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PHỤ LỤC 04 ĐẶC QUYỀN TẠI GIA  

THUỘC BỘ ĐẶC QUYỀN LÝ TƯỞNG CHO CUỘC SỐNG XỨNG TẦM 

 

PHỤ LỤC 01: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN KHỎE ĐẸP TẠI NHÀ 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu trước 24 tiếng 

Chính sách hủy, thay đổi, 

vắng mặt 

- Không hủy 

- Thay đổi báo trước 12 tiếng 

Mô tả đặc quyền Khách hàng chọn 1 trong các gói chăm sóc sắc đẹp cao cấp tại nhà của một trong các chuỗi spa cao cấp tại Việt nam 

 

No Tên Spa Địa chỉ Thông tin giới thiệu Gói chăm sóc sắc đẹp cho 1 người 

1 

VUÔNG 

TRÒN 

SPA 

331/26 Lê Văn 

Sỹ, Phường 13, 

Quận 3, 

TP.HCM. 

Sự ra đời của Vuông Tròn Spa là kết quả của khát khao và 

mong muốn mang lại giá trị cân bằng cho mọi người trong 

nhịp sống hiện đại. Vuông Tròn Spa mong muốn mang đến 

một lý tưởng sống mới qua những dịch vụ chăm sóc đầy 

ân cần và thấu hiểu. Vuông Tròn còn là nơi mọi người tìm 

đến thư giãn sau cuộc sống bộn bề 

 

Gói 1: SPA RETREAT PACKAGE  120' dành cho 2 KHÁCH 

- Chăm sóc da mặt (Yến mạch/ đất sét xanh Pháp, nghệ đen) 

- Massage tinh dầu thảo mộc Organic (Tinh dầu: Trầm hương/ bưởi/ lavender/ 

hoa lài) 

- Nước ép táo xanh Fresh Saigon 

 

Gói 2: BEAUTY Package 120' dành cho 1 KHÁCH 

- Trẻ hoá & săn chắc da mặt 

- Thanh tẩy tế bào chết (Muối hồng himalaya/ muối epsom/ cám gạo đỏ NB) 

- Ủ tinh chất sen 

- Nước ép collagen sơ-ri Fresh Saigon 

 

Gói 3: HEALING THERAPIES 120 dành cho 1 KHÁCH 

- Nuôi dưỡng & phục hồi da mặt 
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No Tên Spa Địa chỉ Thông tin giới thiệu Gói chăm sóc sắc đẹp cho 1 người 

- Xông hơi thuốc dân tộc Dao Đỏ 

- Massage trị liệu đá nóng (Tinh dầu: Trầm hương/ bạc hà/ bạch đàn chanh) 

- Nước ép chanh dây Fresh Saigon 

 

Gói 4: DETOX Package 120' dành cho 1 KHÁCH 

- Thải độc da mặt chuyên sâu 

- Massage trị liệu đá nóng (Tinh dầu: Trầm hương/ bạc hà/ bạch đàn chanh) 

- Thanh tẩy tế bào chết (Muối hồng himalaya/ muối epsom/ cám gạo đỏ NB) 

- Ủ trà xanh Organic 

- Nước ép cần tây Fresh Saigon 

2 Jade Spa 

CS1: Tầng 7, 

Toà nhà 125 

Thái Thịnh, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

CS2: 19B Hàm 

Long, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

CS3: 61 Nguỵ 

Như Kon Tum, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

Jade Medical Spa là hệ thống spa cao cấp theo tiêu chuẩn 

Hoa Kỳ, là địa chỉ số 1 về massage bầu và chăm sóc sau 

sinh tại Hà Nội hiện nay. 

 

Với tâm niệm “Mỗi người phụ nữ là một viên ngọc quý cần 

được mài giũa để trở nên tỏa sáng rạng rỡ”, Jade Medical 

Spa hân hạnh mang đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 

sắc đẹp tốt nhất. Chúng tôi cam kết hiệu quả làm đẹp an 

toàn và lâu dài để bạn luôn tự tin với vẻ đẹp của mình. 

 

Gói 1: GÓI TẨY DA CHẾT & CHĂM SÓC DA 90" - 2 người 

- Tẩy da chết body 

- Chăm sóc da mặt Bio Organic 

* Trà đắng Amitaka giúp thanh lọc cơ thể, giải nhiệt, cải thiện tuần hoàn máu. 

 

Gói 2: GÓI THƯ GIÃN - THẢI ĐỘC VÀ TRẮNG SÁNG (190’) - 1 người 

- Tẩy da chết body 

- Massage lưu dẫn hệ bạch huyết toàn body 

- Thải độc da mặt với oxy tươi 

- Điện di Vitamin C làm trắng sáng da mặt 

* Trà đắng Amitaka giúp thanh lọc cơ thể, giải nhiệt, cải thiện tuần hoàn máu. 

 

Gói 3: GÓI THƯ GIÃN, TRẮNG SÁNG BODY VÀ NÂNG CƠ MẶT (170’) – 1 người 

- Tẩy da chết body  

- Đắp mặt nạ dưỡng da toàn thân 

- Massage lưu dẫn hệ bạch huyết toàn body 

- Lưu dẫn hệ bạch huyết và nâng cơ Bio - Organic 

* Trà đắng Amitaka giúp thanh lọc cơ thể, giải nhiệt, cải thiện tuần hoàn máu. 

3 
Shi 

Beauty & 

CS1: 154 Nghi 

Tàm, Yên Phụ, 

Shi Beauty & Spa được sáng lập và điều hành bởi đội ngũ 

lãnh đạo đã từng có thâm niên nhiều năm công tác, nắm 

Gói 1: DÀNH CHO 2 KHÁCH (90'/khách) 

Chăm sóc da mặt với sản phẩm thuần khiết Comfort Zone + massage body đá 
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No Tên Spa Địa chỉ Thông tin giới thiệu Gói chăm sóc sắc đẹp cho 1 người 

Spa Hà Nội 

CS2: 57 Vạn 

Bảo, Kim Mã, 

Ba Đình, Hà 

Nội 

CS3: Hòa Bình 

Green City, 

505 Minh Khai 

(cửa mặt 

đường Mạc Thị 

Bưởi) 

CS4: 28B,Hạ 

Hồi, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

giữ các vị trí quan trọng trong các Tập Đoàn Đa Quốc Gia 

về chăm sóc sức khỏe, làm đẹp với tâm huyết mang đến 

cho phụ nữ Việt một khái niệm chuẩn về “làm đẹp” đúng 

đắn và tâm niệm đặt khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi 

quan niệm đẹp tự nhiên và an toàn là tốt nhất. Vì vậy, 

chúng tôi luôn chú trọng đến việc lựa chọn sản phẩm và 

các công nghệ bảo đảm tính an toàn minh bạch về nguồn 

gốc xuất xứ đồng thời phát huy hiệu quả tốt nhất cho 

khách hàng. 

Không chỉ nhằm mục đích mang đến cho phụ nữ Việt một 

giải pháp về chăm sóc da và chăm sóc cơ thể hoàn hảo, 

chúng tôi còn mong muốn xa hơn đó là mang đến một trải 

nghiệm về mặt “cảm giác”, thư giãn về mặt tâm hồn kết 

hợp trị liệu các vấn đề về sức khỏe và sắc đẹp.Hơn thế nữa, 

chúng tôi không ngừng nghiên cứu và phát triển từ kinh 

nghiệm vốn có cũng như học hỏi các phương pháp điều trị, 

các công nghệ tối tân từ trong và ngoài nước nhằm đáp 

ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Chúng 

tôi hy vọng rằng mối quan hệ giữa Shi với khách hàng sẽ 

ngày càng bền chặt hơn, đa chiều hơn. 

nóng 

 

Hãy cùng người thân của bạn trải nghiệm cảm giác thư thái, nhẹ nhàng ở chính tổ 

ấm của mình. Dòng sản phẩm thuần khiết Comfort Zone với hương thơm dịu nhẹ 

đến từ Ý sẽ giúp bạn gột bỏ hết những căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày làm 

việc dài 

 

Gói 2: DÀNH CHO 1 KHÁCH (120') 

Chăm sóc da mặt với sản phẩm cao cấp Biologique Recherche đến từ Pháp 

Massage body vô cực + tẩy da chết + đắp mặt nạ thân 

 

Bài chăm sóc chuyên nghiệp với dòng mỹ phẩm cao cấp Biologique Recherche 

đến từ Pháp. Bạn sẽ được duy trì làn da căng mịn, kết hợp với các bài massage 

với đá vô cực giúp giải phóng mệt mỏi, đau nhức, thư giãn cả thể xác lẫn tâm hồn 
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PHỤ LỤC 02: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN YOGA/ THIỀN TẠI NHÀ 

Thời gian đặt dịch vụ  

Chính sách hủy, thay đổi, vắng 

mặt 

Không hủy. Giờ học được thỏa thuận trực tiếp giữa HLV và học viên, nếu thay đổi giờ học sẽ do học viên và HLV trực tiếp thỏa 

thuận và sắp xếp giờ khác. 

Mô tả đặc quyền 1 khóa Yoga/ thiền cao cấp tại nhà 

 

Tên nhà 

cung cấp 
Địa chỉ Thông tin giới thiệu 

Nội dung khóa Yoga/ 

Thiền 

INSPIRE 

Boutique 

Fitness 

CS1: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, HN 

CS2: Số nhà 32, ngõ 38 phố Thừa Dụ, 

Cầu Giấy, HN 

CS3: Tầng 4, 315 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, 

HN 

CS4: Lầu 4 202 Lê Lai, Quận 1, TP HCM 

CS5: Lầu 4 72A Lê Văn Sĩ, Phú Nhuận, 

TP HCM 

 

Được thành lập bởi HLV nổi tiếng Hana Giang Anh, INSPIRE Boutique Fitness mang sứ mệnh truyền cảm 

hứng sống khỏe bền vững, là nơi để chúng ta thỏa sức rèn luyện với những bộ môn chuyên biệt.  

 

Đặc biệt, INSPIRE có Yogalates là sự kết hợp giữa tập Yoga và tập cơ giúp quân bình tâm trí thể xác, giảm 

stress, có thể đối phó với các thách thức của cuộc sống. Bài tập không những có tác dụng gia tăng sức mạnh 

nội tại, rèn luyện cơ bắp, sự dẻo dai mà còn duy trì sự tĩnh tại trong tâm hồn. 

 

Với hơn 7 năm kinh nghiệm làm HLV và Quản lí của các CLB lớn cùng nhiều chứng nhận đến từ STRONG BY 

ZUMBA 2017 hay LesMills Pacific, Hana Giang Anh cùng các HLV có bằng cấp Quốc Tế sẽ là người bạn đồng 

hành để hội viên luôn tin tưởng. 

 

Học trực tuyến 1-1 

Tổng cộng 6 buổi  

Thời lượng: 45 

phút/buổi 

 

Lịch luyện tập linh động 

theo thỏa thuận giữa 

học viên & giáo viên 

trong thời gian 2 tuần 

tính từ buổi đầu tiên  
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PHỤ LỤC 03: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC TẠI NHÀ 

Thời gian đặt dịch vụ Báo nhà hàng trước 48 tiếng để sắp xếp 

Chính sách hủy, thay 

đổi, vắng mặt 

Không hủy 

Thay đổi báo trước 24 tiếng 

Phụ vụ trong các quận nội thành. 

- TP.HCM: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp 

- Hà Nội: Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm, Quận Đống Đa, Quận Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy, Quận Hoàng Mai, Quận Hai Bà Trưng, Quận 

Tây Hồ Đối với các quận ngoại thành có thể phát sinh thêm chi phí di chuyển. 

Mô tả đặc quyền 1 set menu bữa trưa/ tối dành cho 2 người hoặc 4 người 

 

No Tên Nhà hàng Địa chỉ Thông tin giới thiệu SET MENU 

1 

Maison Mận Đỏ 

Phục vụ trong 2 

tiếng, nếu quá thời 

gian khách sẽ 

thanh toán phụ phí 

phát sinh 

3 Nguyễn 

Ư Dĩ, Q2, 

HCM 

Sáng tạo trong ẩm thực là không giới hạng, và Mận-Đỏ chú trọng 

sự kết hợp văn hóa và hòa đồng với đặt trưng khu vực Thảo Điền, 

nên tuy đã từng nghiên về ẩm thực thuần Việt, nhưng vì không 

gian kiến trúc và hành trình định hướng ý nghĩa cho nhà hàng, 

Mận-Đỏ đã dần tạo dựng thực đơn ẩm thực đa văn hóa, như một 

khám phá giao điểm hài hòa giữa món ăn truyền thống của Việt 

Nam, và Phương Tây. Thực đơn mộc mạc kết hợp nguyên vật liệu 

và phong cách bài trí món ăn Việt Âu đáp ứng được mong muốn 

làm địa điểm kết nối văn hóa tại Mận-Đỏ. Phong cách ẩm thực và 

không gian sẽ thích hợp cho bữa tối lãng mạn của các bạn trẻ, bửa 

ăn họp mặt gia đình đa văn hóa, bửa tiệc công ty và các sự kiện 

Việt Âu. 

SET MENU 1 

Khai vị 

Chả giò tôm thịt 

Món phụ 

Tôm rang muối tỏi 

Đậu hủ sốt sambal 

Món chính 

Gà ác tiềm 18 thảo dược hoa quả 

Cơm chiên hải sản 

Tráng miệng 

Chè thưng 

Thức uống 

2 ly rượu + 2 ly nước mát 

hoặc 5 chai bia + 2 ly nước mát 

 

SET MENU 2 

Khai vị 

Chả giò chay 

Món phụ 

"Cốt lét chay xào sả ớt  

(chất đạm từ ngủ cốc bổ dưỡng và an toàn từ Âu Châu)" 
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No Tên Nhà hàng Địa chỉ Thông tin giới thiệu SET MENU 

Đậu hũ sốt cà  

Rau xanh xào nấm đông cô 

Món chính 

Miến xào chay  

Lẩu nấm tiềm 18 thảo dược hoa quả 

Tráng miệng 

Ya ua Mận-Đỏ 

Chè thưng 

Thức uống 

2 ly rượu + 2 ly nước mát 

hoặc 5 chai bia + 2 ly nước mát 

 

2 

Ly Club 

- Đặt trước tối 

thiểu 36h 

- Phục vụ trong 4 

tiếng. Nếu phát 

sinh thêm thời gian 

sẽ tính thêm 15% 

mỗi tiếng phát sinh 

theo giá trị bữa ăn. 

4 Lê 

Phụng 

Hiểu, 

Tràng 

Tiền, 

Hoàn 

Kiếm, Hà 

Nội 

Sự quyến rũ giao thoa giữa các giá trị văn hóa truyền thống cùng 

nghệ thuật đương đại trong không gian sang trọng và ấm cúng 

của Lý Club Hanoi mang đến cái cảm giác thanh lịch, nền nã, đã đi 

vào trong nếp ăn uống của người Hà Nội xưa. 

 

Người Hà Nội ăn uống để thưởng thức và hưởng thụ. Nó thể hiện ở 

sự thanh cảnh nhưng trang trọng, ngay ngắn và có khi nền nếp, ý 

tứ từ cách sắp đặt cho đến cả cách thức ăn. Việc ăn uống vì thế đã 

được nâng thành một thứ văn hóa thể hiện sự tinh tế, chứa đựng 

nhiều ý nghĩa nhân sinh. 

 

SET MENU 1 

Súp kem hoa lơ trắng 

Salat rau xanh sốt dầu giấm 

Thăn bò úc nướng sốt tiêu xanh và khoai lang nghiền 

Kem đốt 3 loại (trà xanh, tranh leo và gừng) 

Bao gồm 2 ly rượu vang/local beer/soft drink 

* White wine: Casa Subercaseaux, Sauvignon Blanc, by Concha y Toro, Central Valley 

* Red wine:Casa Subercaseaux, Cabernet Sauvignon, by Concha y Toro, Central Valley 

 

SET MENU 2 

Súp kem cà rốt 

Salat rau xanh sốt dầu giấm 

2 xuất lườn gà cuộn phô mai sốt cỏ thơm với khoai tây chiên 

2 xuất cá hồi nướng sốt chanh leo với khoai tây bỏ lò  

4 Bánh Cheese cake 

bao gồm 2 ly rượu vang và 2 đồ uống khác là Local beer hoặc soft drink 

* White wine: Casa Subercaseaux, Sauvignon Blanc, by Concha y Toro, Central Valley 

* Red wine:Casa Subercaseaux, Cabernet Sauvignon, by Concha y Toro, Central Valley 

3 

Salmonoid 

Lưu ý: Phục vụ 

trong 3 tiếng, nếu 

quá thời gian sẽ 

tính thêm phí 

32C Cao 

Bá Quát, 

Ba Đình, 

Hà Nội 

 

SET MENU 1 

Khai vị 

- Bánh mì và Bơ nấm Truffle 

- Salad cá hồi tươi và sốt táo 

- Súp khoai lang cá hồi và sò điệp 
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No Tên Nhà hàng Địa chỉ Thông tin giới thiệu SET MENU 

100k/ nhân viên 

/giờ (trong thời 

gian làm việc từ 9h 

- 23h) 

Nếu quá giờ quy 

định, nhân viên sẽ 

để lại đồ và hôm 

sau qua lấy, khách 

đặt sẽ phải trả  phí 

vận chuyển phát 

sinh 

- Gan ngỗng áp chảo, dứa nướng và bánh mì 

Món chính 

- Cá hồi áp chảo và cừu, cà tím và sốt gừng 

- Bò Angus Ribeye áp chảo, khoai tây bỏ lò và sốt tiêu 

Tráng miệng 

- Kem nướng đường vị hạt sen 

*Đồ uống: Wine, Beer and Juice 

 

SET MENU 2 

Khai vị 

- Bánh mì và Bơ nấm Truffle 

- Salad lườn vịt và sốt cam 

- Súp khoai lang cá hồi và sò điệp 

- Gan ngỗng áp chảo, dứa nướng và bánh mì 

Món chính 

- Bò Wagyu (140gr) áp chảo, đậu nghiền Wasabi và sốt Teriyaki  

- Thịt lợn chân đen Iberico nấu chậm, khoai tây nghiền húng quế và táo xanh trộn 

Tráng miệng 

- Bánh socola hạnh nhân 

*Đồ uống: Wine/ Beer and Juice 

4 

Sente - The Flavor 

of Lotus 

Phục vụ trong 3 

tiếng, nếu quá thời 

gian sẽ tính thêm 

phí 100k/ nhân 

viên /giờ (trong 

thời gian làm việc 

từ 9h - 23h) 

Nếu quá giờ quy 

định, nhân viên sẽ 

để lại đồ và hôm 

sau qua lấy, khách 

đặt sẽ phải trả  phí 

vận chuyển phát 

20 

Nguyễn 

Quang 

Bích, 

Hoàn 

Kiếm, Hà 

Nội 

Ngày qua ngày, khi mà nhạ ̂n thư ́c về “eat clean” của chúng tôi 

ngày càng cao, cọ ̂ng với việc tăng cân do đặc thù làm ngành nhà 

hàng phải trải nghiệm nhiều phong cách ẩm thư ̣c mới, list các loa ̣i 

đồ uống có_thể_uống_mà_ít_béo_lại_còn_sạch ngày càng co 

hẹp, thì yêu câ ̀u của chúng tôi về quán cafe lại càng tăng, chúng 

tôi muốn uống như ̃ng cốc nước tự nhiên, không hưo ̛ng liệu, ít 

đường, như ̃ng viên đá sạch. Chúng tôi muốn như ̃ng chất thuần 

khiết nhất, tư ̣ nhiên nhất được đưa vào co ̛ thể mình. 

 Và cơ duyên dâ ̃n chúng tôi gặp lại thứ nước Sen cu ̉a tuổi thơ, 

trong lành, mát mẻ, nhưng đã bi ̣ lãng quên từ lâu lắm rồi. Nước sen 

cô đạ ̆c để lấy ra thứ tinh châ ́t bổ dưỡng nhất. Tư ̀ng hạt sen được 

lựa chọn cẩn thận từ các đầm sen lớn nhất vùng, cùng với giống 

sen Huế Ti ̣nh Tâm, khi nấu không bở, khi mềm không dai, mùi 

thơm thoang thoảng đạ ̂m chất cố đô. 

 Để đun ra 1 cốc nu ̛ớc sen đạ ̂m đặc, chúng tôi sư ̉ dụng 1 kg hạt sen 

SET MENU 1 

Khai vị 

Ngó sen sấy kèm sốt bơ, sốt ớt 

Salad váng đậu, bắp bò và tôm 

Canh mọc tôm, nấm, hạt sen 

Món chính 

Cơm gạo lứt cuộn lươn Nhật nướng, sốt cà ri - sò điệp 

Cơm gạo lứt cá Saba nướng dứa, sốt Teriyaki 

Pad Thái gạo lứt bắp bò 

Vịt rút xương nướng muối ớt tỏi ăn kèm sốt xì dầu me 

Tráng miệng  

(mỗi người chọn 1 phần trong 2 món) 

Chè sữa sen chuối nướng, trân châu hạt sen 

Tào phớ nước sen nhài, nhãn lồng hạt sen 

Đồ uống. Môt chai vang Moscato 
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No Tên Nhà hàng Địa chỉ Thông tin giới thiệu SET MENU 

sinh để cho ra 2.5 lít nước. Và bài toán sư ̉ dụng hiệu quả số ha ̣t sen còn 

lại, chính là lí do mà Sente ra đời. Chúng tôi nghiên cứu kỹ tư ̀ng 

thành phâ ̀n của cây Sen, tư ̀ hạt sen, lá sen, ngó sen, củ sen để cho 

ra đời như ̃ng món a ̆n bình dị, gần gũi nhưng vẫn thơm ngon nhẹ 

nhàng và đặc biẹ ̂t tốt cho sư ́c khoẻ. Ngoài cây sen, chúng tôi cũng 

tìm hiểu về các loa ̣i nguyên liệu từ thiên nhiên khác mà chúng ta 

đã vô tình ít dùng đến như đỗ đen, đỗ xanh, mè, ga ̣o lư ́t, hay lá 

cóc, lá nếp...  

SentéSenté./sã.te/ phát âm giống như tư ̀ Santé trong tiếng Pháp, 

với ý nghi ̃a chúc sư ́c khoẻ. Ngoài sức khoẻ, Senté cũng luôn mong 

mỗi giờ mỗi phút ở Senté sẽ là mỗi khoa ̉nh khắc thư giãn mà vui 

vẻ, để có thể tha ̉ hồn sáng tạo cho tâ ́t ca ̉ mọi người!    

 

SET MENU 2 

Khai vị 

Salad tôm, gà và sốt trứng 

Salad cà chua Nam Bộ 

Pate vịt và bánh mì men chua 

Món chính 

Cơm gạo lứt và dẻ sườn bò nấu chậm 

Pad Thái gạo lứt bắp bò 

Thịt lợn chân đen Iberico nướng, cà tí nghiền 

Canh miến dẻ sườn bò Úc hầm hạt sen 

Tráng miệng  

Chè sen thạch dừa 

Tào phớ nước sen nhài, nhãn lồng hạt sen 

Đồ uống. Môt chai vang trắng 

 

5 

NGON  CATERING 

Phục vụ trong 2 

tiếng, nếu quá thời 

gian khách sẽ 

thanh toán phụ phí 

phát sinh 

58/14 

Phạm 

Ngọc 

Thạch, 

P6, TP 

HCM 

 

Ngon Catering lấy cảm hứng từ Món Ngon Việt Nam - tự hào 

mang tinh hoa ẩm thực muôn vạn món ngon đến thực khách 

NGAY TẠI GIA. 

 

Với đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp cùng đội phục vụ được đào 

tạo bài bản, Ngon Catering sẽ mang đến cho bạn những bữa tiệc 

tại nhà không chỉ phong phú với nhiều lựa chọn món mà còn đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm một cách chuyên nghiệp.niệm đẹp 

tự nhiên và an toàn là tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng 

đến việc lựa chọn sản phẩm và các công nghệ bảo đảm tính an 

toàn minh bạch về nguồn gốc xuất xứ đồng thời phát huy hiệu quả 

tốt nhất cho khách hàng. 

SET MENU 1 

Khai vị 

Giỏi bưởi tôm sú 

Món phụ 

Cá nướng muối ớt 

Món chính 

Miến xào cua 

Thức uống 

2 ly rượu vang trắng 

 

SET MENU 2 

Khai vị 

Bò trộn cần tây 

Món phụ 

Gà nướng mật ong 

Món chính 

Mì hấp lá sen 

Thức uống 

2 ly rượu vang đỏ 



                      

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của 

VPBank.    

                                                                                                                                             Trang số: 9 

 

No Tên Nhà hàng Địa chỉ Thông tin giới thiệu SET MENU 

 

SET MENU 3 

Khai vị 

Canh sườn non cải xoong 

Món phụ 

Đồ quay 2 món - Heo quay & Xá xíu 

Món chính 

Bò xào Tứ Xuyên 

Cơm Gà Tay Cầm 

Thức uống 

2 ly rượu vang đỏ 
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PHỤ LỤC 07: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN SỨC KHỎE TẠI NHÀ 

Thời gian đặt dịch vụ  

Chính sách hủy, thay đổi, 

vắng mặt 
 

Mô tả đặc quyền 

Khách hàng được đồng thời sử dụng 3 quyền lợi trong gói đặc quyền:  

- Phun diệt khuẩn nhà 

- Phun diệt khuẩn xe 

- Khám sức khỏe tại nhà 

 

Đặc quyền Công nghệ Thông tin giới thiệu 

Phun Diệt Khuẩn 

Nhà 
Nano Bạc 

Sử dụng công nghệ Nano Bạc có khả năng khử phần lớn vi khuẩn và cơ chế tự kháng khuẩn 

Khử vi khuẩn, vi nấm, bào tử, rong rêu… 

Không tạo ra các chất độc hại, an toàn cho sức khỏe. 

Không sợ bắt cháy, an toàn, lành tính. 

Không lo ngại làm ô nhiễm không khí, không hủy hoại, gây độc hại bầu không khí xung quanh. Góp phần chung tay bảo vệ cộng đồng. 

Không gây tổn hại đến bề mặt các vật dụng, đồ gỗ, đồ dùng gia đình, đồ quý giá,... như các dung dịch hoá học trên thị trường 

Mùi dễ chịu hơn các dung dịch hóa học như Chloramin B 

Khô thoáng cực nhanh, không sợ bám bụi, không ẩm ướt như các loại dung dịch khác trên thị trường 

Khách có thể vào nhà sau 30 phút thay vì đợi 10 tiếng như các  dung dịch hóa học khác 

Phun Diệt Khuẩn 

Xe 

Công nghệ C-Airfog 

C-Airfog là công nghệ lọc 

không khí khử mùi ô tô làm 

việc bằng cơ chế lan tỏa 

theo làn hơi của điều hòa, 

nhờ đó nó có thể len lỏi 

khắp mọi ngóc ngách, giúp 

diệt sạch vi khuẩn, nấm 

mốc. 

Tại sao nên chọn C-airfog? 

Sản phẩm được kiểm định của Hàn Quốc ban hành (KTR – Korea Testing & Reserch Institute) 

Đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Hoa Kỳ 

Được kiểm duyệt thông qua Trung tâm Kiểm nghiệm và Giám định chất lượng (VINACONTROL) 

Các thành phần được phân tích qua QUATEST 3 theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế 

Lợi ích khi sử dụng C-airfog: 

Diệt sạch 99.9% các loại vi khuẩn gây bệnh trong 30 phút. 

Khử mùi khó chịu tận gốc, giữ cho xe luôn khô thoáng, thơm mát. 

An toàn với sức khỏe nhờ chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên 

Khử mùi diệt khuẩn Covid-19 trên xe ô tô an toàn sức khỏe cho gia đình bạn trong mùa dịch này 

Làm mát và dưỡng ẩm nội thất bằng da sang trọng trên xe điều mà các liệu pháp khác không làm được 
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No 

Nhà 

cung 

cấp 

Địa 

chỉ 
Thông tin giới thiệu Dịch vụ Chuyên khoa Ưu đãi thêm Địa bàn áp dụng 

1 

 

Jio 

Health 

HCM 

Jio Health là một trong những đơn vị tiên phong 

ứng dụng công nghệ vào việc chăm sóc sức 

khỏe, mang sứ mệnh xây dựng niềm tin trong 

lòng khách hàng bằng chất lượng chuyên môn, 

thái độ phục vụ chuyên nghiệp với tinh thần 

đồng cảm và trách nhiệm cao nhất. Thông qua 

ứng dụng di động Jio Health, người dùng sẽ được 

trải nghiệm các dịch vụ “An Toàn – Tin Cậy – Tận 

Tâm”, bao gồm: 

• Đặt hẹn bác sĩ khám tại nhà hoặc văn phòng. 

• Lấy mẫu xét nghiệm tận nơi. 

• Nhà thuốc trực tuyến Jio. 

• Tư vấn sức khỏe y khoa miễn phí 24/7 

• Quản lý bệnh án điện tử. 

Bác sĩ 

đến nhà 

Bác sĩ CK 1/2 từ các BV công như Đại 

Học Y Dược, Nhi Đồng. 

Các chuyên khoa: 

- Nhi Khoa 

- Khám Tổng Quát 

- Khoa Tim Mạch 

- Khoa Nội Thận 

- Khoa Da Liễu 

- Khoa Nội Tiết 

- Khoa Miễn Dịch & Dị Ứng 

- Khoa Nhãn 

 

• Áp dụng giảm 15% trên tổng chi 

phí các dịch vụ xét nghiệm phát 

sinh do Bác sĩ Jio Health chỉ định. 

• Tặng 1 (một) Mã ưu đãi trị giá 

50,000 VND áp dụng cho đơn 

thuốc phát sinh tại Nhà thuốc trực 

tuyến Jio Health cho mỗi khách 

hàng sử dụng dịch vụ Bác sĩ thăm 

khám tại nhà lần đầu tiên 

- Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 

11; 

- Quận Bình Thạnh, Tân 

Bình, Tân Phú, Gò Vấp 

và Phú Nhuận; 

- Phần lớn các Quận 7, 

Quận 8, Quận 9, Quận 

12, Quận Thủ Đức, Quận 

Bình Tân. 

Y tá đến 

nhà 

Điều dưỡng đến nhà chăm sóc vết 

thương… với đầy đủ các dụng cụ bông 

băng, sát khuẩn… 

 

2 
Eco 

Health 
HN 

Đội ngũ chuyên gia y tế đầu ngành 

Trung Tâm Y Khoa EcoHealth quy tụ đội ngũ 

chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng có trình 

độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, tận tâm và 

chuyên nghiệp. Luôn đặt người bệnh làm trung 

tâm, Trung Tâm Y Khoa EcoHealth cam kết đem 

đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. 

Bác sĩ 

đến nhà 

Bác sĩ đến nhà cùng với một y tá/ điều 

dưỡng. 

(Bác sĩ CK có thâm niêm kinh nghiệm, 

chức vụ Trưởng, Phó khoa từ các BV lớn 

của Hà Nội 

Các chuyên khoa: 

- Nhi Khoa 

- Khám Tổng Quát 

- Khoa Tim Mạch 

- Khoa Nội/ Nội tiết, Ngoại 

- Khoa Da Liễu 

- Khoa Nội Tiết 

- Khoa Các bệnh truyền nhiễm 

- Giảm 10% với 05 lần sử dụng dịch 

vụ tiếp theo của khách hàng với 

Eco Health. 

- Miễn phí Dịch vụ 24/7 Doctor 

Online Consult/ Bác sĩ tư vấn trực 

tuyến 24/7  

- Miễn phí di chuyển và Phí vận 

chuyển thuốc cho 5 quận: Hoàn 

Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống 

Đa, Hoàng Mai 

Ngoài các Quận nói trên phí di 

chuyển là VND100.000/ lần. 

Miễn phí di chuyển và 

Phí vận chuyển thuốc 

cho 5 quận: Hoàn Kiếm, 

Hai Bà Trưng, Ba Đình, 

Đống Đa, Hoàng Mai 

Ngoài các Quận nói trên 

phí di chuyển là 

VND100.000/ lần. 

 Điều 

dưỡng 

đến nhà 

Điều dưỡng/ Y tá đến nhà chăm sóc sau 

phẫu thuật/ Thủ thuật, hoặc sau chấn 

thương vết thương… với đầy đủ các các 

thiết bị y tế cần thiết 
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