địa chỉ lý tưởng cho các cuộc 
họp, hội thảo, hội nghị, triển lãm... Khách sạn của chúng tôi có các phòng chức 
năng để phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của quý vị.

5. Giới thiệu trung tâm thể dục thể thao

Trung tâm thể dục thể thao của khách sạn chúng tôi là một địa chỉ trị liệu 
hoàn hảo đem lại cho quý khách một sức sống mới và thân hình cân đối. Quý 
khách có thể tập thể dục tại phòng tập chuyên nghiệp của khách sạn với các 
máy tập đa năng, xe đạp bộ... Ngoài ra khách sạn chúng tôi còn đầu tư xây 
dựng sần tennis, phòng Karaoke, Bi-a, bể bơi của khách sạn được xây dựng 
theo kiến trúc cùa Phương Đông lần đẩu tiên có ở Đông Nam Á, bể bơi cùa 
khách sạn phục vụ quý khách tất cả các mùa trong năm với hệ thống mái che tự 
động, là nơi lý tưởng để quý khách thư giãn.

6. Giới thiệu dịch vụ khác của khách sạn

Ngoài các dịch vụ trên khách sạn chúng tôi còn có nhiều dịch vụ khách 
phục vụ quý khách khi quý khách lưu trú tại khách sạn chúng tôi như: dịch vụ 
giặt là, tham quan du lịch, làm dịch vụ visa, vận chuyển, đặt vé máy bay, bảo 
quản tư trang hành lý, báo thức khách, cung cấp hoa tươi, y tế, cho thuê phiên 
dịch, thư ký, vệ sỹ...

Khách sạn của chúng tôi là khách sạn thân thiện nhất với những cam kết 

luôn phục vụ quý khách vói những dịch vụ hoàn hảo nhất, khách sạn của chúng 
tôi sẽ mạng đến cho quý khách không khí ấm áp, phong cách đa dạng để quý 
khách luôn cảm thấy như ở nhà của mình.

7. Tập gấp của các khách sạn

* Tập gấp khách Nikko Hà Nội
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h otel mkko 
hanoi

From the moment vou are 

welcomed into the Holel s 

spacious lobbv you will be 

surrounded bv Vietnamese 

charm and traditional 

•Japanese hospitalitu

Conveniently located in 

downtown Hanoi. 

Hotel Nikko Hanoi is close to 

prominent office locations, 

historic sites and popular 

shopping areas. Sel amongst 

parks and lakes the hotel 

is a quiet retreat of 

serenity and comfort from 

the city's vibrant streets.

Hotel Nikko Hanoi 

with its ideal location, 

well appointed &  spacious 

rooms, elegant furnishings. 

&  premier dining excellence 

will make your stay in Hanoi 

a very pleasant one lo 

remember.
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&
m kko h o te ls

international

Á  hotel nikko hanoi
S4 T ran  Nhan Tong S lree t. H rino i V ie tnam  

T e l  (84 4 ' S 22  3 5 3 5  Fax: (84 4» 8 2 2  3.055 
em ail: sa lesw h o te ln ikkoha no i.iom  vn

For reservations and in fo rm a tio n  contact till? 
ho te l d irectly , vou r travel agent, noarcs; Japan 

A irlines  o ffice  o r  N ikko  H o te ls  In ternationa l

T o ll tree in I I S  St Canada 1 s u o  N IK K O  I -S ((>15 5(>87l 
T o ll free in U K  0 8 0 0  2 S 2  r>0 2
T o ll free  in  Ja fv in  01 20  58  25Sb
T o kvo  Sl-.-S i4 S 8 -:M 1 0

C D S  C ha in  Code: INK 
h 11 p -/Avww n I kkohote l> com

111 P u rU K -is h ip  vvIih

w MERIDIEN
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*  Khách sạn Softel P laza  H à N ội

Son M:L Plaza H anoi Son í l i .  P laza H anoi

1 rhanh fjien Road, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam 
Tel: (84-4) 823 8888 fax: (84-4) 829 3888 

E-mail: info@sofitelplazahn.com.vn
a p a r t m e n l5@ s o f it e lp la z a h n .c o m .v n  

www.sofitel.com www.accortiotels.conVasia 
www.sofilelapartmenls.com

jL
k> A new perspective on our Hotels and Services

j L t a d

!: ' ©
■j S O F I T E L

ACCOR H O T E lS & K S O tT S
i
1

7TVLƯ A  ,
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Hanoi'* Old Quarter 
And Th** O p o r j 
House jre  lex 
close to the Sofitel 
p|«a Hanoi

An tm f- 'r o i 's  cap ita l in  1010 AD and 
The cap ita l o t French Indochina. HanO'. 
!o tldy. IS Ihe sedl o f  governm ent o f the 
S o c ia lly  Republic o t V ie tnam  Know n as 
th e  qatevvay 10 the  m ou n ta in  reg ion in 
th e  n o rth  and to  scomc Ha Long Bay. 
H anoi IS renow ned lo r  Its his to ric  and 
colon ia l bu ild ings, be au tifu l landscape 
dnd e n cha n tin g  pp op lc

T h e  h o t e l  IS 
ranownw! !0 have 
the mử»t XW K view 
in Hanoi, something 
yoii can eri|0y from 
each o f our 322 
rooms

At more thar: 20 storeys hiụh Sof'*c! 
Plaza Hanoi, with ?!Q zao facad'? anc 
M e p p e d "  n ic h iic c t u r e . c o m m a n d s  fi 
panmdmic vew of the idkei the Peci 
ever and the city W 'lh  Its unique blend 

01 Indo-Chinese and French Colonial 
architecture. Hanoi is a culturally 
diverse destination



Ihp Hotel

A  "B e s t B u i in e s i  
H o t e l '  <1 w  Ò r d 
w in n in g  ho te l w ith  
S o tite l C lub o ffe r in g  
persona lized service 
and un ique p r iv ile yp *  
fo r th e  , d isce rn ing  
custom er

h v 'j  ‘ li im jte 'j (irivp to  the  business and 
Q jltu id l centres and 30 m inutes irom  
No I Bell International A irport. Sof'tel 
P!ạza Hanoi IS an ideal address for 
-m D K caljie  service uvuh a fam iliarity 
diir.l w a rm th  lh a t w ill make you 'eel 
com plete ly a t hom e

62



Th eFim e ss C e n ir e a t  

Sofuei P laza H a n o i IS 

the perfect retreat 

10 revitalize a n d  stay 

in stupe

The r ir s to f - it s - k in d  in  S o u th e a s t Asia 

th e  o u td o o r  a li-v ve a th e f S iv im m m g  

Pool « m e >  w i th  a re tra c ta b le  'o o f  'o r  

•s i! vear e n jo y m e n t Next to  It. th e  G ym  

an d  Spa fa c ilitie s  o f fe i i c o m p le te  

» o r k - o u i  w i t h  s i a t e - o l - J h e - a r i  

e q u ip m e n l a n d  an e n itte S - The Pool 

G a rd e n  C afe  IS ide a l fo r  3 h e a lth y  snack 

a n d  r e i 'e s h n g  d r in k .



II. THỰC HÀNH QUẢNG CÁO, GIỚI THIỆU CÁC DICH v ụ  CỦA 

K H Á C H  SAN T Ừ  C Á C  TẬP GÂP CỦA C Á C  K H Á C H  SẠN

1. Điểu kiện thực hiện

1.1. Đ ịa đ iểm  th ự c  h à n h : Phòng thực hành lễ tân

1.2. T h iế t bị d ụ n g  cụ : Quầy lề tân, tập gấp của các khách sạn.

1.3. Thời gian: 8 tiết

2. Trình tự thực hiện

2.1. K iêm  tra tác phong, trang phục, tập gấp, phòng thực hành lễ tân.

2.2. Trình tự tiến hành

T T T ên  công  việc T h iế t bị d ụ n g  cụ Y êu cầ u  kỹ  th u ậ t

1 Tìm  hiểu các thông 
tin từ các tập gấp 
của khách sạn

Phòng thực hành lễ 
tân, quầy lễ tân, tập 
gấp của khách sạn.

Tim  hiểu các thông tin từ 
các tập gấp của khách 

sạn theo  đúng chuyên 
m ôn nghiệp  vụ.

2 Chuẩn bị bài thuyết 
m inh

Phòng thực hành lễ 
tân, quầy lễ tân, tập 

gấp của khách sạn.

C huẩn bị bài thuyết 
m inh theo đúng chuyên 
m ôn nghiệp  vụ.

3 Trình bày bài thuyết 

minh

Phòng thực hành lễ 

tàn, quầy lễ tân, tập 
gấp của khách sạn.

Trình bầy bài thuyết 

m inh theo đúng chuyên 
m ôn nghiệp  vụ.

2.3. Hướng dẫn thực hiện trình tự thực hiện

Tên công việc Hướng dẫn

Tìm hiểu các thông 

tin từ các tập gấp của 

khách sạn.

- Sưu tầm  các tập gấp của các khách sạn.

- Tim hiểu các thông tin chính xác ghi trên tập gấp 

của khách sạn.

Chuẩn bị bài thuyết 

m inh.

- Cãn cứ vào các tập gấp của khách chuẩn  bị bài 
thuyết m inh theo đúng quy trình quảng cáo giới 
thiêu các dịch vụ của khách sạn.
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Trình bày bài [huyết - Căn cứ vào bài thuyết minh đã chuẩn bị, trình bày
minh. bài thuyết minh theo đúng chuyên môn nghiệp vụ về

cách quảng cáo giới thiệu về khách sạn, các dịch vụ
của khách sạn phục vụ khách.

- Tư thế tác phong tự tin, giọng nói to rõ ràng, mạch
lạc, truyển cảm, lên xuống giọng hợp lý.

- Nêu bật được mặt hàng duy nhất của khách sạn.

3. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa

TT Hiện tượng Nguyên nhân Cách phòng ngừa.

1 Kỹ năng giới 
thiệu các dịch vụ 
của khách sạn từ 
các tập gấp của 
khách sạn chưa 
đúng với chuyên 
môn nghiệp vụ.

Chưa biết sắp xếp 
giới thiệu bán các 
dịch vụ của khách 
sạn, chưa bình tĩnh 
tự tin khi giới thiệu 
chào bán dịch vụ 

của khách sạn.

Nghiên cứu kỹ lý thuyết về 
kỹ năng bán hàng của nhân 
viên lễ tân. Chuẩn bị bài 
thuyết minh theo đúng 
chuyên môn về các giới 
thiệu các dịch vụ của khách 
sạn thông qua các tập gấp và 
tờ rơi của khách sạn.

Câu hỏi bài tập

1 Thực hành kỹ năng bán hàng của nhân viên lễ tân?

2. Thực hành quảng cáo, giới thiệu các dịch vụ của khách sạn từ các lập gấp của các 

khách sạn?
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Chương 3 

N H Ậ N  ĐẶT B U ổ N G

Bài 1

BÀI TẬP GHI CHÉP 

CÁC KÝ HIỆU TRÊN sơ  Đổ BUỒNG

Mục tiêu
- về kiến thức: Hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng sơ đổ buồng trong quá 

trình theo dõi buồng của nhân viên lễ tân.

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo ghi chép các ký hiệu trẽn sơ đổ buồng, chính xác 

theo đúng chuyên môn nghiệp vụ.

- về thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn trong quá trình theo dõi tình trạng 

buồng của nhân viên lễ tân khách sạn.

I. K IẾN THỨC C H U YÊN  M ÔN BÀI TẬ P GHI C H ÉP CÁC KÝ HIỆU 

TRÊN S ơ  ĐỔ BUỔNG

1. Q uy trình th e o  d õ i b u ồ n g  q u a  s ơ  d ồ

Sơ đồ buồng là sơ đồ m ô tả tình trạng các loại buồng trong khách  sạn về số 

lượng buồng có khách  ở, số buồng trống, số buồng đã làm vệ sinh, số  buồng 
chưa làm vệ sinh buồng, sô' buồng khách hẹn sẽ tới, số buồng khách sẽ đi...

* Bước 1: Đ iều chỉnh sơ đồ buồng.

- C a l: Nhân viên lễ tân nhận biết ký hiệu đã ghi trong sơ đồ ca chiều hôm  

trước và ghi tiếp thêm  trong ca đêm.
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- Ca 2: Nhân viên lễ tân xem lại sơ đồ cả ngày đêm hôm trước và sáng hôm 
sau, sau đó thay sơ đồ mới, chép lại ký hiệu buồng khách đang ờ và khách sẽ đi 
trong ca 2, buồng khách hẹn tới cũng trong ca này.

- Ca 3: Xem sơ đồ cả hai ca bàn giao lại, nhân viên lễ tân ghi tiếp ký hiệu 
khi có sự biến động về buồng xảy ra trong đêm. Thường thì rất ít thay đổi.

- Điểm lưu ý chung cho cả ba ca:

+ Buồng khách đã đi trong ca nguyên là buồng có khách đã được gạch 
chéo và ghi thêm ký hiệu " Đ Đ " đã đi.

+ Trường hợp chưa kịp làm vệ sinh, ghi thêm ờ ỏ chéo bên trái "CVS" chưa 
vệ sinh, trường hợp đã dọn vệ sinh buồng xong thì dập chữ "CVS" và ghi thêm 
bên phải "AT" An toàn. Rồi nhập buồng đó vào khối những buồng còn trống 
an toàn. Như vậy trên sơ đổ buồng có hai dạng buồng trống như hình 1 và hoàn 
toàn để trắng cùnơ số buồng như hình 2.

Hình 2

* Bước 2: Nhàn viên lễ tân thống kê tổng số buồng đã có khách và chưa có 

khách ngay từ lúc đầu ca.

* Bước 3: Nhân viên lễ tàn quan tâm đến buồng khách hẹn sẽ tới trong ca
và buồng khách hẹn sẽ đi trong ca.

* Bước 4: Nhân viên lề tân ghi ngay các ký hiệu khi có sự biến động về
khách đi và khách đến, không dồn lại cuối ca.

2. Ký hiệu trên sơ đồ buồng
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7 14

*Hưómg dẫn ghi chép ký hiệu lên sơ đổ buồng

1: Khách đang ở

2: Khách đi vắng vẫn giữ buồng

3: Khách đi vắng đã về

4: Khách sẽ đi sau 12h

5: Khách sẽ tới và đã tói trước 12h

6: Khách đã đi có khách mới

7: Buồng sửa chữa xong đã có khách ở

8: Buồng trống

9: Khách đã đi chưa làm vệ sinh buồng trước 12h

10: Khách đã đi đã làm vệ sinh buồng an toàn trước 12h

11: Khách sẽ đi và đã đi chưa làm vệ sinh buồng sau 12h

12: Khách sẽ tới trước 12h

13: Buồng đang sửa chữa chưa được điều phối

14: Buồng đã sửa xong chưa có khách

*  Những điểm lưu ý  khi ghi chép ký hiệu lên sơ đồ buồng

- Sơ đồ buồng tồn tại trong 24h kể từ 14h hôm trước (ca hai) đến 13h45
hôm sau giờ bàn giao ca (cuối giờ ca một)

- Các ký hiệu phải ghi rõ ràng chính xác, không dập xoá. ghi đúng chỗ 
trong ô chéo trên. dưới, phải, trái.

- Thời điểm khách đi, khách đến không cần ghi chính xác mà chỉ cần ghi - 
12 tức trước 12h hay + 12 tức sau 12h và ghi vào ô chéo phía dưới.

- Sau mỗi ca làm việc, trước‘lúc bàn giao, ca trước phải: thống kê tổng số 
buồng đã có khách, chưa có khách.

- Chỉ có ca hai mới được thay sơ đồ mới và lưu lại sơ đổ cũ. Ca ba và ca
một nối tiếp chỉ được sử dụng kế thừa sơ đồ của ca hai để lại.
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- Sơ đồ buồng luôn luôn thay đổi suốt 24h liên tục. Mỗi ca đểu có trách 
nhiệm bổ sung ký hiệu sau mỗi biến động về buổng.

- Không được đợi đến cuối ca mới điểu chỉnh m ột lần.

- Nhân viên lễ tân đều phải thuộc ký hiệu, ghi chép thành thạo và đọc được 
nhanh chóng không sai lầm, lẫn lộn.

- Mỗi ô trên sơ đồ có khi được ký hiệu tới đôi, ba lần khác nhau.V í dụ: 
KHÁCH SẼ ĐI (SĐ), sau đó KHÁCH ĐÃ ĐI (SĐ), buồng CHƯA V Ệ SINH 
(CVS) sau đó đã dọn vệ sinh buồng xong (€ VS), an toàn có thể đưa vào điều phối.

- Sơ đồ buồng do nhân viên lễ tân ghi chép, muốn thể hiện chính xác kịp thời 
cần liên lạc chặt chẽ, thương xuyên với nhân viên bộ phận buồng qua điện thoại.

- Buồng khách đã đi (Đ Đ và SĐ) được coi là buồng trống nhưng còn kí 
hiệu cũ. Nếu xếp khách mới nhân viên lễ tân gạch chéo thêm  m ột lần nữa, đợi 
đến ca hai sẽ xoá bỏ và chỉ để lại một lần gạch chéo.

- Buồng khách đi vắng dài ngày khi trở  về ghi thêm  ký hiệu Đ V  ờ ô chéo 
phía trên. Khi thay sơ đồ mới nếu khách vẫn còn ở chỉ cần gạch chéo bỏ ký 
hiệu khoanh tròn và ĐV.

3. Bài tập ghi chép ký hiệu sơ đồ buồng khách sạn

Căn cứ vào tình hình biến động buồng cho sau đây, yêu cầu nhân viên lễ tân:

C a l : Ghi ký hiệu vào các ô buồng trong sơ đồ buồng để trắng

Ca 2: Căn cứ vào sơ đồ cũ thay sơ đồ m ới, ghi các ký hiệu bổ sung

C h ú  ý: Thời điểm  bàn giao ca lúc 14h chưa có b iến động về buồng ngủ

Tinh hình biến động buồng

1. P101 K hách đang ở

2. P202 Khách đang ở

3. P303 Khách sẽ đi lúc 15h

4. P404 K hách đang ở

5. P505 K hách sẽ đi lúc 15h

6. P105 K hách đi thăm  quan xa vẫn giữ buồng

7. P204 K hách sẽ tới và đã tới lúc lOh

8. P402 K hách đã đi lúc 1 lh  đã vệ sinh buồng an toàn

9. P501 K hách đang ở

10. P201 K hách đã đi lúc 9h đã vệ sinh buồng an toàn và có khách mới tới ở
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11. P301 Khách sẽ tới lúc 16h

12. P401 Khách sẽ tới và đã tới lúc llh

13. P205 Khách đane ở

14. P305 Khách đi tham quan xa đã về

15. P405 Khách đã đi lúc 13h chưa làm vệ sinh buồng

16. P102 Khách đã đi lúc lOh đã làm vệ sinh buồng

17. p 103 Khách đang ờ

18. P503 Khách sẽ tới lúc 15h

19. P502 Khách đang ờ

20. P104 Khách đã đi lúc 13h chưa làm vệ sinh buồng

21. P504 Khách đang ờ

22. P203 Khách sẽ tới và đã tới lúc 1 lh

23. P302 Khách đang ờ

24. P304 Buồng hỏne điện đang sừa chưa xong.

25. P403 Buồng hỏn? điện đã sửa xong an toàn.
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*  Đ áp án bài tập gh i chép ký hiệu trên sơ  đồ

Tổng số buồng (lúc giao ca 13h45’)

- Đã có khách: 15

- Chưa có khách: 10
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CA 2

Tổng số buồng (lúc nhận bàn giao của ca một 14h)

- Đã có khách: 15

- Chưa có khách: 10

II. THỰC HÀNH BÀI TẬP GHI CHÉP CÁC KÝ HIỆU TRÊN s ơ  

ĐỒ BUỒNG

1. Điều kiện thực hiện

1.1. Địa điểm thực hành: Phòng thực hành lề tân.
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1.2. Thiết bị, dụng cụ: Quầy lễ tân, giấy khổ A3, bút, thước kẻ...

1.3. Thời gian thực hiện: 4 tiết

2. Trình tự thực hiện

2.1. K iếm  tra thiết bị, dụng cụ tại phòng thực hành lễ tân

2.2.Trình tự công việc chính và yêu cầu cần thiết

T T T ên  công việc T h iế t bị d ụ n g  cụ Y êu cầu  kỹ th u ậ t

1 C al: nhận biết 

các thông tin, 

ghi chép các 

ký hiêu trên sơ 

đồ buồng.

- Phòng thực hành 

lề tân, giấy khổ A4 

hoặc A3, bút, 

thước kẻ...

- Nhận biết các thông tin.

- Ghi chép các ký hiệu trên sơ đồ 

buồng.

- Ghi chép các ký hiệu nhanh, 

chính xác, cẩn thận theo đúng 

chuyên m ôn nghiệp  vụ.

- Tổng hơp đươc tình trạng 

buồng của khách sạn như: tổng 

số buồng khách đang ở, tổng số 

buồng trống, tổng số buồng 

khách hẹn sẽ tới trong ngày, tổng 

sô' buồng hỏng...

2 Ca 2: Nhận 

biết các ký 

hiệu do ca l 

bàn giao lại, 

kiểm  tra, thay 

sơ đồ m ới,ghi 

chép lại những 

thông tin 

chính do ca l 

bàn giao lại.

- Phòng thực hành 

lễ tân, giấy khổ A4 

hoặc A3, bút, 

thước kẻ...

- K iểm  tra  kỹ các thông tin do 

ca l bàn giao lại.

- Thay sơ đồ m ới, ghi chép các 

ký hiệu nhanh, chính xác, cẩn 

thận theo đúng chuyên m ôn 

nghiệp vụ.

- Tổng hợp được tình trang buồng 

của khách sạn như: tổng số  buồng 

đang có khách ở, tổng số buồng 

không có khách, tổng số buồng 

khách hẹn sẽ tới trong ca...
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2.3. Huớng dẫn chi tiết thực hiện cóng việc

Tên công việc Hướng dẫn

1. Quy trình theo dõi buồng 

qua sơ đồ buồng.

*> Bước 1: Điều chỉnh sơ đồ buồng.

*> Bước 2: Nhân viên lễ tân thống kê tổng 

số buồng đã có khách và chưa có khách 

ngay từ lúc đầu giờ.

*> Bước 3: Nhân viên lễ tàn quan tâm đến 

buồng khách hẹn sẽ tới trong Ca và buồng 

khách hẹn sẽ đi trong Ca 

*> Bước 4: Nhân viên lễ tân ghi ngay các ký 

hiệu khi có sự biến động về khách đi và 

khách đến, không dồn lại cuối ca.

3. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa

TT Hiện tượng Nguyên nhân Cách phòng ngừa

Ghi chưa đúng 

các ký hiệu trong 

sơ đồ buồng

Do cẩu thả và không 

chú tâm trong công 

vịêc, chưa thuộc các ký 

hiệu ghi trong sơ đồ.

Nghiên cứu kỹ lý thuyết về 

quy tình  theo dõi buồng 

qua sơ đồ, thuộc các ký hiệu 

trên sơ đồ buồng.

UI. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Bài tập ghi chép các ký hiệu trên sơ đồ buồng?
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Bài 2

THỰC HÀNH NHẬN BIẾT THÔNG TIN 
VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀO sổ  VÀ TỜ RỜI

Mục tiêu

- Về kiến thức: Hiểu được tầm quan trọng của việc nhận biết các thông tin, cập nhật 

các thông tin vào sổ và tờ của nhân viên bộ phận lễ tân khách sạn.

- về kỹ năng: Thực hiện thành thạo việc nhận biết các thông tin, cập nhật các thòng 

tin vào sổ và tờ rơi nhanh chóng, cẩn thận, chính xác theo đúng chuyên môn nghiệp vụ.

- về thái độ: Rèn luyện tác phong làm việc cẩn thận, nhanh, chính xác trong việc 

nhận biết các thông tin và cập nhật các thông tin vào sổ và tờ rời.

I. K IẾ N  T H Ứ C  C H U Y Ê N  M Ô N  NH Ậ N  B IẾ T  C Á C  T H Ô N G  TIN  VÀ 

CẬ P N H Ậ T C Á C  T H Ô N G  T IN  V À O  s ổ  VÀ T Ờ  R Ờ I

1. P h iếu  n hận  đặt b u ồ n g

Phiếu nhận đặt buồng của khách sạn giúp cho nhân viên lễ tân ghi chép tất 

cả các thông tin đặt buồng của khách khi khách đặt buồng tại khách sạn, thông 
qua phiếu nhận đặt buồng giúp cho nhân viên lễ tàn có thể nhanh chóng ghi 
chép các thông tin đặt buồng của khách, lưu trữ các thông tin đặt buồng của 
khách... tạo điều kiện cho nhân viên lễ tân tiện cho việc theo dõi, cập nhật, theo 
dõi các thông tin đặt buồng của khách.
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Biếu 3.1: Phiếu nhận đặt buồng

RESERVATION FORM  

PHIẾU NHẬN ĐẶT BUỔNG

Guest
name (s) 

Tén khách

Room type
Loại buồng

Bed type
Loại giường

No. of
Room (s) 
Sô' lượng 
buồng

Confirmed
Rate

Giá buồng

No. of 
Night (s)
Số đêm 
lưu trú

Additional
Request

Các yêu cầu 
khác

G uaranteed I I Non- guaranteed Ị

Có bảo đảm Không có bảo đảm

NAME OF APPLICANT /Tên người đặt:......................................................

Home Addrees / Địa chỉ cá nhân................ Tel........... Fax......... Email........

Company/ Office Address/ Địa chỉ cơ quan:.......Tel........Fax....... Email...

ARRIVAL DATE/ ETA....................DEPARTURE DATE/ETD...............

Ngày giờ đến Nsày giờ đi 

TRANSPORTATION REQUEST 

Yêu cầu vận chuyển

Flight Details..............................................Others..............................................

Chi tiết chuyến bay Hình thức khác

PAYrMENT:| I Pax- account I I Company (All expenses)^  
Company

(Room charge)

SPECIAL REQUEST (Yêu cầu đặc biệt)........................................................

Taken by: Received by:
Date: Date:
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Ví dụ: Khách sạn thương mại CJ lịch có 3 loại buồng 

Loại buồng đặc biệt sang trọng giá: 60USD 

Loại buồng sang trọng giá: 40USD 

Loại buồng bình thường: 20 USD

Bà Nguyễn Thị Hương địa chỉ Quận 1 Thành phô Hồ C hí M inh đặt 1 

buồng loại đặc biệt sang trọng ngày 1/ 6/ 2005 và sẽ đến ở khách sạn từ ngày 
10 /  06 / 20Ơ5 đến ngày 15 /  06 /  2005. Đảm bảo bằng tiền mặt 100 USD. Bà 

Hương có số điện thoại: 08. 8365125. Bà Hương sẽ đi m áy bay đến sân bay 
Nội Bài vào lOh sáng n g ày io  /  06 /  2005,số hiệu chuyến bayV N 125. Bà Hương 

yêu cầu khách sạn đưa xe ra sân bay Nội Bài đón bà về khách sạn. Bà Hương sẽ 

tự thanh toán cho khách sạn.

Yêu cầu: Dưạ vào những thông tin trên hãy điền vào phiếu nhận đặt buồng 
cho bà Hương
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RESERVATION FORM  

PHIẾU NHẬN ĐẬT BUỔNG

Guest 
name (s)

Tên
khách

Room
type
Loại

buồng

Bed type
Loại

giường

No. of 
Room

(s)
Số lượng 

buồng

Confirmed
Rate

Giá buồng

No. of 
Night (s)

Số đêm lưu 
trú

Additional
Request
Các yêu 
cầu ứiác

Nguvền
Thị

Hương
Suite

2
Giường

đơn
01 60USD 5 đèm

Đón tại
sân bay 
Nội bài

Non-guaranteed ỊGuaranteed

Có bảo đảm Không có bảo đảm 

NAME OF APPLICANT / Tên người đặt: Nguyễn Thị Hương 

Home Addrees / Địa chỉ cá nhân Quận 1 Thành phố HCN.Tel: 08.8365125. 
Fax....Email....

Company/ Office Address/ Địa chỉ cơ quan:........Tel......Fax........ Email.......

ARRIVAL DATE/ ETA: lOh sáng 10/06/2005. DEPARTURE DATE/ETD: 
15/06/2005

Ngày 2ÍỜ đến Ngày giờ đi 

TRANSPORTATION REQUEST 

Yêu cầu vận chuyên

Flight Details: VN 125 Others..................................................

Chi tiết chuyến bay Hình thức khác

PAYMENT: \ 7  Pax- account I I Company (All expenses) I
c  nm nanv -------Company 

(Room charae)

SPECIAL REQUEST (Yêu cầu đặc biệt): Đón tại sân bay Nội Bài lúc lOh 
sáng 10/06/2005

Taken by: Received by:
Date: Date:
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Ví dụ: Khách sạn thương mại du lịch có 3 loại buồng 

+ Loại buồng đặc biệt sang trọng giá: 60USD 

+ Loại buồng sang trọng giá: 40USD 

+ Loại buồng bình thường: 20 USD

Anh Đinh Q uang Huy đại diện cho công ty du lịch Thái Bình Dương, địa 
chỉ 104 đường H oàng Q uốc Việt, đặt 10 buồng loại sang trọng  ngày 01/ 6/ 
2005 và đoàn khách sẽ đến ở khách sạn từ ngày 10 /  06 / 2005 đên ngày 12 / 

06 /  2005. Đảm  bảo bằng tiền mặt 250 USD. A nh H uy có số  đ iện thoại cơ 
quan 04. 7 .553.677, số  đ iện thoại cá nhân của anh Huy: 0 912 .215 .837 . Đoàn 
khách của của công ty Du lịch Thái Bình Dương sẽ tới khách  sạn vào lúc 1 lh
ngày 1 0 /0 6  /2005. Anh Huy có yêu cầu đặt ăn trưa cho đoàn khách  20 người
lúc 1 lh30 ', thực đơn cố  định số  10 giá: 50.000 V N Đ  /1 suất. C ông ty  du lịch 
Thái Bình Dương sẽ thanh toán cho đoàn khách tiền ãn, tiền  buồng theo đúng 
quy định, khách sử dụng các dịch vụ phụ trội tự khách  phải thanh toán cho 
khách sạn.

Yêu cầu: Dưạ vào những thông tin trên hãy điền vào phiếu nhận đặt buồng 
cho anh Huy đại diện công ty du lịch Thái Bình Dương.
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RESERVATION FORM  

PHIẾU NHẬN ĐẶT BUỔNG
Guest

nam e (s)

Tên khách

Room
type

Loại
buồng

Bed type

Loại
giườns

No. of 
Room (s) 
Sô' lượng 
buồng

Confirm ed

Rate

Giá buồna

No. of 

Night (s)
Số đêm 
lưu trú

A dditional

Request

Các yêu cầu 
khác

Đinh
Q uang

Huy

Deluxe 2 Giường 
đơn

10 40ƯSD 2 đém Đ ặt ăn 20 
suất giá: 

50.000VN 
Đ\1 suất

Non- guaran teed  QG uaranteed

Có báo đảm Khôns có bào đảm
NAME OF APPLICANT / Tên người đặt: Đinh Quang Huy
Home Addrees / Địa chi cá nhâri Tel: 0912.215.837. Fax....Email....
Company/ Office Address/ Địa chỉ cơ quan: 104 Hoàna Quốc Việt Tel: 04.

7553677. Fax Emai........
ARRIVAL DATE/ ETA: llh  sáng 10/06/2005. DEPARTURE DATE/ETD: 

12/06/2005
Ngày giờ đến Ngày giờ đi
TRANSPORTATION REQUEST 
Yêu cầu vận chuvển
Flisht Details: Others..................................................
Chi tiết chuyến hay Hình thức khác__
PAYMENT: Q  Pax- account [x ]  Company (All expenses) I Company 
(Room charge)
SPECIAL REQUEST (Yêu cầu đặc biệt): Đặt ăn 20 suất 11 h?0' trưa ngày 

10/06/2005. thưc đon cò đinh sò 10. siá: 50.000VNĐ/1 suất

Taken by: Received by:
Date: Date:
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2. Sổ theo dõi đặt buổng

Dùng để ghi chép lại các cuộc đặt buồng của khách, khi nhân viên lễ tân đã 

ghi tất cả thông tin đặt buồng của khách vào phiếu nhận đặt buồng, nêu như đặt 
buồng của khách được chấp nhận nhân viên lẻ tân sẽ cãn cứ vào phiêu nhận đặt 

buồng ghi chép lại vào sổ theo dõi đặt buồng tiện cho việc theo dõi tình trạng 

buồng của khách sạn.

Biểu 3.2: S ổ  theo dõi đặt buồng  

SỔ  T H E O  DÕI Đ Ặ T B U Ổ N G

TT Ngày

th á n g

T ên khách  

h àng

Sô lương Ngày

đén

Ngày

đi

T én  người 

(C Q ) đ ậ t

G hi chú

K h ách Buồng

..

_
Ví dụ 1: K hách sạn thương mại du lịch có 3 loại buồng

+ Loại buồng đặc biệt sang trọn^ giá: 60USD 

+ Loại buồng sang trọng giá: 40USD

+ Loại buồng bình thường giá: 20 USD

Bà N guyễn Thị Hương địa chỉ Q uận 1 Thành phố Hồ Chí M inh đặt 1 

buồng loại đặc biệt sang trọng ngày 1/ 6/ 2005 và sẽ đến ờ khách sạn từ ngày 

10 /  06 / 2005 đến neày  15 /  06 / 2005. Đảm bảo bằng tiền m ặt 100 USD. Bà 

Hương có số điện thoại: 08. 8365125. Bà Hương sẽ đi m áy bay đến sân bay 

Nội bài vào lOh sáng ngày 10 / 06 /  2005,số hiệu chuyên bay Y N125.Bà
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Hương yêu cầu khách sạn đưa xe ra sân bay Nội bài đón bà về khách sạn. Bà 

Hương sẽ tự thanh toán cho khách sạn.

Yêu cầu: Dựa vào những thông tin trên hãy điền vào sổ theo dõi đặt buồng 
cho bà Hương.

Ví dụ 2: Khách sạn thương mại du lịch có 3 loại buồng 

+ Loại buồng đặc biệt sang trọng giá: 60USD 

+ Loại buồng sang trọng giá: 40USD

+ Loại buồng bình thường giá: 20 USD

Anh Đinh Quang Huy đại diện cho công ty du lịch Thái Bình Dương,địa 
chỉ 104 đường Hoàng Quốc Việt, đặt 10 buồng loại sang trọng ngày 0 1 /6 / 
2005 và đoàn khách sẽ đến ở khách sạn từ ngày 1 0 /0 6 / 2005 đến ngày 1 2 /0 6  
/ 2005. Đảm bảo bằng tiền mặt 250 USD. Anh Huy có số điện thoại cơ quan
04. 7.553.677, số điện thoại cá nhân của anh Huy: 0912.215.837. Đoàn khách 
của của công ty Du lịch Thái Bình Dương sẽ tới khách sạn vào lúc 1 lh ngày 25 
/ 06 /2005. Anh Huy có yêu cầu đặt ãn trưa cho đoàn khách 20 người lúc 
llh 3 ơ , thực đơn cỏ' định số 10 giá: 50.000 VNĐ/lsuất. Công ty du lịch Thái 
Bình Dương sẽ thanh toán cho đoàn khách tiền ăn, tiền ở theo đúng quy định, 
khách sử dụng các dịch vụ phụ trội tự khách phải thanh toán cho khách sạn.

Yêu cầu: Dựa vào những thông tin trên hày điền vào sổ theo dõi đặt buồng 
cho anh Huy đại diện cône ty du lịch Thái Bình Dương.

83



s ổ  T H E O  D Õ I Đ Ặ T B U Ổ N G

TT Ngày
tháng

Tên
khách
hàng

Sô lượng Ngày
đến

Ngày
đi

Tén
người

(C Q ) đặt

Ghi
chú

Khách Buồng

1 1/06/
2005

Nguyễn
Thị
Hương

01 01 10/06
/2005

15/06
/2005

N guyễn
Thị
Hương

Đón
tại
sản
bay

2 1/06/
2005

Đinh
Q uang
Huy

20 10 10/06
/2005

12/06
/2005

Cty du
lịch
Thái
Bình
Dương

Đặt
ăn 20 
suất.

1

" '

1

-----------------
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3. S ổ  huỷ đặt buồng

Biểu 3.3: Sổhuỷ đặt buồng 

SỔ HUỶ ĐẶT BUỔNG

Ngàv
huỳ

Tẽn
khách

Sỏ
đt,fax

Địa chỉ 
cơ quan

Tên
người
báo
huỷ

Ngày dự 
định tới

Loại
đặt

buồng

Huỷ 
hợp lệ

Huỷ 
khóng 
hợp lệ

Ghi
chú

n. THỰC HÀNH NHẬN BẾT THÔNG TIN VÀ CẬP NHẬT THÔNG 

TIN VÀO SỔ VÀ TỜ RỜI

1. Điểu kiện thực hiện

1.1. Địa điểm thực hành: Phòng thực hành lễ tân.

1.2. Thiết bị, dụng cụ: Quầy lễ tân, máy điện thoại, máy fax, phiếu nhận 

đặt buổns, sổ hủv đặt buồng...

1.3. Thời gian thực hiện: 3 tiết.

2. Trình tự thực hiện

2.1. Kiếm tra phòng thực hành lẻ tân, quầy lẻ tân, các phiếu và sổ sách

2.2. T rình tự còng việc chính và yêu cầu cần thiết.
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T T T ên công  việc T h iế t bị d ụ n g  cụ Y êu cầu  kỹ th u ậ t

1 Nhận biết thông 
tin và cập nhật 
thông tin vào 
phiếu nhận đặt 
buồng.

- Phòng thực hành 
lễ tân, mẫu biểu.

- Nhận biết chính xác các 
thông tin về đật buồng của 
khách.
- Ghi chép nhanh, cẩn thận, 
chính xác các thông tin đặt 
buồng của khách vào phiếu 
nhận đặt buồng theo đúng 
chuyên m ôn nghiệp vụ.

2 Nhận biết thông 
tin và cập nhật 
thông tin vào sổ 
theo dõi đật buồng

- Phone thực hành 
lễ tân, sổ sách.

- Nhận biết chính xác các 
thông tin về đặt buồng của 
khách.

- Ghi chép nhanh, cẩn thận, 
chính xác các thông tin đặt 
buồng của khách vào phiếu 
nhận đặt buồng theo đúng 
chuyên m ôn nghiệp  vụ.

3 Nhận biết thông 
tin và cập nhật 
thông tin vào sổ 
huỷ đặt buồng

- Phòng thực hành 
lẻ tân, sổ sách.

- Nhận biết chính xác các 
thông tin về đật buồng của 
khách.

- Ghi chép nhanh, cẩn thận, 
chính xác các thông tin đặt 
buồng của khách  vào phiếu 
nhận đặt buồng theo đúng 
chuyên m ôn nghiệp vụ.

2.3. Huớng dẫn chi tiết thực hiện công việc

Tén công việc Hướng dẫn

1. Nhận biết thông tin và 
cập nhật thông tin vào 
phiếu nhận đặt buồng.

Nhận biết các thông tin và cập nhật cùa khách 
vào phiếu nhận đặt buồng chính xác các thôns 
tin của khách như họ và tên, ngày tháns nãm 
sinh, loại buồng khách yêu cầu, số điện thoại, 
người đặt buồng....
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2. Nhận biết thông tin và 
cập nhật thông tin vào sổ 
theo dõi đật buồng

Nhận biết các thông tin và cập nhật của khách 
vào sổ theo dõi đặt buồng chính xác các thông 
tin của khách như họ và tên, ngày tháng năm 
sinh, loại buồng khách yêu cầu, số điện thoại, 
người đặt buồng....

3. Nhận biết thông tin và 
cập nhật thông tin vào sổ 
huỷ đật buồng

Nhận biết các thông tin và cập nhật của khách 
vào sổ hủy đặt buồng về ngày tháng hủy đặt 

buồng, tên nguời hủy đặt buồng, lý do hủy đặt 
buồng

3. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa

TT Hiện tượng Nguyên nhân Cách phòng ngừa

1 Cập nhật thiếu thông 
tin về khách và sai 
loại buồng khách yêu 
cầu đặt

Do cẩu thả khi tiếp 
nhận các yêu cầu từ 
phía khách

Nghiên cứu cách ghi các 
thông tin khách đặt 
buồng vào phiếu nhận 
đặt buồng và sổ nhận 
đặt buồng.

2 Không cập nhật kịp 
thời việc hủy đặt của 

khách vào sổ hủy đặt 
buồng

Làm việc không có 
tính khoa học và 
chưa chú tâm vào 
công việc

Nghiên cứu cách ghi các 
thông tin của khách vào 
sổ huỷ đặt buồng.

III. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Cho tình huốns khách gọi điện đến khách sạn đặt buồng. Yêu cầu tiếp 
nhận các thông tin vào phiếu nhận đặt buồng và sổ theo dõi nhận đặt buồng 
một cách chính xác.
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Bài 3

THỰC HÀNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN YÊU CẦU 

ĐẶT BUỒNG CHO CÁC Đốl TƯỢNG KHÁCH

Mục tiêu
- Về kiến thức: Hiểu được những kiến thức về thực hành quy trinh tiếp nhân yêu cầu 

đặt buổng cho các đối tượng khách.

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo thực hành quy trinh tiếp nhận yêu cấu đăt buồng 

cho các đối tượng khách.

- Về thái độ: Rèn luyên tác phong làm việc tự tin, cẩn thận, nhanh nhẹn, nghiêm túc 

tiếp nhận các yêu cầu đặt buồng cho các đối tượng khách theo đúng quy trinh chuyên 

môn nghiệp vụ.

I. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN QUY TRÌNH TIẾP NHẬN YÊU CẨU 

ĐẶ T BƯỔNG C H O  C Á C  Đ ố i  TƯ Ợ N G  K H Á C H  

1. Nhận đặt b u ồ n g  trực tiếp  tại k h ách  sạ n

*  Quy trình nhận đặt buồng trực tiếp tại khách san

- Bước 1: Chào khách, tiếp nhận yêu cầu đật buồng cho khách.

- Bước 2: Đàm  thoại vói khách về nhu cầu đặt buồng.

+ Hạng loại buồng.

+ Số lượng buồng.

+ Só lượng khách.

+ Thời gian lưu trú.

- Bước 3: K iểm  tra khả năng đáp ứng của khách sạn.

+ Khách sạn không còn buồng cho khách thuê.

•  Giới thiệu loại buổng khác cho khách.
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• Ghi tên khách vào danh sách khách chờ.

• Giới thiệu khách sang khách sạn khác.

+ Khách sạn đáp ứng được yêu cầu của khách lễ tân tiến hành các bước 
tiếp theo

- Bước 4: Giới thiệu buồng cho khách.

+ Vị trí của buồng.

+ Trang thiết bị trone buồng.

+ Ọuang cảnh xung quanh buồng.

- Bước 5: Thôn? báo °iá buồng cho khách.

+ Khi lề tân thông báo giá buồng cho khách, phải thông báo thật chi tiết 
như: giá buồng có kèm theo ăn sáng, không kèm theo ăn sáng...

+ Bước 6: Lễ tân hòi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax... hình thức đặt 
buồng, hình thức thanh toán và các yêu cầu khác của khách.

+ Bước 7: Nhắc lại thông tin đặt buồng cho khách.

+ Bước 8: Chào khách, ghi các thông tin của khách vào sổ nhận đặt buồng.

•  Bài hội thoại ừực tiếp giữa lẻ tàn và khách trong trường hợp khách lẻ 
trực tiếp đèn khách sạn đặt buồng (Trường hợp quý ông Steven đang công tác 
tại Việt Nam đến khách sạn ngày 1 106 1 2005, đặt buồng cho vợ của quý ông 
Steven từ Anh satìg Việt Nam từ ngày 1 0 10 6 12005 đêti ngày 15 / 0 6 12005)

R: Xin kính chào quý ôns, tôi có thể aiúp gì cho quý ông không ạ?

K: Chào cô, xin hỏi khách sạn có còn buồng khôna?

R: Dạ thưa quý ông, quý ông sẽ thuê bao nhiêu buồng ạ?

K: Tôi muốn thuè một buồna.

R: Thưa quý Ỏn2 khách sạn của chúns tôi có ba loại buồng: đặc biệt sang 

tron°. loai sane trona và loai buồnc bình thường. Vậy quý ông muôn thuê loại 

buổns nào ạ?

K: Tôi muôn thuê loại buổns đặc biệt sang trọng.

R: Thưa quý ông, quý ôns sẽ tới khách sạn chúns tôi bao nhiều người ạ?

K: Tôi đặt buồnc cho vợ tôi.

R: Dạ thưa quý ông, vợ của quý ông sẽ lưu trú tại khách san của chúng tôi 

trong thời aian bao làu?

K: Vợ tôi sẽ ớ khách sạn từ ngày 10/06/05 đến ngày 15/06/2005.
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Bài 3

THỰC HÀNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN YÊU CẦU 

ĐẶT BUỒNG CHO CÁC Đối TƯỢNG KHÁCH ■ ■

Mục tiêu

- Về kiến thức: Hiểu được những kiến thức về thực hành quy trình tiếp nhận yêu cầu 

đặt buồng cho các đối tượng khách.

- về kỹ năng: Thực hiện thành thạo thực hành quy trình tiếp nhận yêu cầu đăt buồng 

cho các đối tượng khách.

- Về thái độ: Rèn luyện tác phong làm việc tự tin, cẩn thận, nhanh nhẹn, nghiêm túc 

tiếp nhận các yêu cấu đăt buồng cho các đối tượng khách theo đúng quy trinh chuyên 

môn nghiệp vụ.

I. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN QUY TRÌNH TIÊP NHẬN YÊU CẨU 
ĐẶT BUỔNG CHO CÁC Đ ố i TƯỢNG KHÁCH 

1. Nhận đặt b u ồ n g  trực tiếp  tại k h ách  s ạ n

*  Q uy trình nhận đặt buồng trực tiếp tạ i khách sạn

- Bước 1: Chào khách, tiếp nhận yêu cầu đặt buồng cho khách.

- Bước 2: Đàm  thoại với khách về nhu cầu đặt buồng.

+ Hạng loại buồng.

+ Số lượng buồng.

+ Só lượng khách.

+ Thời gian lun trú.

- Bước 3: K iểm  tra khả năng đáp ứng của khách sạn.

+ Khách sạn không còn buồng cho khách thuê.

•  Giới thiệu loại buồng khác cho khách.

88



• Ghi tên khách vào danh sách khách chờ.

• Giới thiệu khách sang khách sạn khác.

+ Khách sạn đáp ứng được yêu cầu của khách lễ tân tiến hành các bước 
tiếp theo

- Bước 4: Giới thiệu buồng cho khách.

+ VỊ trí của buồng.

+ Trang thiết bị trong buồng.

+ Ọuang cảnh xung quanh buồng.

- Bước 5: Thông báo giá buồng cho khách.

+ Khi lễ tân thông báo giá buồng cho khách, phải thông báo thật chi tiết 
như: giá buồng có kèm theo ăn sáng, không kèm theo ăn sáng...

+ Bước 6: Lễ tân hỏi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax... hình thức đật 
buồng, hình thức thanh toán và các yêu cầu khác của khách.

+ Bước 7: Nhắc lại thông tin đặt buồng cho khách.

+ Bước 8: Chào khách, ghi các thông tin của khách vào sổ nhận đặt buồng.

• Bài hội thoại trực tiếp giữa lể tân và khách ừong trường hợp khách lẻ 
trực tiếp đến khách sạn đặt buồng (Trường hợp quý ông Steven đang công tác 
tại Việt Nam đến khách sạn ngày 1 / 06 1 2005, đặt buồng cho vợ của quý ông 

Steven từ Anh sang Việt Nam từ  ngày 10 1 0 6 12005 đến ngày 1 5 106 ỉ 2005)

R: Xin kính chào quý ông, tôi có thể giúp gì cho quý ông không ạ?

K: Chào cô, xin hỏi khách sạn có còn buồng không?

R: Dạ thưa quý ông, quý ông sẽ thuê bao nhiêu buồng ạ?

K: Tôi muốn thuê một buồng.

R: Thưa quý ông khách sạn của chúng tôi có ba loại buồng: đặc biệt sang 

trọng, loại sang trọng và loại buồng bình thường. Vậy quý ông muốn thuê loại 

buồng nào ạ?

K: Tôi muốn thuê loại buồng đặc biệt sang trọng.

R: Thưa quý ông, quý ông sẽ tới khách sạn chúng tôi bao nhiều imười ạ?

K: Tôi đặt buồng cho vợ tôi.

R: Dạ thưa quý ông, vợ của quý ỏng sẽ lưu trú tại khách sạn của chúng tôi 

trong thời gian bao lâu?

K: Vợ tôi sẽ ở khách sạn từ ngày 10/06/05 đến ngày 15/06/2005.
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R: Dạ thưa quý ông, xin quý ông chờ một giày lát, thưa quý ông khách sạn 
của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu của quý ông, m ột buồng đặc biệt sang 
trọng dành cho vợ của quý ông từ ngày 10/06/2005 đến 15/06/2005.

K: Vậy cô có thể giới thiệu qua cho tôi về buồng đặc biệt sang trọng.

R: Dạ thưa quý ông, buồng đặc biệt sạng trong của chúng tôi được bô trí từ 
tầng 2 đến tầng 5, trong buồng có phòng tiếp khách riêng và phòng ngủ riêng, 
các trang thiết bị tiện nghi trong buồng đầy đủ và hiện đại như: hệ thống điện 
thoại gọi được trong nước và quốc tế, tivi bắt được m ột số kênh trong nước và 
quốc tế, có hệ thống mini bar phục vụ tại buồng cho quý ông...

K: Nghe có vẻ được đấy, cô có thể cho tôi hỏi buồng đặc biệt sang trọng 

giá bao nhiêu tiền?

R: Dạ thưa quý ông, buồng đặc biệt sang trọng của khách sạn chúng tôi giá 
60USD /  lngày  đêm  bao gồm có thuế giá trị gia tăng.

K: Tôi đồng ý thuê buồng này.

R: Dạ thưa quý ông, quý ông có thể cho tôi biết quý danh được không ạ!

K: Steven

R: Dạ thưa quý ông Steven, quý ông có thể cho tôi xin số  điện thoại của 

quý ông được không ạ!

K: Số điện thoại của tôi là 0913.256.241

R: Thưa quý ông Steven, quý ông sẽ thanh toán cho chúng tôi bằng hình 

thức nào ạ?

K: Tôi sẽ thanh toán cho khách sạn bằng tiền m ặt.

R: Thưa quý ông Steven, theo đúng quy định của khách sạn của chúng tôi
xin quý ông đặt trước cho khách sạn một khoản tiền được khộng ạ.

K: Vây tôi sẽ phải đặt trước cho khách sạn là bao nhiêu.

R: Dạ thưa quý ông Steven, xin mời quý ông đặt trước cho khách sạn của 

chúng tôi 100 USD.

K: ô ,  được thôi, tôi gửi cô 100 USD

R: Xin cảm  ơn quý ông Steven, thưa quý ông Steven ngoài yêu cầu đặt 
buồng của quý ông, quý ông còn có yêu cầu gì khác không ạ?

K: Tôi yêu cầu thêm  vào mỗi buổi sáng tôi m uốn khách sạn phục vụ m ột lọ

hoa hồng m ầu đỏ, báo thức cho vợ chồng tôi dậy vào lúc 6h30 được không.
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R: Dạ thưa quý ông Steven khách sạn của chúng tôi sẽ đáp ứng đúng yêu cầu 
của quý ông. Thưa quý ông ngoài dịch vụ về lun trú khách sạn của chúng tôi còn 
có rất nhiều dịch vụ khác như: dịch vụ ăn uống giặt là, vui chơi giải trí... quý ông 
có nhu cầu về sử dụng các dịch vụ của khách sạn chúng tôi không ạ!

K: Hiện tại thì tôi chưa có nhu cầu, khi nào tôi có nhu cầu thi tôi sẽ liên lạc với 
lễ tân.

R: Vây, thưa quý ông Steven khi nào quý ôr)2 có nhu cầu về các dịch vụ của 
khách sạn chúng tôi xin quý ông liên lạc với chúng tôi, chúng tôi rất sẵn lòng 
phục vụ quý ông.

K: Cảm ơn khách sạn đã quan tâm.

R: Dạ thưa quý ông Steven tôi xin nhắc lại thông tin xin mời quý ông kiểm 
tra giúp tôi được không ạ!

Quý ông Steven đặt một buồng đặc biệt sang trọng dành cho quý ông và vợ 
của quý ông, giá !à 60 USD / ngày đêm bao gồm có thuế giá trị gia tăng. Quý 
ồng và vợ của quý òng sẽ tới khách sạn của chúng tòi vào ngày 10/06/2005 và 
rời khách sạn của chúng tôi ngày 15/06/2005. Quý ông có số điện thoại
0913.256.241, quý ông đặt buồng có bảo đảm và đã đặt cọc trước cho khách sạn 

là 100 USD. Ngoài ra quý ông còn có yêu cầu khách sạn của chúng tôi sẽ phục 
vụ một lọ hoa hồng mầu đỏ lên trên buồng vào mỗi buổi sáng, quý ông yêu cầu 
báo thức lúc 6h30' mỗi sáng có phải không ạ.

K: Duns rồi

R: Vâne. rất cảm ơn quý ông Steven đã tin tưởng đặt buồng tại khách sạn 
của chúng tôi, xin hẹn ngày 10/06/2005 sẽ được đón tiếp quý ông cùng vợ của 

quý ông tại khách sạn của chúng tôi. Xin kính chào quý ông.

K: Chào cô.
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R: Dạ thưa quý ông, xin quý ông chờ m ột giây lát, thưa quý ông khách  sạn 
của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu của quý ông, m ột buồng  đặc b iệt sang 
trọng dành cho vợ của quý ông từ ngày 10/06/2005 đến 15/06/2005.

K: Vậy cô có thể giới thiệu qua cho tôi về buồng đặc biệt sang trọng.

R: Dạ thưa quý ông, buồng đặc biệt sạng trong của chúng  tôi được bô trí từ 
tầng 2 đến tầng 5, trong buồng có phòng tiếp khách riêng  và phòng ngủ riêng, 
các trang thiết bị tiện nghi trong buồng đầy đủ và h iện đại như: hệ thống  điện 
thoại gọi được trong nước và quốc tế, tivi bắt được m ột sô' kênh trong  nước và 

quốc tế, có hệ thống m ini bar phục vụ tại buồng cho quý ông...

K: Nghe có vẻ được đấy, cô có thể cho tôi hỏi buồng đặc biệt sang trọng 

giá bao nhiêu tiền?

R: Dạ thưa quý ông, buồng đặc biệt sang trọng của khách sạn chúng  tôi giá 

60USD /  ln g ày  đêm  bao gồm  có th u ế  giá trị g ia tăng.

K: Tôi đồng ý thuê buồng này.

R: Dạ thưa quý ông, quý ông có thể cho tôi biết quý danh được không ạ!

K: Steven

R: Dạ thưa quý ông Steven, quý ông có thể cho tôi xin sô đ iện  thoại của 
quý ông được không ạ!

K: Số đ iện thoại của tôi là 0913.256.241

R: Thưa quý ỏng Steven, quý ông sẽ thanh toán cho chúng tôi bằng hình
thức nào ạ?

K: Tối sẽ thanh toán cho khách sạn bằng tiền m ặt.

R: Thưa quý ông Steven, theo đúng quy định của khách  sạn của chúng tỏi 

xin quý ông đặt trước cho khách sạn m ột khoản tiền được khộng ạ.

K: Vây tôi sẽ phải đặt trước cho khách sạn là bao nhiêu.

R: Dạ thưa quý ông Steven, xin mời quý ông đặt trước cho khách  sạn của 
chúng tôi 100 USD.

K: Ô, được thôi, tôi gửi cô 100 USD

R: Xin cảm  on quý ông Steven, thưa quý ông Steven ngoài yêu cầu đặt 
buồng của quý ông, quý ông còn có yêu cầu gì khác không ạ?

K: Tôi yêu cầu thêm  vào m ỗi buổi sáng tôi m uốn khách sạn phục vụ m ột lọ 

hoa hồng m ầu đỏ, báo thức cho vợ chồng tôi dậy vào lúc 6h30 được không.
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R: Dạ thưa quý ông Steven khách sạn của chúng tôi sẽ đáp ứng đúng yêu cầu 
của quý ông. Thưa quý ông ngoài dịch vụ về lưu trú khách sạn của chúng tôi còn 
có rất nhiều dịch vụ khác như: dịch vụ ăn uống giặt là, vui chơi giải trí... quý ông 
có nhu cầu về sử dụng các dịch vụ của khách sạn chúng tôi không ạ!

K: Hiện tại thì tôi chưa có nhu cầu, khi nào tôi có nhu cầu thi tôi sẽ liên lạc với 
lễ tân.

R: Vây, thưa quý ông Steven khi nào quý ông có nhu cầu về các dịch vụ của 
khách sạn chúng tôi xin quý ông liên lạc với chúng tôi, chúng tôi rất sẵn lòng 
phục vụ quý ông.

K: Cảm ơn khách sạn đã quan tâm.

R: Dạ thưa quý ông Steven tôi xin nhắc lại thông tin xin mời quý ông kiểm 
tra giúp tôi được không ạ!

Quý ông Steven đặt một buồng đặc biệt sang trọng dành cho quý ông và vợ 
của quý ông, giá là 60 USD / ngày đêm bao gồm có thuế giá trị gia tăng. Quý 

ỏng và vợ của quý ông sẽ tới khách sạn của chúng tôi vào ngày 10/06/2005 và 
rời khách sạn của chúng tôi ngày 15/06/2005. Quý ông có số điện thoại

0913.256.241, quý ông đặt buồng có bảo đảm và đã đặt cọc trước cho khách sạn 

là 100 USD. Ngoài ra quý ông còn có yêu cầu khách sạn của chúng tôi sẽ phục 

vụ một lọ hoa hồng mầu đỏ lên trên buồng vào mỗi buổi sáng, quý ông yêu cầu 

báo thức lúc 6h30' mỗi sáng có phải không ạ.

K: Đúng rồi

R: Vâng, rất cảm ơn quý ông Steven đã tin tưởng đặt buồng tại khách sạn 

của chúng tôi, xin hẹn ngày 10/06/2005 sẽ được đón tiếp quý ông cùng vợ của 

quý ông tại khách sạn của chúng tôi. Xin kính chào quý ông.

K: Chào cô.
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R E S E R V A T IO N  F O R M  

P H IẾ U  N H Ậ N  Đ Ặ T B U Ổ N G

Guest 
name (s) 

Tên khách

Room
type
Loại

buồng

Bed type
Loại

giường

No. of 
Room (s) 
Số lượng 

buồng

Confirmed
Rate

Giá buồng

No. of 
Night (s)
Sổ đêm 
lưu trú

Additional
Request

Các yêu cầu 
khác

Steven Suite 1
Giường
đôi

01 60USD 5 đêm Lọ hoa hồng 
mầu đỏ, báo 
thức lúc 6h30 
mỗi sáng

Guaranteed Non- guaranteed

Có bảo đảm Không có bảo đảm

NAME OF APPLICANT /T ên  người đặt: Steven

Home Addrees / Địa chỉ cá nhân Tel: D Đ: 0913.256.241. Fax....Email....

Company/ Office Address/ Địa chỉ cơ quan:.... Tel..........Fax.... Em ail...........

ARRIVAL DATE/ ETA: 10/06/2005 DEPARTURE DATE/ETD: 15/06/2005

Ngày giờ đến Ngày giờ đi

TRANSPORTATION REQUEST 

Yêu cầu vận chuyển

Flight Details: Others...............................................

Chi tiết chuyến bay Hình thức khác

PAYMENT: I x ] p a x -  account I I Company (All expenses) I I Company 

(Room charge)

SPECIAL REQUEST: Lọ hoa hồng mầu đỏ, báo thức lúc 6h30' mỗi sáng

Taken by: Received by:

Date: Date:
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s ổ  THEO DÕI ĐẶT BUỔNG

TT Ngày
tháng

Tên
khách
hàng

Sô lượng Ngày
đến

Ngày

đi

Tên 

người 
(CQ) đặt

Ghi chú

Khách Buồng

1 1/06/
2005

Steven 02 01 10/06
/2005

15/0
6/20
05

Steven Một lọ 
hoa 
hồng 
mầu đỏ, 
báo thức 
lúc 6h30 
mỗi sáng

*  Bài hội thoại trực tiếp giữa lễ  tàn và khách trong trường hợp ngưòi đại 

diện cho công ty du lịch trực tiếp đến khách sạn đặt buồng cho đoàn khách 

của công ty. (Tình huống anh Đinh Quang Huy nhân viên công ty du lịch 
Thái Bình Dương đến khách sạn ngày 02106/2005 đặt buồng cho đoàn 

khách của công ty du lịch Thái Bình Dương, khách sạn đáp ứng được yêu 
cầu đặt buồng)

R: Xin kính chào anh, em có thể giúp gì được anh không ạ?

K: Chào em, xin hỏi khách sạn của em còn buồng không.

R: Dạ thưa anh, khách sạn của chúng em có ba loại buồng: loại buồng đặc 

biệt sang trọng, loại buồng sang trọng, loại buồng thấp, vậy anh muốn đặt loại 
buồng nào ạ.

K: Anh muốn đặt loại buồng sang trọng cho khách của công ty anh.

R: Thưa anh, anh có thể cho em biết anh muốn thuê bao nhiêu buồng sang 
trọng không ạ?
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K: Anh m uốn thuê 10 buồng.

R: Xin anh cho biết số lượng khách sẽ tới khách sạn của em  được

K: Đ oàn khách của công ty anh sẽ tới khách sạn là 20  người.

R: Xin anh cho em  biết đoàn khách của công ty anh sẽ lun trú tại khách  
của chúng em  trong thời gian bao nhiêu lâu không ạ?

K: Đoàn khách của công ty anh sẽ tới khách sạn vào lúc lOh sáng 
20/06/2005 và sẽ rời khách sạn vào ngày 22/06/2005.

R: Xin anh chờ  em  m ột giây lát. Dạ thưa anh khách sạn của chúng  em  đáj] 
ứng được yêu cầu 10 sáng từ  ngày 20/06/2005 đến ngày 22/06/2005.

K: 0  th ế  thì tốt rồi, em  hãy giới thiệu cho anh loại buồng sang trọng  của 
khách sạn em  được không?

R: Dạ thưa anh, buồng sang trọng của khách sạn chúng em  được b ố  trí từ 
tầng 6 đến tầng 9, các trang thiết bị trong buồng đầy đủ hiện  đại như: có  buồng 
tiếp khách riêng, buồng ngủ riêng, hệ thống điện thoại trên buồng  có  thể gọi 
trong nước và quốc tế, tivi có thể xem  được m ột số kênh  trong  nước và quốc tế. 
Ngoài ra buồng sang trọng của khách sạn chúng em  còn trang  bị két an toàn cá 
nhân trên buồng và có hệ thống m ini bar...

K: N ghe có vẻ được đấy, em  cho anh b iết giá cụ thể loại buồng  sang trọng?

R: Dạ thưa anh, buồng sang trọng của khách  sạn chúng  em  giá 400.000 
VN Đ  /  ln g ày  đêm  bao gồm  có th u ế  giá trị gia tăng  và bữa điểm  tâm  cho khách 
của công ty anh vào m ỗi sáng.

K: Anh đồng ý thuê loại buồng này.

R: Dạ thưa anh, anh có thể cho em  biết được quý danh của anh đuợc không ạ?

K: Tôi tên là: Đ inh Q uang Huy công ty du lịch T hái Bình Dương.

R: Dạ thưa anh Huy, xin anh cho em  b iết địa chỉ và số  đ iện  thoại của anh 
được không ạ?

K: Đ ịa chỉ của công ty  anh là: 104 đường H oàng Q uốc V iệ t,số  điện thoại cơ 
quan của anh là: 04 .7553677 , số  di động của anh là: 0912 .215 .837

R: Thưa anh H uy, anh sẽ thanh toán cho khách sạn chúng em  bằng hình thức

nào ạ.

K: Anh sẽ thanh toán cho khách sạn bằng tiền mặt.

R: Thưa anh H uy, theo đúng quy định của khách sạn của chúng  em , xin 

anh đặt trước cho khách  sạn m ột khoản tiền được không ạ.
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