
Thể lệ chương trình khuyến mại HNW: “Đặc quyền lý tưởng cho cuộc sống xứng tầm” 

Trang số: 1 

  

 

 

 

1. Tên chương trình: “Đặc quyền lý tưởng cho cuộc sống xứng tầm” 

2. Thời gian triển khai: Từ 01/09/2020 đến hết 31/12/2021 

Chương trình sẽ kết thúc theo thời gian triển khai theo quy định hoặc khi hết ngân sách tùy theo điều kiện nào 

tới trước 

3. Phạm vi triển khai: Toàn bộ các chi nhánh trên toàn quốc 

4. Đối tượng áp dụng:  

- Khách hàng thuộc một trong 3 Nhóm sau: 

 Nhóm 1 - Khách hàng UHNW (Ultra High Net Worth): là KH đã định danh KHƯT tại VPBank có ít nhất 01 

tháng trong thời gian diễn ra chương trình đạt tổng tài sản (AUM) bình quân tháng từ 20 tỷ VND quy đổi trở 

lên hoặc SDBQ CASA tháng từ 05 tỷ VND quy đổi trở lên. 

 Nhóm 2 -  Khách hàng HNW (High Net Worth): Là KH đã định danh KHƯT tại VPBank có ít nhất 01 tháng 

trong thời gian diễn ra chương trình đạt tổng tài sản (AUM) bình quân tháng từ 10 tỷ VND quy đổi trở lên 

hoặc SDBQ CASA tháng từ 03 tỷ VND quy đổi trở lên. 

 Nhóm 3: Khách hàng HNWW (High net worth Wealth): Là “Khách hàng Đầu tư giá trị cao”, đã định danh 

KHƯT tại VPBank – có AUM phát sinh mới trong thời gian từ ngày 01/06/2021 – 31/12/2021 tối thiểu từ 05 tỷ 

đồng trở lên và KH đăng ký sử dụng Dịch vụ tư vấn đầu tư theo mẫu VPBank cung cấp từng thời kỳ. 

(AUM: Là tổng số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình tháng; số dư tài khoản thanh toán trung bình tháng; giá trị 

trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi trung bình tháng do VPBank phát hành; giá trị chứng chỉ quỹ, các sản phẩm 

đầu tư khác của Khách hàng tại tổ chức khác có thể quy đổi thành tiền) 

- Đối với Nhóm 1 và Nhóm 2, để hưởng khuyến mại, KH cần thỏa mãn thêm các điều kiện sau: 

 Nhóm 1: Tại tháng đăng ký sử dụng đặc quyền, Khách hàng UHNW phải có AUM 03 tháng liên tục liền kề 

trước tháng đăng ký từ 20 tỷ VND/ tháng trở lên hoặc số dư tài khoản thanh toán CASA trung bình tháng 

03 tháng liền kề đạt từ 03 tỷ/ tháng trở lên. 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẶC QUYỀN LÝ TƯỞNG 

CHO CUỘC SỐNG XỨNG TẦM 
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 Nhóm 2: Tại tháng đăng ký sử dụng đặc quyền, Khách hàng HNW phải có AUM 03 tháng liên tục liền kề 

trước tháng đăng ký từ 10 tỷ VND/ tháng trở lên hoặc số dư tài khoản thanh toán CASA trung bình tháng 

03 tháng liền kề đạt từ 01 tỷ/ tháng trở lên. 

5. Nội dung ưu đãi: 

- Nhóm 1 -  KH UHNW được hưởng tối đa 02 đặc quyền bất kỳ trong danh mục các đặc quyền dành cho KH 

UHNW hoặc HNW trong thời gian diễn ra chương trình từ 01/09/2020 – 31/12/2021 (bao gồm thời gian triển 

khai chính thức và thời gian gia hạn). 

- Nhóm 2: Khách hàng cao cấp HNW được hưởng tối đa 02 đặc quyền bất kỳ trong danh mục các đặc quyền 

dành cho KH HNW trong thời gian diễn ra chương trình từ 01/09/2020 – 31/12/2021 (bao gồm thời gian triển 

khai chính thức và thời gian gia hạn). 

- Nhóm 3: Khách hàng HNWW được hưởng tối đa 01 đặc quyền bất kỳ trong danh mục các đặc quyền dành 

cho KH HNW trong thời gian diễn ra chương trình từ 01/09/2020 – 31/12/2021 (bao gồm thời gian triển khai 

chính thức và thời gian gia hạn). 

- Trường hợp KH thỏa mãn đồng thời nhiều Nhóm, KH được áp dụng đặc quyền dành cho nhóm có ưu đãi cao 

hơn (UHNW > HNW > HNWW). 

- Khách hàng được hưởng tối đa 02 đặc quyền bất kỳ trong thời gian diễn ra chương trình từ 01/09/2020 – 

31/12/2021 

- Số lượng đặc quyền đăng ký sử dụng của Khách hàng ở phân hạng HNW không được vượt quá 80 đặc 

quyền/ tháng. 

- Các đặc quyền dành cho KH UHNW (Danh sách merchant trong phụ lục đính kèm) 

 Đặc quyền Ẩm thực – Tiệc tối cho gia đình 

 Đặc quyền Nghỉ dưỡng – Kỳ nghỉ cuối tuần 

 Đặc quyền chơi Golf 

 Đặc quyền chăm sóc sức khỏe – Gói khám sức khỏe cao cấp 

 Đặc quyền dịch vụ Vip – Sân bay toàn cầu 

 Đặc quyền Trải nghiệm bay thủy phi cơ và du thuyền (Khi Khách hàng đăng ký đặc quyền này sẽ 

được tính là sử dụng 2 đặc quyền UHNW) 

 Và các đặc quyền khác được triển khai theo thông báo VPBank  
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- Các đặc quyền dành cho KH HNW (Danh sách merchant trong phụ lục đính kèm) 

 Đặc quyền Ẩm thực – Bữa tối hai người 

 Đặc quyền Nghỉ dưỡng – Kỳ nghỉ cuối tuần 

 Đặc quyền chơi Golf 

 Đặc quyền chăm sóc sức khỏe – Gói khám sức khỏe cao cấp 

 Đặc quyền Gói Spa thư giãn – Sức khỏe đời sống tại gia 

 Đặc quyền Gói tập Yoga/ Thiền định qua hình ảnh 

 Đặc quyền Chăm sóc sức khỏe gia đình 

 Và các đặc quyền khác được triển khai theo thông báo VPBank  

- Mỗi KH UHNW/ HNW tại VPBank sẽ được hưởng đặc quyền gọi tới Đường dây nóng chương trình Hỗ trợ y tế 

trong nước 24/7 để được tư vấn miễn phí các vấn đề về sức khỏe khẩn cấp với các bác sỹ tiêu chuẩn quốc tế 

của International SOS và được tư vấn các phạm vi tư vấn y tế sau: 

 Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ y tế (bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế, chuyên gia y tế, chuyên 

khoa…) 

 Tư vấn và hỗ trợ thu xếp nhập viện 

 Thu xếp vận chuyển y tế cấp cứu (khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí bên thứ ba) 

 Thu xếp vận chuyển y tế về Nơi cư trú (khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí bên thứ ba) 

 Thu xếp vận chuyển hài cốt về Nơi cư trú (khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí bên thứ ba) 

 Thu xếp chuyến thăm viếng cho người thân (khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí bên thứ ba) 

 Thu xếp đưa trẻ em vị thành niên về nơi cư trú (khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí bên thứ ba) 

 Thu xếp nơi ăn ở cho người thăm thân (khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí bên thứ ba) 

- Số điện thoại Đường dây nóng (Hotline) để được tư vấn hỗ trợ y tế: 028 38 24 05 24 

- Thời gian hưởng quyền lợi tư vấn y tế (Đường dây nóng): từ ngày 01/09/2020 tới hết ngày 30/06/2021 

6. Tổng giá trị khuyến mại 

a) Số lượng đặc quyền: 1111 đặc quyền, trong đó 370 đặc quyền UHNW và 741 đặc quyền HNW 

b) Tổng giá trị đặc quyền: 

Chương trình   KH áp dụng   SL đặc quyền  

 Đặc quyền  
 UHNW  370 

 HNW  741 
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7. Cách thức đăng ký đặc quyền 

- VPBank sẽ thông qua Aspire Lifestyles (“Đối tác”) để vận hành chương trình này bao gồm cả việc hỗ trợ 

Khách hàng HNW đăng ký sử dụng đặc quyền 24/7.   

- Khách hàng HNW gọi trực tiếp tới tổng đài Trung tâm hỗ trợ tiện ích cá nhân cao cấp dành cho KH Ưu tiên 

cao cấp HNW VPBank tại Aspire Lifestyles theo số hotline 028 38 24 05 24 hoặc email 

VpbankDiamond@aspirelifestyles.com thiết lập đặc định dành cho chương trình “Đặc quyền lý tưởng cho 

cuộc sống xứng tầm” trước ngày 31/12/2021 

- Đặc quyền chỉ được áp dụng cho KH thỏa mãn chương trình, không được chuyển đổi cho cá nhân khác sử 

dụng 

- Khách hàng chỉ được đăng ký đặc quyền thứ 2 sau khi đã hoàn tất sử dụng đặc quyền thứ nhất 

- Thời gian KH có thể sử dụng đặc quyền: từ ngày 01/09/2020 tới hết ngày 31/12/2021 

- Khách hàng sẽ được chấp nhận việc thay đổi/ hủy sử dụng đặc quyền tối đa 02 lần. Chi tiết về chính sách 

thay đổi/ hủy và điều khoản điều kiện của từng đặc quyền tuân theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ 

trong từng thời kỳ.  

8. Quy trình đăng ký sử dụng đặc quyền 

a) Bước 1: Khách hàng HNW gọi trực tiếp tới tổng đài Trung tâm hỗ trợ tiện ích cá nhân cao cấp dành cho KH 

HNW của VPBank tại đối tác Aspire Lifestyles theo số hotline 028 38 24 05 24 hoặc email 

VpbankDiamond@aspirelifestyles.com thiết lập đặc định dành cho chương trình “Đặc quyền lý tưởng cho 

cuộc sống xứng tầm” để đăng ký sử dụng đặc quyền hoặc để được tư vấn hỗ trợ y tế trong nước. 

b) Bước 2: Đối tác Aspire Lifestyle kiểm tra thông tin và tư vấn KH đăng ký sử dụng đặc quyền trên hệ thống 

hoặc tư vấn hỗ trợ y tế trong nước theo phạm vi tư vấn tại tại khoản b mục 8 của Thể lệ này. 

c) Bước 3: Đối tác Aspire Lifestyle theo dõi hỗ trợ KH các thủ đăng ký/ thay đổi/ hủy đặc quyền (nếu có) theo 

các điều khoản điều kiện của từng đặc quyền quy định tại mục 9 của Thể lệ này  

9. Quy định khác: 

a) Cách thức nhận khuyến mại: VPBank sẽ thông qua đối tác Aspire Lifestyles để vận hành chương trình. Khách 

hàng gọi trực tiếp tới tổng đài Trung tâm hỗ trợ tiện ích cá nhân cao cấp dành cho KH HNW của VPBank 

theo số hotline 028 38 24 05 24 hoặc email VpbankDiamond@aspirelifestyles.com thiết lập đặc định dành 

cho chương trình “Đặc quyền lý tưởng cho cuộc sống xứng tầm” để đăng ký sử dụng đặc quyền hoặc để 

được tư vấn hỗ trợ y tế trong nước. 

b) Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: 028 730 56600 (ext 56506)/ 1800 54 54 15. 
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c) Số lượng đặc quyền là có giới hạn và có thể được sử dụng hết trước ngày kết thúc chương trình. Ưu đãi sẽ 

được áp dụng cho Khách hàng theo nguyên tắc thứ tự thời gian Khách hàng đăng ký sử dụng cho tới khi hết 

số lượng đặc quyền. 

d) VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người nhận ưu đãi cho mục đích 

quảng cáo, khuyến mại của VPBank và trên phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi 

phí nào thêm cho người nhận khuyến mại. 

e) Các đặc quyền được cung cấp trên cở sở về số lượng, điều khoản điều kiện tại mục 8 và mục 10 của Thể lệ 

này. VPBank sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào khác ngoài đặc quyền cung 

cấp. Chi phí này sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm của KH nếu có phát sinh yêu cầu trực tiếp với Nhà cung cấp 

hoặc đối tác cung cấp dịch vụ. 

f) KH cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về nội dung ưu đãi đặc quyền và điều khoản điều kiện về việc thay 

đổi/ hủy đặc quyền quy định tại mục 9 của Thể lệ này trước khi đăng ký đặt đặc quyền. VPBank sẽ không 

chịu trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh liên quan tới việc thay đổi/ hủy nằm ngoài điều khoản điều 

kiện của từng đặc quyền 

g) VPBank không phải nhà cung cấp quà tặng/dịch vụ. Các sản phẩm/dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà 

cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định, và VPBank không chịu 

trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ đó. Mọi thắc mắc, khiếu nại về chất 

lượng dịch vụ quà tặng, khách hàng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp. 

h) Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp về thể lệ của chương trình… quyết định của VPBank là 

quyết dịnh cuối cùng. 

i) Các thay đổi về chi tiết ưu đãi và điều khoản điều kiện của từng đặc quyền quy định tại mục 9 của Thể lệ này 

sẽ được VPBank cập nhật trên website dành riêng cho Khách hàng ưu tiên của VPBank 

(https://diamond.vpbank.com.vn) hoặc có thể được cập nhật bởi tư vấn viên tổng đài đài Trung tâm hỗ trợ 

tiện ích cá nhân cao cấp dành cho KH HNW của VPBank. 

j) Ủy quyền Giám đốc Trung tâm phân khúc AF và sản phẩm đầu tư được phép điều chuyển số lượng và ngân 

sách đặc quyền (trong phạm vi tồng ngân sách được duyệt) để sử dụng cho các chương trình chăm sóc/ 

tìm kiếm khách hàng ưu tiên khác/các chương trình khác trong trường hợp số lượng đặc quyền đã mua từ 

nhà cung cấp chưa được Khách hàng cao cấp HNW sử dụng hết tại thời điểm kết thúc chương trình. 

k) Ủy quyền Giám đốc Trung tâm phân khúc AF và sản phẩm đầu tư phê duyệt sửa đổi, bổ sung các điều kiện 

Chương trình trên cơ sở đảm bảo nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và Ngân sách không vượt 

quá mức phê duyệt. 

l) Ủy quyền Giám đốc Trung tâm Trung tâm phân khúc AF và sản phẩm đầu tư/ Người được chức danh trên ủy 

quyền phê duyệt những trường hợp Khách hàng tra soát, khiếu nại, ngoại lệ liên quan tới việc sử dụng đặc 

https://diamond.vpbank.com.vn/
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quyền Chương trình này 

10. Điều khoản thi hành 

1. Thể lệ này có hiệu lực từ ngày 01/06/2021. Những vấn đề chưa quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực 

hiện theo các Quy định hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật; 

2. Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm tại Hội sở, Giám đốc Vùng, Giám 

đốc Chi nhánh/Phòng Giao dịch và các cá nhân, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 



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: 7 

 

DANH MỤC ĐẶC QUYỀN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG UHNW 

PHỤ LỤC 01: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu một tháng trước kỳ nghỉ dưỡng 

Chính sách hủy, thay đổi, 

vắng mặt 

- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 

- Nếu hủy, thay đổi, vắng mặt không tuân theo chính sách của từng khách sạn sau khi đã có xác nhận của khách sạn sẽ được tính 1 

đặc quyền được sử dụng 

Ưu đãi Một đêm nghỉ hạng phòng Standard Double có ăn sáng tại khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho hai người 

 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

1 

Vinpea

rl 

Resort 

& Golf 

Phú 

Quốc 

Deluxe 

Ocean 

View 

Room 

Khu Bãi 

Dài, Xã 

Gành 

Dầu, 

Huyện 

Phú 

Quốc, 

Tỉnh 

Kiên 

Giang, 

Việt 

Nam 

Vinpearl Phú Quốc Resort 

& Golf sang trọng với thiết 

kế mang phong cách kiến 

trúc châu Âu tân cổ điển, 

nằm kế sân gôn 18 hố độc 

đáo trong khu rừng 

nguyên sinh tự nhiên. Đây 

là lựa chọn tuyệt vời cho 

không gian nghỉ dưỡng 

yên bình hay những bữa 

tiệc ngoài trời bên hồ bơi 

lớn và bãi biển với quy mô 

lên tới hơn 3.000 người. 

Không áp dụng các ngày lễ 

tết 

* Không phạt: Trước 07 

ngày 

* 50% các đêm: Trong giai 

đoạn 06/04 ngày 

* 100% các đêm: Sau 03 

ngày hoặc không đến 

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 

* Các dich vụ miễn phí được sử 

dụng bao gồm : 

- Bể bơi 

- Gym 

- Wifi 

- Business center 

- Welcom drink khi check in 

- Đón tiễn sân bay (Phú Quốc) 

 

2 

Legacy 

Yên Tử 

Mgaller

y 

Thành 

phố 

Uông Bí, 

tỉnh 

Được truyền cảm hứng từ 

những di tích cổ trên núi 

Yên Tử cùng thiết kế tỉ mỉ 

đến từng chi tiết, Legacy 

Không áp dụng các ngày lễ 

tết 

Chịu 50% phí đêm đầu tiên 

nếu hủy trong vòng 7 

ngày trước ngày đến 

Chịu 100% phí đêm đầu 

Chỗ ở và bữa sáng miễn phí cho 

đứa trẻ đầu tiên dưới 12 tuổi chia 

sẻ phòng bố mẹ (có chỗ để cũi, 

giường gấp hoặc sử dụng giường 
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No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

Superio

r Roo 

Quảng 

Ninh 

Yên Tử – MGallery chính là 

tinh hoa kế thừa từ lịch sử 

ngàn năm của Việt Nam. 

Khu Tĩnh dưỡng được 

hoàn thiện bằng nội thất 

thủ công, với nguyên vật 

liệu sản xuất theo phương 

thức truyền thống, hoà 

mình vào không gian an 

linh của Quần thể Di tích 

núi Yên Tử. 

tiên nếu hủy phòng trong 

vòng 72h trước ngày đến 

Chị 100% phí của tất cả 

các đêm đã đặt nếu không 

đến 

ngủ hiện có) ăn sáng như một gia 

đình. 

* Chỗ ở miễn phí cho trẻ thứ hai 

dưới 12 tuổi và bữa sáng miễn phí 

bổ sung cho trẻ thứ hai dưới 7 tuổi. 

50% phí ăn sáng sẽ được áp dụng 

cho trẻ thứ hai (7-12 tuổi). 

* Giá phòng bao gồm buffet sáng  

* Miễn phí truy cập WIFI và 

Internet băng thông rộng trong 

phòng 

* Tặng 2 chai nước mỗi ngày 

* Trà và cà phê trong phòng miễn 

phí 

* Buổi tập yoga buổi sáng từ 

07:00 -07: 45 mỗi ngày 

* Lễ hội chợ đêm làng từ 20:00 - 

21:00 tại nhà xã mỗi ngày 

* Bể bơi, gym 

3 

Hotel 

De la 

Coupol

e Sapa 

Classic 

 

1, phố 

Hoàng 

Liên, 

Sapa, 

Tỉnh Lào 

Cai 

 

Được thiết kế bởi kiến trúc 

sư lừng danh Bill Bensley, 

Hotel de la Coupole – 

MGallery là sự hoà quyện 

của sắc màu dân tộc thiểu 

số cùng sự quyến rũ của 

thời trang những năm 

1920-1930 với phong cách 

Pháp Thượng Lưu. Với 249 

phòng nghỉ cao cấp, các 

Không áp dụng các ngày lễ 

tết 

Thông báo hủy phòng 

được gửi tới khách sạn 

Hotel de la Coupole sau 24 

giờ trước ngày đến hoặc 

không đến có thể chịu phí 

hủy phòng một đêm trừ 

khi có quy định được đề 

cập tại thời điểm đặt 

phòng. 

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 

tại nhà hàng CHIC 

* Đồ uống chào đón khi nhận 

phòng 

* Miễn phí nhận phòng sớm và trả 

phòng muộn, phụ thuộc tình trạng 

phòng sẵn có. 

* Miễn phí nâng hạng phòng đối 

với đặt phòng từ hạng Deluxe 

King, phụ thuộc tình trạng phòng 

Trong giai đoạn cao 

điểm, khách sạn Hotel 

de la Coupole có thể 

yêu cầu một đảm bảo, 

thường là thẻ tín dụng, 

để đảm bảo đặt 

phòng. 
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No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

nhà hàng và bar thượng 

hạng cùng dịch vụ spa 

nghỉ dưỡng và hội họp sự 

kiện, khách sạn là nơi dừng 

chân lý tưởng cho những 

kỳ nghỉ cùng gia đình, cho 

lứa đôi lãng mạn hay 

những sự kiện thành công 

sẵn có. 

* 2 chai nước suối trong phòng 

hàng ngày 

* Miễn phí truy cập mạng internet 

tại khu công cộng và trong phòng 

* Miễn phí sử dụng các tiện ích: hồ 

bơi, phòng tập, phòng chơi trẻ em, 

xông hơi. 

* Phòng ở và ăn sáng miễn chí cho 

1 trẻ em dưới 12 tuổi nếu ngủ 

chung giường với bố mẹ 

4 

Silk 

Path 

Grand 

Sapa 

Classic 

Sapa, 

Tỉnh Lào 

Cai 

Tọa lạc trên ngọn đồi 

riêng tuyệt đẹp với tầm 

nhìn ôm trọn dãy núi 

Hoàng Liên Sơn bao 

quanh là mây trắng bồng 

bềnh, Silk Path Grand 

Resort & Spa Sapa lấy cảm 

hứng từ những tòa lâu đài 

Pháp kiêu sa với 152 phòng 

ngủ và biệt thự sang 

trọng. Sở hữu vẻ đẹp tinh 

tế, quý phái theo phong 

cách kiến trúc Đông 

Dương đặc trưng thời 

Pháp thuộc cùng họa tiết 

trang trí đậm nét văn hóa 

Sapa bản địa, Silk Path 

Grand Resort & Spa Sapa 

- Mùa Giáng Sinh : 28 & 29 

Tháng 12 

- Tết Âm Lịch: 

27,28,29,30,31 Tháng 1 & 1 

Tháng 2 

- Giỗ Tổ Hùng Vương: 2, 3 & 

4 Tháng 4  

- Ngày Giải Phóng Miền 

Nam: 30 Tháng 4 

- Quóc Tế Lao Động: 1, 2 

Tháng 5  

- Quốc Khánh: 2 Tháng 9  

- Marathon: 18 & 19 Tháng 9  

- Ngày Giáng Sinh và Tết 

Dương Lịch: 25&26 và 31 

Tháng 12 

* Lưu ý: thêm phụ phí nếu 

đặt phòng vào dịp này, 

- Mùa thấp điểm 

05 ngày trước ngày khách 

tới: không tính phí 

Ít hơn 05 ngày trước ngày 

khách tới: 100% phí đặt 

phòng  

- Mùa cao điểm 

14 ngày trước ngày khách 

tới: không tính phí  

Ít hơn 14 ngày trước ngày 

khách tới: 100% phí đặt 

phòng  

 

- Buffet sáng tại nhà hàng của 

khách sạn 

- Đồ uống chào mừng 

- Trà, cà phê trong phòng 

- Dịch vụ internet tại phòng và khu 

vực chung 

- Gym và bể bơi 

- Cũi trẻ em nếu cần 
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No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

tự hào là khu nghỉ dưỡng 

đậm chất châu Âu thơ 

mộng giữa núi rừng Tây 

Bắc. 

phòng hết rất nhanh, khách 

hàng cần đặt sớm. 

5 

Pullma

n Vũng 

Tàu 

Superio

r (City 

View) 

15 Thi 

Sách, 

phường 

Tháng 

Tám, 

thành 

phố 

Vũng 

Tàu 

Giờ đây du khách đã có 

một điểm đến ngay bờ 

biển phía nam của Việt 

Nam. Tiền sảnh ngập tràn 

ánh sáng, pha trộn giữa 

phong cách đương đại và 

bản sắc châu Á chào đón 

du khách đến với Pullman 

Vung Tau. Công trình kiến 

trúc mang đậm nét riêng 

biệt bao gồm 356 phòng 

nghỉ và phòng suite với 

tầm nhìn hướng ra biển và 

thành phố. Thiên đường 

nghỉ dưỡng nhiệt đới – chỉ 

cách thành phố Hồ Chí 

Minh hai giờ lái xe và vài 

phút đi bộ đến Bãi Sau. 

Khách sạn tiêu chuẩn quốc 

tế 5 sao đầu tiên của Vũng 

Tàu là địa điểm lý tưởng 

để làm việc và thư giãn. 

Không áp dụng cho các 

ngày lễ tết (đặt ra bởi 

khách sạn): 

31/12/2020 

26/1-2/2/2020 

2/4-5/4/2020 

30/4-5/5/2020 

31/8-2/9/2020 

* Hủy phòng 04 ngày 

trước khi khách tới: Không 

mất phí 

* Hủy phòng ít hơn 4 ngày 

trước khi khách tới: Mất 

phí đêm đầu tiên đã đặt 

 * Không tới: 100% giá trị 

của đặt phòng bao gồm 

các dịch vụ khác dựa trên 

giá hợp đồng 

*Giảm 10% cho các đặt phòng xác 

nhận và thanh toán trước 21 ngày 

tính từ ngày đến (Không áp dụng 

cho các ngày lễ tết, giảm giá đặt 

giường phụ hoặc kết hợp với các 

chương trình khuyến mãi khác)  

*Giảm 15% F&B dùng tại các nhà 

hàng, quầy bar của khách sạn 

(không áp dụng cho dịch vụ 

phòng và yến tiệc)  

*Miễn phí sử dụng phòng thay đồ, 

khu vực tắm nước ngọt, hồ bơi, 

khăn và ghế tại khu vực bãi tắm 

*Miễn phí nước chào đón 

*Miễn phí phòng tập, khu vui chơi 

trẻ em và hồ bơi ở tầng 2 

*Nhận phòng sớm lúc 12:00 trưa 

hoặc trả phòng trễ đến 2 giờ chiều 

tùy thuộc vào tình hình phòng 

trống của khách sạn 

*Có chế độ nâng cấp phòng cho 

khách cao cấp tùy vào tình trạng 

phòng trống của khách sạn (vui 

lòng cung cấp chức vụ của khách)  
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No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

6 

Royal 

Lotus 

Đà 

Nẵng 

Classic 

Room 

120A 

Nguyễn 

Văn 

Thoại, 

Đà 

Nẵng, 

Việt 

Nam 

Đà Nẵng, thành phố trẻ, 

năng động và không 

ngừng phát triển, nằm tại 

trung tâm ba di sản của 

UNESCO: Kinh thành Huế, 

Phố cổ Hội An và Thánh 

địa Mỹ Sơn. Thành phố là 

điểm đến mới hấp dẫn với 

nhịp sống sôi động và 

cuốn hút. Năm 2015, Đà 

Nẵng là một trong những 

điểm đến hấp dẫn nhất 

Việt Nam và nằm trong 

top 10 “Điểm đến mới nổi” 

của thế giới. 

Chỉ vài bước chân từ bãi 

biễn Mỹ Khê – một trong 

sáu bãi biễn hấp dẫn nhất 

hành tinh do tạp chí 

Forbes bình chọn. Khách 

sạn Royal Lotus Danang 

được quản lý bởi H&K 

Hospitality, sẽ mang tới 

cho du khách một không 

gian thư giãn, thỏa mái và 

riêng tư với phòng nghỉ, 

khu ăn uống và khu tổ 

chức sự kiện với dịch vụ 

hoàn hảo. 

Không áp dụng các ngày lễ 

tết (đặt ra bởi khách sạn):  

2/9/2020 

 

Mùa thấp điểm 

+ Hủy 03 – 02 ngày trước 

ngày đến: Tính 50% tiền 

phòng cho mỗi phòng đặt  

+Hủy 01 ngày trước ngày 

đến hoặc không đến: Tính 

100% tiền phòng cho mỗi 

phòng đặt 

Mùa cao điểm 

+ Hủy 07 - 04 ngày trước 

ngày đến: Tính 50% tiền 

phòng cho mỗi phòng đặt  

+Hủy 03 ngày trước ngày 

đến hoặc không đến: Tính 

100% tiền phòng cho mỗi 

phòng đặt 

* Đồ uống khi nhận phòng 

* Ăn sáng hàng ngày tại nhà hàng 

* Miễn phí 2 chai nước uống mỗi 

ngày trong phòng 

* Trang thiết bị két điện tử trong 

phòng 

* Truy cập Internet miễn phí trong 

khách sạn  

* Miễn phí sử dụng Kid’s Club, 

Fitness Center và bể bơi ngoài trời 
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No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

7 

Victori

a Phan 

Thiết 

Beach 

Resort 

& Spa 

Garden 

View 

Bungal

ow 

KM 9 

Nguyễn 

Thông, 

Phú Hài, 

Thành 

phố 

Phan 

Thiết, 

Bình 

Thuận 

Khu nghỉ dưỡng Victoria 

Phan Thiết được xây dựng 

theo phong cách truyền 

thống Việt Nam với 57 

phòng nghỉ với diện tích từ 

71 đến 91 m2 và 2 phòng 

villa với bể bơi riêng, tất ca ̉ 

đều nằm trong khuôn viên 

vườn nhiệt đới xanh mát. 

Không áp dụng cho các 

ngày lễ tết (đặt ra bởi 

khách sạn): 

Tết Nguyên Đán: Từ 

26/01/2020 - 01/02/2020 

Giỗ tổ Hùng Vương: 

02/04/2020 - 04/04/2020 

30/4-1/5: 30/04/2020 - 

02/05/2020 

Quốc Khánh: 02/09/2020 

Mùa thấp điểm: Hủy 

phòng trước ít hơn 7 ngày: 

1 đêm với mỗi booking. 

Hủy phòng trước ít hơn 3 

ngày: chịu toàn bộ phí 

Mùa cao điểm: Hủy phòng 

trước ít hơn 14 ngày: tính 

phí một đêm với mỗi 

booking. Hủy phòng trước 

ít hơn 7 ngày: Chịu toàn 

bộ chi phí  

Mùa lễ hội: Hủy phòng ít 

hơn 30 ngày: tính phí một 

đêm mỗi booking. Hủy 

phòng ít hơn 14 ngày: chịu 

toàn bộ chi phí 

- Buffet sáng hàng ngày  

- Đồ uống chào mừng tại khu vực 

lễ tẫn khách sạn  

- Truy cập Internet chất lượng cao  

- Sử dụng Trung tâm Fitness 

- Nước uống miễn phí tại phòng 

(02 chai mỗi ngày) 

- Hỗ trợ check in sớm hoặc check 

out trễ nếu có thể 

- Giảm giá 20% Picnic in Ke Ga 

Excursion 

- Miễn phí tham gia các hoạt động: 

Tennis, Kayaking, Bóng chuyền bãi 

biển, Cầu lông, Bóng bàn, Lớp học 

nấu ăn, Golf...  

Bữa ăn bắt buộc: 

Christmas Eve gala 

dinner: 1,720,000 VND 

New Year's Eve gala 

dinner: 1,935,000 VND 

* Chính sách trẻ em: 

- Tối đa 2 trẻ em dưới 

12 tuổi có thể ở cùng 

phòng và chung 

giường với bố mẹ, bữa 

sáng tính giá 50% mỗi 

trẻ. Đối với trẻ em từ 

5-12 tuổi, phí giường 

phụ là 

464,000VND/trẻ đã 

bao gồm ăn sáng (Tối 

đa 1 giường phụ/1 

phòng). 

- Trẻ em từ 5-12 tuổi 

được giảm 50% giá 

bữa ăn so với giá 

người lớn, nếu yêu cầu 

"Menu trẻ em" thì chịu 

toàn bộ phí.  

- Giảm 25% giá bữa tối 

gala cho trẻ em từ 5-12 

tuổi, miễn phí cho trẻ 

em từ 4 đến dưới 4 

tuổi.  
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                                                                                                                                             Trang số: 13 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

8 

Hotel 

Royal 

Hoi An 

- 

Mgaller

y 

Deluxe 

Room 

(Phòng 

đơn & 

Phòng 

đôi) 

39 Đào 

Duy Từ, 

Hội An, 

Quảng 

Nam 

Truyền tải câu chuyện tình 

giữa Sotaro và Wakaku 

thông qua sự hòa quyện 

hài hòa giữa văn hóa Nhật 

Bản và phong cách sang 

trọng kiểu Đông Dương, 

Hotel Royal Hoi An - 

MGallery by Sofitel tọa lạc 

dọc sông Thu Bồn và có 

hồ bơi vô cực lẫn hồ bơi 

ngoài trời. Quý khách có 

thể thư giãn với một ly 

cocktail và chiêm ngưỡng 

cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp 

tại quán The Deck Hoi An, 

quán bar trên tầng mái 

cao nhất của thành phố. 

Các phòng và suite tại đây 

được bài trí trang nhã và 

có hướng nhìn ra sông Thu 

Bồn và thành phố Hội An.  

Với vị trí thuận tiện của 

khách sạn, khách lưu trú 

tại Hotel Royal Hoi An - 

MGallery by Sofitel dễ 

dàng đến thăm các điểm 

tham quan chính của 

thành phố như Phố cổ Hội 

An, Chùa cầu Nhật Bản, 

24/12/19 - 01/01/20  

24/01/20 - 31/01/20  

 

Giai đoạn thấp điểm 

(01/11/19 - 31/10/20, ngoại 

trừ giai đoạn cao điểm) 

Tất cả sự hủy phòng dưới 

14 ngày trước khi đến sẽ bị 

phạt 1 đêm phòng theo giá 

hợp đồng  

 

Giai đoạn cao điểm 

(24/12/19 - 01/01/20 & 

24/01/20 - 31/01/20) 

Tất cả sự hủy phòng dưới 

30 ngày trước khi đến sẽ 

bị phạt toàn bộ đêm 

phòng theo giá hợp đồng   

- Ăn sáng hằng ngày 
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                                                                                                                                             Trang số: 14 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

Nhà cổ Tấn Ký và Làng 

rau Trà Quế. 

9 

Amiana 

Resort 

Nha 

Trang 

Deluxe 

Room  

Turtle 

Bay, 

Phạm 

Văn 

Đồng, 

Nha 

Trang, 

Việt 

Nam 

Mở cửa đón những du 

khách đầu tiên vào tháng 

Tư năm 2013, Amiana có 

153 phòng nghỉ và biệt thự 

rộng rãi với tầm nhìn 

hướng vườn hoặc hướng 

biển, và ban-công hoặc 

sân hiên riêng tư, một bể 

bơi nước mặn tự nhiên 

rộng 2.500m2, 2 hồ bơi 

nước ngọt rộng 600m2 và 

700m2, một bãi biển riêng 

với lớp cát trắng mịn thoai 

thoải dẫn xuống làn nước 

đại dương trong xanh. 

Không áp dụng các ngày lễ 

tết & mùa đỉnh điểm 

(01/01/20 - 05/01/20 & 

23/01/20 - 02/02/20 & 

26/12/20 - 31/12/20) 

Mùa bình thường:  

7-14 ngày trước ngày nhận 

phòng: 50% giá trị tổng 

đơn phòn 

Ít hơn 7 ngày trước ngày 

nhận phòng: 100% giá trị 

tổng đơn phòng  

Mùa cao điểm:  

14-21 ngày trước ngày 

nhận phòng: 50% giá trị 

tổng đơn phòng  

Ít hơn 14 ngày trước ngày 

nhận phòng: 100% giá trị 

tổng đơn phòng  

Mùa đỉnh điểm 

Ít hơn 45 ngày trước ngày 

nhận phòng: 100% giá trị 

tổng đơn phòng 

- Ăn sáng hằng ngày  

- Miễn phí 01 chai nước đóng chai 

mỗi ngày cho mỗi người lớn 

 

10 

Evason 

Ana 

Mandar

a 

Garden 

View 

Room  

Đường 

Trần 

Phú, 

Phường 

Lộc Thọ, 

Nha 

Trang, 

Khánh 

Hòa, 

Evason Ana Mandara, một 

trong những thương hiệu 

của Six Senses, là resort 

ven biển duy nhất của 

thành phố Nha Trang. Chỗ 

nghỉ này cung cấp các 

phòng sang trọng với tầm 

nhìn ra biển/vườn. Với tầm 

nhìn ra toàn cảnh Vịnh 

Không áp dụng các ngày lễ 

tết & mùa đỉnh điểm: 

23/12/2019 - 6/1/2020 

22/1/2020 - 2/2/2020  

- 01/11/19 - 22/12/19 & 

05/05/20 - 30/06/20 & 

03/09/20 - 31/10/20:  

08 ngày trước ngày đến: 

không tính phí  

07-04 ngày trước ngày 

đến: 50% phí lưu trú 

Từ 03 ngày và ít hơn: 

100% phí lưu trú 

- Ăn sáng hằng ngày 
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                                                                                                                                             Trang số: 15 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

Việt 

Nam  

Nha Trang, nhà hàng Ana 

Pavilion hoạt động 24 giờ 

tại đây chuyên phục vụ 

các món ăn ngon của Việt 

Nam và quốc tế. Nằm 

cạnh hồ bơi vô cực, Nhà 

hàng The Beach có chỗ 

ngồi ở cả trong nhà lẫn 

ngoài trời và các chương 

trình biểu diễn ca nhạc. 

- 23/12/19 - 06/01/20:  

60 ngày trước ngày đến: 

không tính phí 

Từ 59 ngày và ít hơn: 100% 

phí lưu trú 

- 07/01/20 - 21/01/20 & 

03/02/20 - 04/05/20 & 

01/07/20 - 02/09/20:  

15 ngày trước ngày đến: 

không tính phí  

14-07 ngày trước ngày 

đến: 50% phí lưu trú 

Từ 06 ngày và ít hơn: 

100% phí lưu trú  

- 22/01/20 - 02/02/20:  

21 ngày trước ngày đến: 

không tính phí 

20-10 ngày trước ngày 

đến: 50% phí lưu trú 

Từ 09 ngày và ít hơn: 

100% phí lưu trú  

11 

Ana 

Villas 

Dalat 

Resort 

& Spa 

(Ana 

Mandar

a 

Đường 

Lê Lai, 

Phường 

5, Thành 

phố Đà 

Lạt, Lâm 

Đồng, 

Vietnam 

Khu nghỉ mát  Ana Villas 

Dalat Resort & Spa là 

“resort duy nhất tại trung 

tâm thành phố” bao gồm 

17 ngôi biệt thự trải dài 

trên 

một  quần  thể  rộng    07  

hecta;  bao  gồm  87  

Không áp dụng các ngày lễ 

tết 

- Mùa thấp điểm:  

07 ngày trước ngày đến:  

100% phí lưu trú 

15 ngày trước ngày đến: 

50% phí lưu trú 

- Mùa cao điểm:  

30 ngày trước ngày đến: 

100% phí lưu trú 

- Ăn sáng hằng ngày  

- Miễn phí nước uống hằng ngày  
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                                                                                                                                             Trang số: 16 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

Dalat) 

Villa 

Room 

(Phòng 

đơn & 

Phòng 

đôi) 

phòng,  mỗi  phòng  là  

một  không  gian  sống  

riêng,  một  trải  nghiệm  

riêng...  Những 

căn biệt thự này được xây 

dựng từ những năm 1920 

mang đậm kiến trúc Pháp 

cổ Đặc biệt của kiến  trúc 

này là mỗi biệt thự 

đều  có  sân  vườn  xung  

quanh  tạo  ra  một  không  

gian  xanh,  lãng  mạn.  

Loại  phòng  được  xếp  từ  

Villa  room,  Villa  

Studio,Villa 

suite, Bellevue suite . Mỗi 

biệt thự có từ 3 đến 6 

phòng nghỉ cùng với  

những phòng chung như 

phòng khách và phòng ăn. 

 

12 

Fusion 

Suites 

Da 

Nang 

Beach 

Chic 

Studio 

 

Residen

tial Man 

Thai 

Ward, 

Võ 

Nguyên 

Giáp, An 

Cư 5, 

Mân 

Thuôc vùng duyên hải 

nằm trung tâm giữa Hà 

Nội và Sài Gòn, Đà Nẵng là 

thành phố lớn thứ tư của 

Việt Nam và dẫn đầu với 

sự phát triển nhanh chóng 

về cơ sở hạ tầng và đô thị. 

Từng là một vùng sông 

nước đọng khá nổi tiếng 

* Không áp dụng vào các 

dịp Lễ, Tết 

 

* Mùa thấp điểm: 06 tháng 

01 năm 2020 – 23 tháng 01 

năm 2020, 03 tháng 02 

năm 2020 – 28 tháng 04 

năm 2020, 04 tháng 05 

năm 2020 – 30 tháng 06 

năm 2020 và 03 tháng 09 

năm 2020 – 18 tháng 12 

năm 2020: Hủy trước 14 

Ăn sáng mọi lúc mọi nơi (ngoại trừ 

khu vực Zen Club) 

Trị liệu bấm huyệt mỗi người lớn 

mỗi đêm (vui lòng đặt trước) 

Các lớp học Yoga 

Miễn phí sử dụng bể bơi 

 

Nghỉ tối thiểu 2 đêm 

trong giai đoạn mùa 

cao điểm 
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                                                                                                                                             Trang số: 17 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

Thái, 

Sơn Trà, 

Đà 

Nẵng 

chỉ được biết đến với 

những du khách gan dạ, 

cùng với những bãi biển 

tuyệt đẹp, Đà Nẵng nằm 

hoàn hảo giữa ba Di sản 

Thế giới được UNESCO 

công nhận gồm kinh thành 

Huế, phố cổ Hội An và 

thánh địa Mỹ Sơn, biến nơi 

đây thành một điểm đến lý 

tưởng để kết hợp việc thư 

giãn bên bờ biển với việc 

khám phá văn hóa lịch sử 

Việt Nam. Fusion Suites 

Đà Nẵng tọa lạc trên bãi 

biển Phạm Văn Đồng nổi 

tiếng tuyệt đẹp và là 

khách sạn duy nhất nhất 

có hồ bơi, quầy bar ngay 

trên bãi biển của thành 

phố. 

ngày không tính phí hủy. 

Hủy sau 14 ngày thì phạt 

toàn bộ các đêm 

* Mùa cao điểm: 01 tháng 

01 năm 2020 – 05 tháng 

01 năm 2020, 24 tháng 01 

năm 2020 – 02 tháng 02 

năm 2020, 29 tháng 04 

năm 2020 – 03 tháng 5 

năm 2020, 01 tháng 07 

năm 2020 – 02 tháng 09 

năm 2020 và 19 tháng 12 

năm 2020 – 31 tháng 12 

năm 2020: Hủy trước 30 

ngày không tính phí hủy. 

Hủy sau 30 ngày thì phạt 

toàn bộ các đêm 

13 

Fusion 

Suites 

Vung 

Tau 

Suite 

 

2 

Trương 

Công 

Định, 

Phường 

1, Thành 

phố 

Vũng 

Được thiết kế dành cho 

đối tượng khách năng 

động, Fusion Suites Vũng 

Tàu là một điểm đến lý 

tưởng của thành phố biển. 

Điểm đặc biệt là khách sạn 

bao gồm các hạng phòng 

và căn hộ rộng rãi, cùng 

* Không áp dụng vào các 

dịp Lễ, Tết 

 

- Ngày trong tuần: Không 

mất phí nếu hủy 07 ngày 

trước ngày đến, hủy trong 

vòng 07 ngày sẽ mất 

100% phí phòng 

- Cuối tuần và mùa đỉnh 

điểm: Không mất phí nếu 

hủy trước 14 ngày trước 

 

Bao gồm bữa sáng cho 2 người 

mỗi ngày 

Truy cập internet miễn phí trong 

khách sạn 

Miễn phí sử dụng Kid's Club, 

Fitness Center và bể bơi ngoài trời 

Miễn phí mỗi khách mỗi ngày 01 
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                                                                                                                                             Trang số: 18 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu Không áp dụng Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 
Yêu cầu 

đặc biệt 

Tầu, Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu 

 

với những hồ bơi trên cao 

từ tầng 10 trở lên để ngắm 

thành phố và biển xanh 

mênh mông, dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe đặc trưng 

của Fusion. Sự trải nghiệm 

mỗi ngày với liệu trình spa 

thư giãn mà không phải 

trả thêm phí, những lựa 

chọn ẩm thực đặc sắc 

cùng với sự thân thiện của 

đội ngũ Fusionistas sẽ 

mang đến cho du khách 

một kỳ nghỉ khó quên nơi 

thành phố biển. 

 

Chỉ cách Sài Gòn 100 km 

và chưa đầy 2 tiếng di 

chuyển bằng đường cao 

tốc hoặc tàu cao tốc, 

Vũng Tàu luôn là sự lựa 

chọn được nghĩ đến đầu 

tiên cho chuyến du lịch 

đầy ngẫu hứng. 

 

ngày đến, hủy trong vòng 

14 ngày trước ngày đến sẽ 

mất 100% phí phòng 

- Hủy trong ngày hoặc 

không xuất hiện sẽ mất 

phí 100% 

 

lần spa 
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                                                                                                                                             Trang số: 19 

 

PHỤ LỤC 02: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC CAO CẤP 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu 24 tiếng trước bữa ăn 

Chính sách hủy, thay 

đổi, vắng mặt 

-  Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7. 

-  Có thể hủy miễn phí chỗ đã đặt trước 2 tiếng trước giờ đặt bàn.  

-  Việc hủy chỗ đã đặt sau 2 tiếng so với giờ đặt bàn hoặc không đến theo ngày giờ đã được xác nhận sẽ được tính đã sử dụng 1 đặc quyền 

-  Đối với các giờ đã được xác nhận, khách hàng có thể thay đổi giờ hai lần miễn phi ́. Khách có thể thay đổi nga ̀y/giờ hoặc/và thay đổi nhà 

hàng nếu việc thay đổi được thực hiê ̣n trước 2 tiếng so với giờ đặt bàn. Nếu khách hàng vẫn không thể đến sau hai lần thay đổi, viê ̣c đặt chỗ 

sẽ được xem như hủy chỗ đã đặt và được tính đã sử dụng 1 đặc quyền 

- Thay đổi nhà hàng trong vo ̀ng 2 tiếng so với giờ đặt bàn sẽ được xem là hủy chỗ đã đặt và vì vậy, sẽ được ti ́nh đã sử dụng 1 đặc quyền 

Mô tả đặc quyền Một set bữa tối/trưa cao cấp 3 món dành cho gia đình bốn người – Có thể không áp dụng vào các dịp Lễ, Tết, Special Occasions 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 4 khách 

 

1 

John 

Anthony - 

JW 

Marriott 

Hanoi 

JW 

Marriott 

Hanoi, 8 

Đỗ Đức 

Dục, Mễ 

Trì, Nam 

Từ Liêm, 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 6   

11:30 - 14:00 

&  18:00 - 

21:30 

Thứ 7 - Chủ 

nhật  

10:30 - 14:30 

& 18:00 - 

21:30 

John Anthony Cantonese Grill & Dim Sum là 

một nhà hàng Quảng Đông hiện đại, được 

đặt theo tên của người đàn ông Trung Quốc 

đầu tiên nhập tịch vào năm 1805, lấy cảm 

hứng từ hành trình dọc theo tuyến đường 

Spice từ Đông sang Tây. Trong nhà bếp, 

đầu bếp Wong Chi Ming đặt một vòng quay 

không thể bắt chước vào các món ăn kinh 

điển của Quảng Đông như dim sum thủ 

công, thịt nướng và các món hải sản sống 

bằng cách sử dụng các kỹ thuật nấu ăn tiến 

bộ. John Anthony cũng là nhà của một 

trong những lò nướng Vịt Gỗ Đá Hà Nội đầu 

tiên, được lắp đặt để chuẩn bị món Vịt quay 

Bắc Kinh 42 ngày đặc trưng. 

SET MENU BỮA TRƯA DÀNH CHO 4 NGƯỜI 

Bao gồm 2 ly rượu vang/Gin cocktails và 2 nước ngọt 

SET 1 

Há Cảo Tôm Tươi 

Xíu Mại Thịt Heo Và Nấm 

Xá Xíu Bò (Phục Vụ Trên Xương) 

Thịt Heo Xào Dứa Chua Ngọt 

Đậu Pháp Xào Thịt Vịt, Ô Lưu Muối 

Cơm Bông 

**** 

SET 2 

Xíu Mại Thịt Heo Và Nấm 

Há Cảo Tôm Tươi 

Bánh Cuốn Cua Lột 

Vịt Quay  

Cá Mú Chiên Quảng Đông 

Gà Xông Trà 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 4 khách 

Cơm Viên Hạt Thông, Lòng Trắng Trứng 

  

SET MENU BỮA TỐI DÀNH CHO 4 NGƯỜI 

Bao gồm 2 ly rượu vang/Gin cocktails và 2 nước ngọt 

SET 1 

Cá Chình Chiên Giòn với Sốt Mật Ong Núi 

Gân Bò Hầm Với Trứng Vân Trà Hun Khói 

Sườn Bò Hầm Cà Tím 

Tôm Sốt Cung Bảo 

Bông Cải Xanh Xào Tỏi 

Cơm Rang Dương Châu 

 

SET 2 

Salad Cua Lột và Rau Qủa 

Roasted Duck Hong Kong Style (Half) 

Vịt Quay Kiểu Hong Kong 

Cá Xào Dầu Ớt Cay 

Thịt Heo Xào Dứa Chua Ngọt 

Cải Xoăn Xào Nấm Tai Mèo 

Cơm Viên Hạt Thông, Lòng Trắng Trứng 

2 

Le Club 

Bar  - 

Sofitel 

Legend 

Metropole 

Hanoi  

 

Sofitel 

Legend 

Metropol

e 

Hanoi,15 

Ngô 

Quyền, 

Tràng 

Tiền, 

Hoàn 

 

 

 

 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật 

6:30 am – 12 

am 

Sở hữu vị trí đắc địa, nằm ngay trên con 

phố Ngô Quyền tấp nập – được xem là khu 

vực trung tâm của thủ đô Hà Nội, nhà hàng 

Le Club Bar chuyên phục vụ các món ăn vô 

cùng hấp dẫn cùng những loại đồ uống hảo 

hạng mà bất kỳ ai từng thưởng thức đều 

nhớ mãi không quên. 

Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc của 

Pháp vào những năm 1920, nhà hàng đã 

mang đến cho mỗi thực khách khi đến đây 

Set Menu Tối dành cho 4 khách  

Bao gồm 02 ly rượu vang và 02 nước ngọt 

 

Hải Sản 

Hàu, Tôm, Trai 

 

Cốt Lết Gà với Rau Gia Vị 

khoai tây nghiền, xa lát rau xanh, xốt hạt tiêu 

 

Coupe Décadence 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 4 khách 

Kiếm, Hà 

Nội 

một cảm giác thoải mái và gần gũi như 

chính trong căn nhà của mình. Không gian 

tại Le Club Bar có diện tích khá rộng lớn, có 

sức chứa hơn 120 chỗ ngồi và được trang trí 

bởi màu sắc bắt mắt. 

kem sundae, kem vani, kem sô cô la, kem bông Chantilly, xốt caramel, meringues nhỏ, 

macaron sô cô la đen 

3 

La Table 

du Chef - 

Press Club 

(nhà hàng 

do đầu 

bếp 2 sao 

Michelin 

set up) 

12 Lý Đạo 

Tha ̀nh, 

Tràng 

Tiền, 

Hoàn 

Kiếm, Hà 

Nội 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật 

12:00 - 14:00 

& 18:00 - 

22:00 

 

Những ngày 

không áp 

dụng chương 

trình: 

Lễ Giáng Sinh 

(24-25 Tháng 

12) 

Tết Dương 

Lịch (31 

Tháng 12 - 1 

Tháng 1) 

Lễ Tình Nhân 

(14 Tháng 2) 

Ngày Quốc 

Tế Phụ Nữ 

(08 Tháng 3) 

Tọa lạc tại tòa nhà có kiến trúc thuộc địa từ 

những năm 1920, La Table du Chef là một 

hành trình tinh tế tìm đến với thủ công mỹ 

nghệ, tranh, ẩm thực và nghệ thuật làm 

rượu vang. Những người yêu thích ẩm thực 

cao cấp có thể tìm thấy dấu vết của bàn tay 

con người in dấu trong rất nhiều những họa 

tiết trang trí của nhà hàng. 

Câu chuyện này đã lôi cuốn đầu bếp hai sao 

Michelin Alain Dutournier, người đã chọn La 

Table du Chef để mang đến cho thực khách 

nghệ thuật ẩm thực cao cấp của ông. Cùng 

với đầu bếp người Việt tài năng, Đào Văn 

Sơn, đầu bếp Alain Dutournier  mang đến 

La Table du Chef những tiêu chuẩn cao 

nhất trong ẩm thực Pháp,  kết hợp với một 

chút hương vị Việt. 

Trong bầu không khí nghệ thuật này, những 

người sành ăn sẽ có cơ hội khám phá một 

thực đơn đặc biệt. Các món ăn tinh tế được 

kết hợp kỹ càng với các loại rượu vang 

ngon nhất để tạo ra một trải nghiệm ẩm 

thực đáng nhớ cho thực khách ở ngay trung 

tâm của Hà Nội. 

 

 

Sa lát cá hồi xông khói  

*** 

 

Đùi gà nướng sốt kem nấm và rau củ bỏ lò 

OR/ hoặc 

 

Ravioli tôm biển, rau củ theo mùa, sốt tôm hùm 

*** 

 

Bánh tart táo ăn kèm kem vanilla 

 

THỨC UỐNG 

02 ly rượu vang và 02 nước ngọt hoặc nước suối 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 4 khách 

4 
Lý Club 

Hà Nội 

12 Lê 

Phụng 

Hiểu, 

Hoàn 

Kiếm, Hà 

Nội 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật 

7:00am - 

10:30pm 

Tọa lạc tại khu kiến trúc cũ của Pháp, được 

thiết kế trang trí hiện đại và tao nhã theo 

phong các Đông Dương, nằm tại trung tâm 

thành phố thủ đô Hà Nội, gần với nhà hát 

Opera, Lý Club là một nơi tuyệt vời để khám 

phá các sự lựa chọn kết hợp giữa văn hóa 

ẩm thực Việt Nam, Châu Á và Châu Âu 

Bao gồm 02 ly rượu vang: Casa Subercasseaux, Sauvignon Blanc, by Concha y Toro, 

Central Valley) 

02 đơn vị nước (bia nội, nước ngọt) 

Asia Menu 

Súp Cua Trong Trái Bí Đỏ 

Gỏi Bưởi Tôm 

Sò Điệp Chiên Lê, Táo 

Cá Tuyết Hấp Xù Dầu 

Bò Nướng Ống Tre 

Rau Xào Dầu Ô Liu 

Cơm Tám Thơm Hải Hậu 

Kem Đốt 3 loại: Trà xanh, Chanh leo & Gừng 

Western Menu 

Súp Kem Tôm Hùm 

Sa Lát Hoàng Đế Gà 

Thăn Bò Úc Nướng Sốt Tiêu Chanh (2 phần) 

Cá Hồi Nướng Lá Chuối Sốt Chanh Leo (2 phần) 

Bánh Kem Trà Xanh 

5 

Rico 

Seafood & 

Grills 

(dừng 

nhận 

booking 

từ ngày 

14/12/202

0) 

1A Tăng 

Bạt Hổ, 

Phạm 

Đình Hổ, 

Hai Bà 

Trưng, 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 

5: 11:30-

14:00,18:00-

22:00 

Thứ 6: 18:00-

00:00 

Thứ 7: 

00:00-14:00, 

18:00-22:00 

Chủ nhật: 

11:30-14:00, 

18:00-22:00 

Thành lập vào năm 2019, toạ lạc ngay trung 

tâm thành phố Hà Nội (5 phút từ Hồ Hoàn 

Kiếm), RICO Seafood & Grill mang tới 

phong cách ẩm thực hiện đại, tinh tế, sử 

dụng những thành phần tươi ngon nhất, đầy 

màu sắc và hương vị đậm đà. Các món ăn 

được chăm chút kỹ lưỡng với kỹ thuật chế 

biến mới mẻ, và được hoàn thiện bởi một 

danh sách rượu vang đa dạng. Với tổng 

diện tích 400m2, RICO Seafood & Grills có 

không gian rộng rãi, thoáng đãng với khu 

vực nhà hàng, khu vực bar, quầy hải sản 

Đồ uống: 

Trivento gran mar, Chardonnay (Argentina ) 

Trivento gran lomo, Malbec (Argentina ) 

Nước, nước ngọt. 

Taco rong biển với cá hồi và quả bơ Salmon & avocado nori taco (khai vị nhỏ) 

 Đĩa khai vị 3 món: Gan ngỗng cẩm thạch ăn kèm mứt chuối xoài | Tartare bò Wagyu 

với sốt cá anchovy | Salad sò điệp Nhật xong khói ăn kèm tảo biển ngũ sắc, măng tây 

và trứng cá. 

Thăn nội bò Úc (200gr) ăn kèm khoai tây bi nướng, tỏi nướng, cà rốt bi bỏ lò và ba loại 

sốt (sốt nấm, sốt tiêu và sốt vang đỏ). 

Hoặc 

 Cá hồi áp chảo ăn kèm khoai lang nghiền, tỏi tây và sốt Teriyaki 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 4 khách 

tươi, khu vườn xanh mát và hai phòng riêng. 

6 
Home 

Mộc  

31 Vân 

Hồ 2, 

Quận Hai 

Bà Trưng, 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 6 

17:00 - 21:30 

 

Thứ 7 & CN 

11:00 - 13:30 

17:00 - 21:30 

Nằm trong những căn biệt thự Pháp cổ trên 

phố Vân Hồ 2, nhà hàng HOME MỘC nổi bật 

giữa dãy phố đông đúc với màu tường vàng 

đặc trưng và không gian dường như tách 

biệt hoàn toàn với phố xá Hà Nội nhộn nhịp, 

ồn ào. 

Với lối kiến trúc và nội thất mang phong 

cách vintage được chăm chút đến từng chi 

tiết, nhà hàng HOME MỘC mang lại một 

cảm giác lãng mạn và thư thái đặc biệt, tạo 

nên ấn tượng khó phai đối với bất cứ vị 

khách nào yêu cái đẹp 

Salad Hoàng Đế  

 

 Tôm Hùm Đốt Rượu 

 

Cá Tuyết Áp Chảo Sốt Hải Sản 

cùng với Nui Đút Lò 

 

Panacotta vị quả Cherry  

 

02 Ly rượu vang 

&  

02 Nước ngọt 

7 
LY CLUB 

SAI GON 

143 Nam 

Kỳ Khởi 

Nghĩa, 

Quận 3, 

HCM 

Thứ 2 - Chủ 

nhật  

07:30 - 22:30  

Toàn bộ diện tích của Lý Club được uyển 

chuyển chia thành nhiều không gian, từ 

phòng ăn riêng biệt ấm cúng, cho đến khu 

vực lounge sang trọng. Một quầy bar mở 

thiết kế hiện đại phục vụ các loại 

champaigne, rượu vang hảo hạng cho đến 

các ly cocktail được pha chế đầy sáng tạo. 

Khoảng sân vườn rộng rãi tràn bóng cây 

xanh, là nơi thả mình thư giãn với thực đơn 

trà chiều phong phú và nơi đây cũng là địa 

điểm lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc và sự 

kiện ngoài trời. Với sự đa dạng về không 

gian này, Lý Club mang hơi thở vừa vặn của 

thành phố năng động như Sài Gòn. 

Set 1 - Set Menu Châu Á 

Súp Nấm Đông Cô Gà Xé 

Gỏi Cuốn Lá Xoài Non Tôm Thịt 

Tôm Kim Sa 

Bắp Bò Sốt Tiêu 

Cơm Rang Tỏi 

Bó Xôi Xào Tỏi 

Rau Câu Dừa 

Thức Uống (Chọn 2 Rượu & 2 Nước Ngọt) 

Red Wine: Trio Reserva – Concha Y Toro / Fritz’s – Familie Hassel Bach 

White Wine: Trio Reserva – Concha Y Toro / Trivento Reserve – Mendoza 

Nước ngọt: Coke/Diet Coke/Sprite/Fanta/Nước lọc có ga 

--------------------- 

Set 02 - Set Menu Châu Âu 

Bánh Mì Bơ 

Món Ăn Nhẹ 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 4 khách 

Súp Kem Nấm Gừng 

Salad Cá Ngừ  

Thăn Heo Áp Chảo 

Cheesecake  

Thức Uống (Chọn 2 Rượu & 2 Nước Ngọt) 

Rượu vang đỏ: Trio Reserva – Concha Y Toro / Fritz’s – Familie Hassel Bach 

Rượu vang trắng: Trio Reserva – Concha Y Toro / Trivento Reserve – Mendoza 

Nước ngọt: Coke/Diet Coke/Sprite/Fanta/Nước lọc có ga 

8 
INDOCHIN

E 

26 

Trương 

Định, 

Quận 3, 

HCM 

Thứ 2 - Chủ 

nhật  

11:00 - 22:30  

Một góc Đông Dương giữa lòng thành phố. 

Bắt nguồn từ cảm hứng của bộ phim cùng 

tên, nhà hàng Indochine ra đời giữa trung 

tâm Sài Gòn trên một con đường tấp nập, 

nhưng lại giữ được nguyên vẻ biệt lập và 

sang trọng của mình. Bỏ lại những lo toan 

thường nhật, thực khách bắt đầu một cuộc 

khám phá đầy thú vị khi bước vào tòa nhà 

biệt thự Pháp cổ được xây dựng từ đầu thế 

kỷ 19 - nơi tọa lạc của Indochine Saigon. 

Ngao Hai Còi Nấu Thì Là 

Gỏi Lõi Chuối Trộn Gà 

Mực Hấp Đá Nóng 

Sườn Bò Nướng 

Lẩu Cá Chuỗi Ngọc Nấu Rau Tập Tàng  

Chè Chôm Chôm Hương Lá Dứa 

Thức Uống (Chọn 2 rượu & 2 nước ngọt) 

Rượu vang đỏ: The Accomplice - Australia / Vina Maipo - Chile  

Rượu vang trắng: The Accomplice - Australia / Vina Maipo – Chile 

Nước ngọt: Coke/Diet Coke/Sprite/Soda/Nước lọc có ga 

9 LI BAI 

Sheraton 

Sheraton 

Hotel & 

Towers, 

Lầu 2, 88 

Đồng 

Khởi, 

street, 

Quận 1, 

Hồ Chí 

Minh, 

Vietnam  

Thứ 2 - Chủ 

nhật  

11:00 - 14:30  

18:00 - 22:00 

Nhà hàng Quảng Đông với tiệc dim sum tự 

chọn phong phú và thực đơn gọi món đa 

dạng được chế biến bởi các đầu bếp tài 

hoa. Không gian ấm cúng và riêng tư thích 

hợp cho hội họp gia đình, bạn bè và gặp gỡ 

đối tác. 

Hai món khai vị đặc trưng kiểu Libai 

Xúp hải sản chua cay kiểu Cung Đình 

Tôm rang lòng đỏ trứng muối 

Sườn heo xốt mật ong và tiêu đen 

Cá tuyết hấp kiểu “Hông Kông” 

Cơm chiên Dương Châu 

Rau mùa xào tỏi 

Trái cây tươi theo mùa 

Thức Uống (Chọn 2 rượu & 2 đồ uống không cồn) 

Wine: Linderman's Premier Selection - Shiraz/Cabernet Red or Chardonnay White  

Đồ uống không cồn: Cà Phê, Cappuchino, Latte, Cà Phê Đá, Trà, Trà Đá, Pepsi, Pepsi 

Light, Twister, 7Up 



                      

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 
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                                                                                                                                             Trang số: 25 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 4 khách 

10 
OPUS 

SAIGON 

12 Phan 

Kế Bính, 

P. Đa 

Kao, 

Quận 1, 

TP. HCM 

 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

17:00 - 00:00 

Opus mời bạn trải nghiệm không gian tiệc 

độc đáo và riêng tư giữa lòng Sài Gòn, nơi 

lấy cảm hứng từ sự kết hợp tinh tế của 

nhiều giai đoạn nghệ thuật và văn hóa Việt 

Nam. 

Với sự kết hợp của hương vị tinh tế, mùi 

hương thanh thoát, đa dạng phong phú, 

những bản nhạc bất hủ và không gian độc 

đáo, Opus tạo ra bản hòa âm của những 

giác quan, một kiệt tác sống động cho 

những bữa tiệc riêng tư ấn tượng và các sự 

kiện giao lưu quan trọng. 

Nem Củ Ấu Kiểu OPUS- Gỏi Xoài Xanh 

Súp Hoa Atiso Tiềm Thịt Gà Hạt Sen 

Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn Nấm Và Rau Củ Xốt Yakitori 

Cá Chẽm Phủ Rau Nấm Đút Lò - Mì Tươi Trộn Xốt XO 

Tào Phớ Đường Phèn 

Thức uống (02 Ly Rượu Vang & 02 Đồ Uống Không Cồn)  

Rượu: Chateau Foncrose Blanc / Cosecha Tapaca Cabernet Sauvignon 

Đồ Uống Không Cồn: Nước ngọt / Nước chanh / Nước ép dưa hấu 

11 

SQUARE 

ONE 

 

2 Công 

Trường 

Lam Sơn, 

Bến 

Nghé, 

Quận 1, 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật:  

11:30 - 14:30 

18:00 - 22:30 

 

Những giá trị lịch sử, văn hóa và ẩm thực 

độc đáo của Pháp - Việt hòa quyện một 

cách hoàn hảo, đem đến trải nghiệm độc 

đáo giữa lòng Sài Gòn. Với sự kết hợp Đông 

- Tây khéo léo, Square One đưa bạn đến với 

không gian ấm cúng, sang trọng và đậm 

chất nghệ thuật. 

 

Thực đơn bao gồm hai ly rượu trắng hoặc đỏ và hai món thức uống không cồn 

THỰC ĐƠN PHÁP 

ỐC SÊN PHÁP  

nướng bơ Persillade   

XÀ LÁCH THẬP CẨM  

Củ dền, cà chua hữu cơ, măng tây  hạt phỉ, xốt dầu giấm 

ĐÙI VỊT NGÂM DẦU  

Đậu lăng Le Puy, rau mùi   

KHOAI TÂY NGHIỀN  

Bơ ớt Espelette    

BÁNH SU KEM   

Kem vị Vani, xốt sô cô la chảy  

THỨC UỐNG 

CÁC LOẠI RƯỢU VANG  

Vang đỏ: Cabernet Sauvignon, Sanama, Rapel Valley, Chile    

Vang trắng: Chardonnay, Sanama, Rapel Valley, Chile  

THỨC UỐNG KHÔNG CỒN  

Coke/ Diet Coke/ Coke Zero / Sprite / Nước tonic/ Nước soda/ Ginger Ale/ Trà/ Cà 



                      

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: 26 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 4 khách 

phê 

THỰC ĐƠN VIỆT 

CÁ CAM  

Xốt lá tía tô, hạt vừng, ngò rí  

CANH CHUA HẢI SẢN  

Tôm, mực, vẹm xanh, đậu bắp, tỏi phi   

GÀ NƯỚNG  

Ngũ vị hương, tiêu rừng, chanh  

RAU HỮU CƠ XÀO  

Xốt dầu hào  

BÁNH CHUỐI ĐỐT RƯỢU  

Kem vị gừng, rượu Sơn Tinh 

THỨC UỐNG 

CÁC LOẠI RƯỢU VANG  

Vang đỏ: Cabernet Sauvignon, Sanama, Rapel Valley, Chile    

Vang trắng: Chardonnay, Sanama, Rapel Valley, Chile  

THỨC UỐNG KHÔNG CỒN  

Coke / Diet Coke / Coke Zero/ Sprite/ Nước tonic/ Nước soda/ Ginger Ale/ Trà/ Cà 

phê 

12 
OPERA 

 

2 Công 

Trường 

Lam Sơn, 

Bến 

Nghé, 

Quận 1, 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

 

Thứ 2 - Thứ 

7:  

11:30 - 14:30 

18:00 - 22:30 

 

Chủ Nhật 

ĐÓNG CỬA 

 

Opera, nhà hàng Ý mang phong cách 

trattoria, đã được nâng cấp thành phòng ăn 

của biệt thự Park Hyatt Saigon, nơi lý tưởng 

để bạn gặp gỡ và giao lưu với bạn bè hay 

đối tác trong khung cảnh cổ điển với lối bài 

trí đương đại ấm cúng. 

 

Thực đơn bao gồm hai ly rượu trắng hoặc đỏ và hai món thức uống không cồn 

XÀ LÁCH CÀ CHUA VÀ PHÔ MAI BURATA  

Xà lách cà chua hữu cơ, phô mai Burata các loại rau củ và xốt lá húng quế tây   

HẢI SẢN CHIÊN GIÒN  

Hỗn hợp hải sản chiên, chanh vàng, sốt Tartar   

MÌ Ý HẢI SẢN  

Mì ý sợi tròn nhỏ, nước hầm cô đặc hải sản bạch tuộc và xốt cà chua  

PIZZA THỊT GIĂM BÔNG  

Xốt cà chua, phô mai mozzarella, thịt giăm bông 24 tháng San Danielle, xà lách rocket, 

phô mai rucola, phô mai Parmesan 

BÁNH NGỌT CANNOLI  



                      

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 
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                                                                                                                                             Trang số: 27 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 4 khách 

Phô mai Ricotta, kẹo trái cây, sô-cô-la hạt quả hồ trăn, xốt mứt dâu  

THỨC UỐNG 

CÁC LOẠI RƯỢU VANG  

Vang đỏ: Cabernet Sauvignon, Sanama, Rapel Valley, Chile  

Vang trắng: Chardonnay, Sanama, Rapel Valley, Chile  

THỨC UỐNG KHÔNG CỒN  

Coke/ Diet Coke/ Coke Zero/ Sprite/ Nước tonic/ Nước soda/ Ginger Ale/ Trà/ Cà 

phê 

13 
FRENCH 

GRILL 

JW 

Marriott 

Hanoi, 8  

Đỗ Đức 

Dục, Mễ 

Trì, Nam 

Từ Liêm 

District, 

Ha Noi 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật: 

18:00 - 

20:30pm 

Có thể không 

áp dụng cho 

Ngày lễ và 

những dịp 

đặc biệt 

 

Tự hào là một trong những nhà hàng Pháp 

sang trọng bậc nhất Hà Nội, French Grill 

mang đến những món ăn tinh tế đặc trưng 

của nước Pháp. Quý khách sẽ được chiêm 

ngưỡng những món ăn được cầu kỳ chuẩn 

bị bởi các đầu bếp tài năng của nhà hàng 

trong căn bếp mở lớn nhất Hà Nội. Những 

nguyên liệu cao cấp nhất (từ những trang 

trại hữu cơ Đà Lạt hay nhập khẩu từ Pháp, 

Mỹ, Úc hay Nhật bản) sẽ mang đến cho 

thực khách một trải nghiệm không thể nào 

quên. Không chỉ thế, với danh sách rượu 

vang đa dạng, được cẩn thận chọn lựa để 

kết hợp hoàn hảo và làm gia tăng hương vị 

cho món ăn, French Grill chắc chắn sẽ đem 

lại cho quý khách một trải nghiệm phong 

phú và độc đáo.  

ĐĨA KHAI VỊ 

Cá hồi hun khói, thịt nguội tổng hợp và phô mai 

 

LỰA CHỌN TỪ BẾP TRƯỞNG 

Món ăn kèm: Salad Arugula, khoai tây nghiền nấm Truýp và măng tây nướng 

 

TRÁNG MIỆNG 

Bánh chanh vàng, bánh hạt dẻ và bánh dừa 

 

 



                      

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 
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                                                                                                                                             Trang số: 28 

 

PHỤ LỤC 03: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN CHƠI GOLF 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu 24 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ 

Chính sách hủy, thay đổi, 

vắng mặt 

- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 12 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ 

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong vòng 12 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ hoặc Khách hàng không đến sẽ được tính là Khách hàng 

đã sử dụng 1 đặc quyền.. 

Mô tả đặc quyền 
- Một lượt chơi Golf miễn phí ra sân và phí Caddy  

- Một lượt chơi Golf miễn phí ra sân 

 

No Sân golf Địa chỉ Thời gian mở cửa Thông tin giới thiệu 

1 

BRG 

Kings 

Island 

Golf 

Resort 

Đồng Mô, Sơn 

Tây, Ha ̀ Nội 

6:00am - 

10:00pm 

Chốt booking 

cuối đến 5:00pm 

Tạm xa sự ồn ào náo nhiệt của Hà Nội, hãy đến thư giãn và trải nghiệm những giây phút tuyệt vời tại Kings’ Island Golf 

Resort, nơi chỉ cách trung tâm Thủ đô 36km. Quý vị sẽ được trải nghiệm cảm giác lãng mạn khi đi xuồng qua hồ Đồng Mô 

để đến với hòn đảo xinh đẹp và thử khả năng chơi gôn của mình. Khi đặt chân lên đảo, chắc chắn quý vị sẽ vô cùng ngạc 

nhiên trước vẻ đẹp thanh bình, thư thái tại đây và đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Sau khoảng 30 - 40 

phút lái xe quý khách đã tới nơi để hưởng những dịch vụ hoàn hảo, trang thiết bị tối tân và trải nghiệm chơi tại sân gôn 

được các nhà thiết kế sân gôn hàng đầu thế giới đánh giá là sân gôn đẹp nhất Việt Nam, và thậm chí cả ở khu vực Đông 

Nam Á. 

2 

Chi Linh 

Star Golf 

& Country 

Club 

Số 445 Nguyễn 

Thái Học – KDC 

Thái Học 3, Sao 

Đỏ, Chí Linh, 

Hải Dương 

5:00am - 7:00pm 

Chốt booking 

cuối đến 2:00pm 

Không có giờ đèn 

CHI LINH GOLF COURSE tọa lạc tại Phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương, cách Hà Nội hơn 70km, trên trục 

đường Hà Nội – Hạ Long. Sân Golf Chí Linh được đánh giá cao không chỉ tại Việt Nam mà toàn khu vực Đông Nam Á. 

Sân Golf Chí Linh đuợc mệnh danh là “Sân Golf thách thức nhất Việt Nam” và các tay golf chuyên nghiệp khó thể bỏ qua 

địa điểm thi đấu thú vị này. 

3 

Stone 

Valley 

Golf & 

Resort 

 

Thị trấn Ba Sao, 

Kim Bàng, Hà 

Nam, Việt Nam 

 

5:46am - 7:00pm 

Chốt booking 

cuối đến 2:00pm 

Không có giờ đèn 

Stone Valley Golf Resort là một sân golf mười tám lỗ được thiết kế bởi Brian Curley của Schmidt-Curley Design. Vị trí cách 

Hà Nội 65 km và mất khoảng 1,5 giờ để đến sân golf từ trung tâm thị trấn. 

Khu vực rộng gần 200 ha nằm trong một khu vực nổi tiếng với các tour du lịch trên sông len lỏi qua các thung lũng giữa 

những ngọn núi lớn, thực vật và là địa điểm cho các bộ phim truyện, bao gồm cả King Kong. Cảnh quan tuyệt đẹp trên các 

hồ nội địa giống như Vịnh Hạ Long có thể nhìn thấy từ các lỗ đóng. 

4 

Vinpearl 

Hai Phong 

Golf 

Đảo Vũ Yên, 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Đông 

6:00am - 9:00pm 

Chốt booking 

cuối đến 2:30pm 

Vinpearl Golf Hải Phòng 36 hố nằm ở trung tâm của hòn đảo xinh đẹp Vũ Yên, nằm ngay tại thành phố Hải Phòng – thành 

phố lớn thứ ba của Việt Nam và cảng biển quan trọng nhất của miền Bắc Việt Nam, cách Hà Nội 120 km. 

Được thiết kế bởi IMG Worldwide, Vinpearl Golf Hải Phòng sở hữu hai sân gôn riêng biệt với 18 hố gôn sân hồ và 18 hố gôn 



                      

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 
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No Sân golf Địa chỉ Thời gian mở cửa Thông tin giới thiệu 

Hải 2, Hải An, 

Hải Phòng 

sân đầm lầy. 

Sân gôn hồ mang phong cách khu nghỉ dưỡng nơi danh lam thắng cảnh với các đường dẫn bóng (fairway) và khu vực đẩy 

bóng (green) lượn sóng rộng rãi. Sân gôn đầm lầy được mệnh danh “chuyên gia nhồi bóng” được thiết kế đặc biệt để gắn 

kết hài hòa cũng như bảo tồn môi trường đầm lầy tự nhiên 

5 

Vietnam 

Golf & 

Country 

Club 

Phường Long 

Thành Mỹ, Q.9, 

TPHCM 

5:30am - 

10:00pm 

Chốt booking 

cuối đến 6:00pm 

Vietnam Golf & Country Club là Sân Gôn 36 lỗ đầu tiên và được biết đến rộng rãi như Câu lạc bộ Gôn và Thể thao ngoài 

trời hàng đầu của Việt Nam. 

Cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 20km, Câu lạc bộ Gôn và thể thao ngoài trời Việt Nam cũng là Câu lạc bộ Gôn 

gần trung tâm thành phố nhất. 

Tọa lạc trong khuôn viên 300 hecta, hai khu Đông và Tây của Sân Gôn được tạo thành từ vùng đất vốn là rừng, việc giữ 

nguyên địa hình đã góp phần tạo nên những đường lăn bóng nhấp nhô, mang lại cho quý khách cảm giác vùng đất này 

dường như đã được thiên nhiên ưu đãi để trở thành Sân Gôn với thiết kế và bố cục hoàn toàn tự nhiên. 

Khu Tây của Sân Gôn bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 1994 và được thiết kế bởi ông Chen King Shih, kiến trúc 

sư người Đài Loan. Sân Gôn tiêu chuẩn 72 gậy này đã vinh dự được đăng cai tổ chức giải Việt Nam mở rộng (Asian PGA 

Tour Event) vào năm 1995 và 1997. Những đường Gôn uốn lượn xuyên qua những hàng cây tạo nên thử thách cho những 

cú đánh banh đến fairway trước khi đến green với những đường viền cỏ Bermuda TifEagle thật mềm mại, mang đến cho 

quý khách những khu lùa banh với bề mặt cỏ đẹp quanh năm. 

Ông Lee Trevino, người đã sáu lần đoạt danh hiệu vô địch các giải lớn như: Giải US Open 1968, 1971, Giải vô địch USPGA 

1974, 1984 và Giải vô địch mở rộng 1971 và 1972. Ông cũng là người thiết kế Khu Đông Sân Gôn bắt đầu hoạt động vào 

tháng 9 năm 1997. Khu Đông mang đến cho quý khách những fairway rộng thoáng hơn Khu Tây nhưng lại được bao quanh 

bởi những chướng ngại vật như hố cát và hồ nước được phối cảnh đẹp mắt với những thảm cỏ Bermuda TifEagle nhấp nhô. 

6 

Taekwang 

Jeongsan 

Country 

Club 

Đảo Ông Cồn, 

Đại Phước, 

Nhơn Trạch, 

Đồng Nai 

6:00am - 7:00pm 

Chốt booking 

cuối đến 1:00pm 

Không có giờ đèn 

Taekwang Jeongsan Country Club nằm trên cù lao sinh thái Đại Phước, được bao bọc bởi sông Đồng Nai, chỉ cách thành 

phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế của Việt Nam 25 phút bằng tàu. Đảo Đại Phước – nơi dự kiến xây dựng khu đô thị mới 

tốt nhất miền Nam Việt Nam dự kiến sẽ trở thành khu villa quy mô lớn và tự hào là điểm đến phù hợp nhất chỉ mất 20 phút 

bằng đường bộ từ sân bay quốc tế Long Thành. Hòa mình với không gian thiên nhiên. Qúy khách có thể trải nghiệm, thư 

giãn … giải trí kết hợp với chơi gôn trên sông Đồng Nai êm đềm trải ra như một bức tranh. Chúng tôi mong muốn Quý 

khách có thể rời xa những bận rộn thường ngày và có được thời gian thư giãn thật sự giữa vẻ đẹp của thiên nhiên. 

7 

Long 

Thanh 

Golf Club 

Quốc lộ 51, ấp 

Tân Mai 2, xã 

Phước Tân, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai 

6:00am - 7:00pm 

Chốt booking 

cuối đến 2:00pm 

Không có giờ đèn 

Sân Long Thành tọa lạc tại khu tam giác kinh tế phía Nam, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 phút đi xe. 

Được thiết kế bởi ông Ron Fream - người sáng lập công ty kiến trúc Golfplan - Fream & Dale Golf Course Architecture, với 

hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế, xây dựng và duy trì các sân golf trên toàn thế giới. 

Sân Golf Long Thành được bình chọn là sân đẹp nhất, tốt nhất ở Việt Nam và là một trong những sân golf đẹp của châu Á. 



                      

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: 30 

 

No Sân golf Địa chỉ Thời gian mở cửa Thông tin giới thiệu 

8 

BoChang 

DongNai 

Golf 

Quốc Lộ 1A, 

Trảng Bom, 

Đồng Nai 

5:46am - 7:00pm 

Chốt booking 

cuối đến 1:00pm 

Không có giờ đèn 

Sân golf Đồng Nai hoạt động chính thức vào năm 1997 với 18 lỗ golf và 9 lỗ golf còn lại cũng được mở vào tháng 11 năm 

2002. Là một trong 10 sân golf có cảnh quan đẹp nhất và độ thử thách nhiều nhất thuộc khu vực Đông Nam Á.Chia làm 3 

khu (A,B,C), mỗi khu có 9 lỗ được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Chiều dài mỗi khu khoảng 3500 yard tính từ Đài Phát 

Bóng.Diện tích chiếm khoảng 300 hécta thuộc vùng miền quê, tạo nên mô hình của những đường bóng, lỗ golf nhấp nhô 

gợn sóng với những ao hồ nước thiên nhiên.Sân golf Đồng Nai là một nơi thật sự yên tĩnh để trải nghiệm thú chơi golf trong 

một bầu không khí trong lành và thoáng đãng. 

9 

BRG Da 

Nang Golf 

Resort 

Hoà Hải, Ngũ 

Hành Sơn, Đà 

Nẵng 

6:00am - 6:00pm 

Chốt booking 

cuối đến 1:04pm 

Chưa mở giờ đèn 

BRG Đà Nẵng Golf Resort là sân golf gần biển mang phong cách truyền thống đầu tiên ở Đông Nam Á với những bãi cát 

mở rộng, đường bóng lăn nhanh trên thảm thực vật biển hoang sơ.  

Sân golf là tác phẩm hoàn hảo được thiết kế bởi tay golf huyền thoại người Úc và cũng là cựu vô địch số1 thế giới - Greg 

Norman. Với 18 lỗ đầy cam go trải dọc bờ biển Non Nước tuyệt đẹp cùng cảnh quan Ngũ Hành Sơn hữu tình là nơi lý tưởng 

cho du khách tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời cùng golf và các dịch vụ đẳng cấp nhất. 
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FLC Quy 

Nhon Golf 

Links 

FLC Quy Nhon 

Beach & Golf 

Resort, Nhơn 

Lý, Quy Nhơn, 

Bình Định 

6:00am - 7:00pm 

Chốt booking 

cuối đến 2:00pm 

Không có giờ đèn 

Nằm trong quần thể FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, FLC Quy Nhon Golf Links là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế độc 

đáo của sân golf 36 hố và khung cảnh nên thơ của bờ biển Nhơn Lý với địa danh Eo Gió, nơi được xem là có cảnh bình 

minh đẹp nhất Việt Nam. 

Ở FLC Quy Nhon Golf Links, mỗi hố golf là một kiệt tác. Sân golf được thiết kế trên những đồi cát lớn, bên cạnh rừng thông 

xanh rì rào. Từ sân golf, các golfer vừa được thỏa sức chinh phục các hố golf vừa được phóng tầm mắt bao quát một vùng 

biển rộng lớn, chiêm ngưỡng những cồn cát tự nhiên, thơ mộng, tràn đầy nắng vàng và gió mát. 

11 

 

KN Golf 

Links - 

Cam Ranh 

Bãi Dài, Cam 

Nghĩa, Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa 

5:30am - 7:00pm 

Chốt booking 

cuối đến 2:00pm 

Không có giờ đèn 

Tiếp nối thành công của Sân golf Long Thành (36 lỗ) và Sân golf Long Viên tại Lào (27 lỗ), KN Golf Links ra đời từ tầm nhìn 

và sự tận tâm của Chủ tịch Lê Văn Kiểm. Là một phần quan trọng trong khu phức hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao 

cấp KN Paradise, KN Golf Links tự hào sẽ trở thành một dấu ấn cùng năm tháng với thêm danh tiếng của gia đình ngài Chủ 

tịch trong ngành Golf Việt Nam.  

Ý tưởng KN Golf Links hình thành từ khát vọng tạo nên những điều mới mẻ, độc nhất trong vùng. Với mục tiêu đạt được 

dấu ấn trên trường Quốc tế, cũng như hướng đến sự phát triển của Việt Nam như là một điểm đến thách thức xứng tầm 

cho tất cả các golf thủ chuyên nghiệp. 



                      

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: 31 

 

No Sân golf Địa chỉ Thời gian mở cửa Thông tin giới thiệu 
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FLC Sam 

Son Golf 

Links  

Đường Thanh 

Niên, phường 

Quảng Cư, 

thành phố Sầm 

Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

Việt Nam 

5:30 am - 10:00 

pm 

 

Gợi nhớ đến các sân golf dạng links ven biển truyền thống tại Anh Quốc, sân golf Flc Sầm Sơn Golf LInks tạo nên sự phấn 

khích thực sự của một sân golf links trên một thiết kế ấn tượng của Nicklaus Design - một trong những công ty thiết kế sân 

golf hàng đầu thế giới. Vị trí sân ngay sát biển với hướng và tốc độ gió khó đoán định, các fairway uốn lượn và điều kiện 

chơi đặc thù của sân dạng links mang lại những vòng golf đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị tại mọi thời điểm trong 

năm. 

Sân FLC Sầm Sơn Golf Links dài 7,242, yards, par-72 và được trồng bằng cỏ Platinum Paspalum. Sân golf cách thành phố 

Thanh Hóa 25 phút và cách Hà Nội 2 giờ 45 phút lái xe. Với nhà câu lạc bộ lớn, hiện đại bao gồm các phòng locker tiện 

nghi, proshop bán hàng quần áo và phụ kiện golf, sân tập và các kiosk ăn uống trên sân, FLC Sầm Sơn Golf Links đã trở 

thành một trong những trải nghiệm golf tuyệt vời nhất châu Á.  
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Dai Lai 

Golf Club  

 

Ngọc Thanh, 

Phúc Yên, Vĩnh 

Phúc, Việt Nam  

 

5:00 am - 12:00 

am 

 

Sân golf Đại Lải (Dai Lai Star Golf & Country Club) được thiết kế và xây dựng bởi Peter Wadell và công ty Linkshape 

Australia. 

Sân golf Đại Lải đạt tiêu chuẩn quốc tế với 18 lỗ được thay đổi thường xuyên để tạo nên những thử thách mới và tránh sự 

quen thuộc, nhàm chán cho người chơi. 

Với vô số gò đồi uốn lượn mấp mô, các tay golf sẽ có những trải nghiệm vừa thách thức vừa thư giãn nhẹ nhàng. Bao 

quanh sân là hệ thống cảnh quan, rừng thông. Sân golf hướng ra mặt nước lớn hồ Đại Lải tạo nên cảm giác thú vị cho người 

chơi.  

Sự đa dạng của môi trường tự nhiên xung quanh trong khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ là niềm tự hào của toàn bộ cơ 

sở. Các địa hình tự nhiên sẽ cung cấp các thay đổi độ cao độc đáo đảm bảo những thách thức tuyệt vời cho tất cả các 

vòng chơi golf, để lại một ấn tượng lâu dài cho các golfers. 

Tọa lạc ở chân dãy núi Ngọc Thanh, bên cạnh là hồ Đải Lải thơ mộng, cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 40km, Dai Lai Star 

Golf & Country Club là một điểm đến lý tưởng cho các golfers và du khách. Nếu di chuyển bằng ô tô, golfer có thể yên tâm 

vì nơi đây có khu vực đậu xe rộng rãi với sức chứa khoảng 50 chiếc ô tô. 
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Sealinks 

Golf 

Course 

 

Đường tỉnh 

706B, Phú Hài, 

Thành phố 

Phan Thiết, 

Bình Thuận, 

Vietnam 

5:30 am - 6:00 

pm 

 

Tọa lạc tại khu vực Mũi Né – Phan Thiết, ở độ cao 80m so với mực nước biển với khí hậu mát mẻ quanh năm, 

sân Golf Sea Links được đánh giá như một trong những "Sân Golf 18 Lỗ Thử Thách Nhất Châu Á". 

Sân Golf Sea Links trải dài trên diện tích 168 ha nhìn ra Biển Đông thơ mộng, hội tụ tất cả những yếu tố 

của một sân links đúng nghĩa với tiêu chuẩn quốc tế. 

Hầu hết 18 lỗ đều hướng biển, hòa mình trong nét đẹp tự nhiên của đồi cát với những đường cong uốn lượn, 

địa hình đồi dốc và được bao bọc bởi những bunker đầy thử thách. 

Sân golf Sea Links nằm trong khu phức hợp đẳng cấp quốc tế - Sea Links City, cạnh 188 phòng sang trọng 

của khách sạn Sea Links 5 sao, 315 biệt thự hài hòa giữa sân golf tuyệt đẹp, 338 căn hộ cao cấp Ocean Vista nhìn ra bãi 



                      

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: 32 

 

No Sân golf Địa chỉ Thời gian mở cửa Thông tin giới thiệu 

biển và lâu đài cổ kính rượu vang RD đầu tiên ở Việt Nam. 
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Vinpearl 

Golf Nam 

Hoi An  

 

Bình Minh, 

Quận Thăng 

Bình, Tỉnh 

Quảng Nam, 

Vietnam 

6:00am - 9:00pm 

 

Vinpearl Golf là công ty quản lý sân gôn thuộc Tập đoàn Vingroup. Là Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, 

Vingroup đại diện cho hình ảnh thương hiệu Việt uy tín, cam kết đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo 

tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời mang lại những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại cho người tiêu dùng. 

Vinpearl Golf tự hào là đơn vị luôn tiên phong trong việc phát triển và quản lý những sân gôn đẳng cấp tại các điểm đến 

tiêu biểu của Việt Nam, cung cấp dịch vụ, sản phẩm sân gôn cao cấp, đáp ứng những nhu cầu và tiêu chuẩn cao nhất cho 

các gôn thủ. 

Hiện tại, Vinpearl Golf đang vận hành 4 sân gôn theo tiêu chuẩn Quốc tế tại đảo Vũ Yên (Hải Phòng), Nam Hội An (Quảng 

Nam), Hòn Tre (Nha Trang) và đảo Phú Quốc, được thiết kế bởi IMG Worldwide với lựa chọn phong phú từ 18 đến 36 hố 

gôn. Các sân gôn mang thương hiệu Vinpearl đều được đánh giá cao bởi ưu thế nổi bật về địa hình, sự hài hòa của thiết kế 

với cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ cùng dịch vụ quản lý cao cấp. 

Vinpearl Golf đang tiếp tục không ngừng phát triển sân Vinpearl golf tại các điểm đến hàng đầu Việt Nam cũng như góp 

phần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến được yêu thích trong cộng đồng chơi gôn thế giới. 



                      

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: 33 

 

PHỤ LỤC 04: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP 

Thời gian đặt dịch vụ 
Việc đặt hẹn khám phải được thực hiện ít nhất 1 tuần trước ngày khám. 

Bất cứ thông báo nào gửi ra dưới 1 tuần trước ngày khám phải phụ thuộc vào nguồn lực có sẵn của bệnh viện. 

Chính sách hủy, thay 

đổi, vắng mặt 

- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 24 tiếng trước lịch khám sức khỏe. 

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong vòng 24 tiếng trước lịch khám hoặc Khách hàng không đến sẽ được tính là Khách hàng đã sử dụng 1 

đặc quyền.. 

Mô tả đặc quyền Một gói khám sức khoẻ cao cấp dành cho 1 người (Nam hoặc Nữ) tại một trong các chuỗi bệnh viện quốc tế cao cấp tại Việt nam 

 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

1 

BỆNH 

VIỆN 

VIỆT 

PHÁP HÀ 

NỘI 

BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI 

Số 01 Đường Phương Mai, Quận 

Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa  

1. Khám và tư vấn tổng quát 

2. Kiểm tra huyết áp 

3. Kiểm tra chỉ số cơ thể  

4. Kiểm tra răng miệng  

5. Kiểm tra tai mũi họng 

6. Đo thị lực và sắc giác 

Cận lâm sàng 

7. Công thức máu toàn phần /FBC 

8. Men Gan : ALT, AST 

9. Men Gan: GGT 

10. Kháng nguyên, kháng thể viêm gan 

B/Hepatitis B: HBsAg 

11. Chức năng thận: Creatinin 

12. Mỡ máu toàn phần: Total Cholesterol, 

HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, 

Tryglicerides 

13. Acid Uric /Uric Acid  

14. Đường huyết lúc đói 

Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa  

1. Khám và tư vấn tổng quát 

2. Kiểm tra huyết áp 

3. Kiểm tra chỉ số cơ thể  

4. Kiểm tra răng miệng  

5. Kiểm tra tai mũi họng 

6. Đo thị lực và sắc giác 

7. Kiểm tra vú cho nữ 

Cận lâm sàng 

8. Công thức máu toàn phần /FBC 

9. Men Gan : ALT, AST 

10. Kháng nguyên, kháng thể viêm gan 

B/Hepatitis B: HBsAg 

11. Chức năng thận: Creatinin 

12. Mỡ máu toàn phần: Total Cholesterol, HDL-

Cholesterol, LDL-Cholesterol, Tryglicerides 

13. Acid Uric /Uric Acid  

14. Đường huyết lúc đói 

15. Phân tích nước tiểu  

- Giảm giá 10% 

cho dịch vụ y 

tế không bao 

gồm trong gói 

khám sức khỏe 

trên (ngoại trừ 

thuốc, vật tư, 

thủ thuật, phẫu 

thuật, dịch vụ 

về răng và các 

gói khám trọn 

gói khác. 

- Voucher 

cafeteria khi sử 

dụng dịch vụ 

gói khám sức 

khỏe thường 

niên này. 

- Đơn giá trên 



                      

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: 34 

 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

15. Phân tích nước tiểu  

16. Ung thư tiền liệt tuyến  

Chẩn đoán hình ảnh 

17. Chụp tim phổi 

18. Siêu âm ổ bụng 

19. Siêu âm tuyến giáp 

Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

16. Chụp tim phổi 

17. Siêu âm ổ bụng 

18. Siêu âm tuyến giáp 

19. Sàng lọc ung thư cổ tử cung (cho nữ, thực 

hiện bởi bác sỹ Phụ khoa)  

Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa 

đã bao gồm 

VAT và các loại 

phí khác 
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PHÒNG 

KHÁM 

RAFFLES 

MEDICAL 

Phòng khám tại Hà Nội: 51 Xuân 

Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 

 

Phòng khám tại Hồ Chí Minh: 167A 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Hồ Chí 

Minh 

Khám lâm sàng 

1. Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical 

Clinic sẽ khám tổng quát, đặt các câu hỏi 

liên quan đến thể trạng, sức khỏe và đồng 

thời cung cấp thông tin tư vấn cho bệnh 

nhân 

2. Kiểm tra bệnh sử cá nhân 

3. Kiểm tra thị lực và sắc giác 

4. Kiểm tra chỉ số cơ thể 

5. Khám tai mũi họng 

6. Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm 

phòng 

7. Kiểm tra huyết áp 

Chuẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng 

8. Đo loãng xương 

9. Chụp X-Quang tim phổi 

10. Siêu âm tổng quát ổ bụng 

11. Siêu âm tuyến giáp 

12. Điện tâm đồ 

Xét nghiệm 

13.  Kiểm tra mỡ máu 

14. Chức năng thận 

15. Chức năng gan 

16. Xét nghiệm kiểm tra viêm gan B:  

Khám lâm sàng 

1. Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical 

Clinic sẽ khám tổng quát, đặt các câu hỏi liên 

quan đến thể trạng, sức khỏe và đồng thời 

cung cấp thông tin tư vấn cho bệnh nhân 

2. Kiểm tra bệnh sử cá nhân 

3. Kiểm tra thị lực và sắc giác 

4. Kiểm tra chỉ số cơ thể 

5. Khám tai mũi họng 

6. Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm 

phòng 

7. Kiểm tra huyết áp 

8. Khám vú cho nữ 

9. Khám phụ khoa cho nữ (dành cho nữ đã lập 

gia đình) 

10. Soi tươi huyết trắng 

11. Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (cho nữ giới) 

Chuẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng 

12. Đo loãng xương 

13.  

14. Chụp X-Quang tim phổi 

15. Siêu âm tổng quát ổ bụng 

16. Siêu âm tuyến giáp 

17. Điện tâm đồ 

- Giảm giá 20% 

mức giá niêm 

yết tại phòng 

khám đối với 

tất cả xét 

nghiệm 

và/hoặc khám 

tư vấn theo dõi 

khác 

- Nếu khám sức 

khỏe tổng quát 

với bác sĩ người 

nước ngoài, 

thêm 630.000 

VND vào phí 

khám 

- Lịch khám 

được áp dụng 

vào các ngày 

trong tuần và 

buổi sáng thứ 

7. Không áp 

dụng vào chiều 

thứ 7 và ngày 



                      

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: 35 

 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng nguyên bề mặt 

virút viêm gan B, Xét nghiệm viêm gan B - Kháng 

thể bề mặt virút viêm gan B 

17. Các xét nghiệm khác 

18. Xét nghiệm tầm soát ung thư:  

PSA toàn phần - Xét nghiệm dấu ấn ung thư tiền 

liệt tuyến,  

Xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng 

Xét nghiệm tầm soát ung thư Gan 

Xét nghiệm tầm soát ung thư phổi 

 

18. Siêu âm vú (Đối với nữ) 

Xét nghiệm 

19.  Kiểm tra mỡ máu 

20. Chức năng thận 

21. Chức năng gan 

Xét nghiệm kiểm tra viêm gan B: Xét nghiệm viêm 

gan B - Kháng nguyên bề mặt virút viêm gan B, Xét 

nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt virút viêm 

gan B 

22. Các xét nghiệm khác 

23. Xét nghiệm tầm soát ung thư 

Xét nghiệm tầm soát ung thư buồng trứng 

Xét nghiệm tầm soát ung thư vú 

Xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng 

Chủ Nhật. 
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BỆNH 

VIỆN 

HỒNG 

NGỌC 

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC - 55 Yên 

Ninh, Ba Đình, Hà Nội 

 

PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC 

KEANGNAM - Lầu 10, Keangnam 

Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội 

 

Y TẾ HỒNG NGỌC -  Khu B1F, 

Keangnam Landmark 72, Phạm 

Hùng, Hà Nội 

 

Hong Ngoc Clinic – Savico Long 

Bien - Lầu 3, Tòa nhà B, Savico 

Megamall, 7 – 9 Nguyễn Văn Linh, 

Long Biên, Hà Nội 

Khám lâm sàng 

1. KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

5. KSK_Kiểm tra TMH 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm 

6. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm laser) 

7. Định lượng Cholesterol 

8. Định lượng Triglycerid 

9. Định lượng HDL-C (High density 

lipoprotein Cholesterol) 

10. Định lượng LDL - C (Low density 

lipoprotein Cholesterol) 

11. Đo hoạt độ AST (GOT) 

12. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Khám lâm sàng 

1. KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

5. KSK_Kiểm tra TMH 

6. KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm 

7. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm laser) 

8. Định lượng Cholesterol 

9. Định lượng Triglycerid 

10. Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

Cholesterol) 

11. Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) 

12. Đo hoạt độ AST (GOT) 

- Giảm 10% phí 

xét nghiệm, tư 

vấn hoặc theo 

dõi thêm được 

bác sĩ yêu cầu 

mà không có 

trong danh 

sách gói khám 

(Ngoại trừ 

thuốc, vật tư, 

thủ thuật, phẫu 

thuật, dịch vụ 

về răng và các 

gói khám trọn 

gói khác). 

- Được hưởng 

dịch vụ VIP – 
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                                                                                                                                             Trang số: 36 

 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

13. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

14. HBsAg miễn dịch tự động- HBsAg 

(Architect) 

15. HBsAb định lượng- (Architect) 

16. Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 

17. Định lượng TSH (Thyroid Stimulating 

hormone) 

18. Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 

19. Định lượng Creatinin 

20. Định lượng Ure 

21. Định lượng Axit uric 

22. Định lượng Glucose 

23. Định lượng HbA1c 

24. Định lượng PSA toàn phần (Total 

prostate-Specific Antigen) - PSA free + 

PSA total 

25. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 

Cận lâm sàng - CĐHA 

26. Chụp Xquang ngực thẳng 

27. Siêu âm ổ bụng (tổng quát) 

28. Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng 

29. Siêu âm tuyến giáp 

30. Điện tim thường 

13. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

14. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

15. HBsAg miễn dịch tự động- HBsAg 

(Architect) 

16. HBsAb định lượng- (Architect) 

17. Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 

18. Định lượng TSH (Thyroid Stimulating 

hormone) 

19. Định lượng FT3 (Free 

20. Định lượng Creatinin 

21. Định lượng Ure 

22. Định lượng Axit uric 

23. Định lượng Glucose 

24. Định lượng HbA1c 

25. Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp 

Papsmear 

26. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 

Cận lâm sàng - CĐHA 

27. Chụp Xquang ngực thẳng 

28. Siêu âm ổ bụng (tổng quát) 

29. Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường 

bụng 

30. Siêu âm tuyến giáp 

31. Điện tim thường 

Hỗ trợ 1-1: Nhân 

viên Chi nhánh 

tham gia của 

Đối tác sẽ liên 

hệ xác nhận 

lịch hẹn và hỗ 

trợ trực tiếp 

Người tiêu 

dùng trong 

suốt quá trình 

khám sức khỏe. 

4 

BỆNH 

VIỆN 

QUỐC 

TẾ MỸ 

199 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, 

Hồ Chí Minh 

Khám tổng quát 

1. Khám Nội Khoa Tổng Quát 

2. Kê Khai Bệnh Sử 

3. Đo Chỉ Số Cơ Thể (Chiều Cao, Cân Nặng) 

4. Đo Sinh Hiệu (Huyết Áp, Mạch) 

Khám tổng quát 

1. Khám Nội Khoa Tổng Quát 

2. Kê Khai Bệnh Sử 

3. Đo Chỉ Số Cơ Thể (Chiều Cao, Cân Nặng) 

4. Đo Sinh Hiệu (Huyết Áp, Mạch) 

* Ưu đãi 10% 

hóa đơn cho 

các dịch vụ 

phát sinh thêm 

sau gói khám 
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                                                                                                                                             Trang số: 37 

 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

5. Khám Mắt - Chương Trình Kiểm Tra Sức 

Khỏe 

6. Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng 

7. Khám chuyên khoa Nha 

Kiểm tra máu tổng quát 

8. Công Thức Máu (22 thông số) 

9. Định Lượng Acid Uric 

10. Đường Huyết Lúc Đói 

11. Định Lượng HbA1c 

12. Định Lượng Creatinin 

13. Định Lượng Ure / Máu 

14. Đo Hoạt Độ AST (GOT) 

15. Đo Hoạt Độ ALT (GPT) 

16. Đo Hoạt Độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

17. Định Lượng Cholesterol Toàn Phần 

18. Định Lượng HDL-C (High Density 

Lipoprotein Cholesterol) 

19. Định Lượng LDL-C (Low Density 

Lipoprotein Cholesterol) 

20. Định Lượng Triglycerid 

21. HBsAb 

22. HBsAg 

23. HCV Ab 

24. HAV Total (IgM and IgG) - Hepatitis A 

Total (Antibody IgM and IgG) 

25. Tổng Phân Tích Nước Tiểu (10 thông số) 

26. Định Lượng PSA Toàn Phần (Total 

Prostate-Specific Antigen) 

Chẩn đoán hình ảnh/ thăm dò chức năng 

27. Chụp X-quang Tim Phổi 

5. Khám Mắt - Chương Trình Kiểm Tra Sức 

Khỏe 

6. Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng 

7. Khám chuyên khoa Nha 

Kiểm tra máu tổng quát 

8. Công Thức Máu (22 thông số) 

9. Định Lượng Acid Uric 

10. Đường Huyết Lúc Đói 

11. Định Lượng HbA1c 

12. Định Lượng Creatinin 

13. Định Lượng Ure / Máu 

14. Đo Hoạt Độ AST (GOT) 

15. Đo Hoạt Độ ALT (GPT) 

16. Đo Hoạt Độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

17. Định Lượng Cholesterol Toàn Phần 

18. Định Lượng HDL-C (High Density 

Lipoprotein Cholesterol) 

19. Định Lượng LDL-C (Low Density Lipoprotein 

Cholesterol) 

20. Định Lượng Triglycerid 

21. HBsAb 

22. HBsAg 

23. HCV Ab 

24. HAV Total (IgM and IgG) - Hepatitis A Total 

(Antibody IgM and IgG) 

25. Tổng Phân Tích Nước Tiểu (10 thông số) 

Chẩn đoán hình ảnh/ thăm dò chức năng 

26. Chụp X-quang Tim Phổi 

27. Điện Tâm Đồ (ECG) 

28. Siêu Âm Ổ Bụng 

VIP   

* T&C: Không 

áp dụng cho 

thuốc, vật tư 

tiêu hao, máu 

và các chế 

phẩm từ máu, 

mẫu sinh thiết, 

dịch vụ trọn gói 

khác 
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                                                                                                                                             Trang số: 38 

 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

28. Điện Tâm Đồ (ECG) 

29. Siêu Âm Ổ Bụng 

30. Siêu Âm Tuyến Giáp 

29. Soi Tươi Dịch Âm Đạo 

30. NovaPrep Pap 

31. Siêu Âm Tuyến Giáp 

32. Tầm soát bệnh phụ khoa 

33. Khám Phụ Khoa 

5 

BỆNH 

VIỆN ĐA 

KHOA 

QUỐC 

TẾ 

VINMEC 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Times City 458 Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội. 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Central Park 208 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 

TP. HCM 

 

Phòng khám Quốc tế Vinmec Sài 

Gòn 2 - 2 Bis Trần Cao Vân, Phường 

Đakao, Quận 1, TP. HCM 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Đà Nẵng 

Đường 30 tháng 4, Khu dân cư số 4 

Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa 

Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà 

Nẵng 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Phú Quốc - Bãi Dài, Xã Gành Dầu, 

Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Nha Trang - 42A Trần Phú, P. Vĩnh 

Khám lâm sàng/ Clinical Examination 

1. KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

5. KSK_Kiểm tra TMH 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm/ Test 

6. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm laser) 

7. Định lượng Cholesterol 

8. Định lượng Triglycerid 

9. Định lượng HDL-C (High density 

lipoprotein Cholesterol) 

10. Định lượng LDL - C (Low density 

lipoprotein Cholesterol) 

11. Đo hoạt độ AST (GOT) 

12. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

13. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

14. HBsAg miễn dịch tự động 

15. HBsAb định lượng 

16. Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 

17. Định lượng TSH (Thyroid Stimulating 

hormone) 

18. Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 

19. Định lượng Axit uric 

Khám lâm sàng/ Clinical Examination 

1. KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

5. KSK_Kiểm tra TMH 

6. KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm/ Test 

7. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm laser) 

8. Định lượng Cholesterol 

9. Định lượng Triglycerid 

10. Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

Cholesterol) 

11. Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) 

12. Đo hoạt độ AST (GOT) 

13. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

14. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

15. HBsAg miễn dịch tự động 

16. HBsAb định lượng 

17. Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 

18. Định lượng TSH (Thyroid Stimulating 

hormone) 

19. Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 

Ưu đãi 10% cho 

khách hàng sử 

dụng gói khám 

sức khỏe ưu đãi 

toàn cầu của 

Aspire 

Lifestyles khi sử 

dụng thêm các 

dịch vụ cận lâm 

sàng khác 

(Chụp chiếu, 

xét nghiệm) 

cho bản thân 

trong ngày 

thực hiện khám 
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                                                                                                                                             Trang số: 39 

 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Hạ Long - Số 10A Lê Thánh Tông, 

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Hải Phòng - Đường Võ Nguyên 

Giáp, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành phố Hải Phòng. 

20. Định lượng Creatinin 

21. Định lượng Ure 

22. Định lượng Glucose 

23. Định lượng HbA1c 

24. Định lượng PSA tự do (Free  prostate-

Specific Antigen) 

25. Định lượng PSA tự do (Free  prostate-

Specific Antigen) 

26. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh/ Diagnostic 

imaging 

27. Chụp Xquang ngực thẳng 

28. Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

29. Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng 

30. Siêu âm tuyến giáp 

31. Điện tim thường 

20. Định lượng Axit uric 

21. Định lượng Creatinin 

22. Định lượng Ure 

23. Định lượng Glucose 

24. Định lượng HbA1c 

25. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 

26. Vi khuẩn nhuộm soi 

27. Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp 

Thin Prep 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh/ Diagnostic 

imaging 

28. Chụp Xquang ngực thẳng 

29. Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

30. Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường 

bụng 

31. Siêu âm tuyến giáp 

32. Điện tim thường 

6 

BỆNH 

VIỆN 

QUỐC 

TẾ 

COLUMB

IA ASIA 

(dừng 

nhận 

booking 

từ ngày 

21/12/202

0) 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

COLUMBIA ASIA - 08 Alexandre de 

Rhodes, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. 

HCM 

 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA 

ASIA GIA ĐỊNH - 01 Nơ Trang Long, 

Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 

Khám lâm sàng 

1. KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

5. KSK_Kiểm tra TMH 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm 

6. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm laser) 

7. Định lượng Cholesterol 

8. Định lượng Triglycerid 

9. Định lượng HDL-C (High density 

lipoprotein Cholesterol) 

Khám lâm sàng 

1. KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

5. KSK_Kiểm tra TMH 

6. KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm 

7. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm laser) 

8. Định lượng Cholesterol 

9. Định lượng Triglycerid 

10. Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

- Giảm giá 15% 

mức giá niêm 

yết tại các cơ 

sở Columbia sẽ 

được áp dụng  

đối với tất cả 

các xét nghiệm, 

khám tư vấn 

hoặc theo dõi 

thêm không 

được liệt kê 

trong danh 

sách (trừ 
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                                                                                                                                             Trang số: 40 

 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

10. Định lượng LDL - C (Low density 

lipoprotein Cholesterol) 

11. Đo hoạt độ AST (GOT) 

12. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

13. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

14. HBsAg miễn dịch tự động 

15. HBsAb định lượng 

16. HCV Ab miễn dịch tự động/  

17. HAV IgM miễn dịch tự động 

18. Định lượng Axit uric 

19. Định lượng Creatinin 

20. Định lượng Ure 

21. Định lượng Glucose 

22. Định lượng HbA1c 

23. Tầm soát ung thư đại tràng/ CEA 

24. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 

25. Định lượng PSA toàn phần 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh 

26. Chụp Xquang ngực thẳng 

27. Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

28. Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng 

29. Siêu âm tuyến giáp 

30. Điện tim thường 

Cholesterol) 

11. Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) 

12. Đo hoạt độ AST (GOT) 

13. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

14. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

15. HBsAg miễn dịch tự động 

16. HBsAb định lượng 

17. HCV Ab miễn dịch tự động/  

18. HAV IgM miễn dịch tự động 

19. Định lượng Axit uric 

20. Định lượng Creatinin 

21. Định lượng Ure 

22. Định lượng Glucose 

23. Định lượng HbA1c 

24. Tầm soát ung thư đại tràng/ CEA 

25. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 

26. Vi khuẩn nhuộm soi 

27. Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp 

Thin Prep 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh 

28. Chụp Xquang ngực thẳng 

29. Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

30. Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường 

bụng 

31. Siêu âm tuyến giáp 

32. Điện tim thường 

thuốc) 
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                                                                                                                                             Trang số: 41 

 

Gói khám sức khỏe tầm soát ung thư: Khi Khách hàng đăng ký đặc quyền này sẽ được tính là sử dụng 2 đặc quyền UHNW 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tầm soát ung thư cho nam Gói khám sức khỏe tầm soát ung thư cho nữ 

1 

BỆNH 

VIỆN ĐA 

KHOA 

QUỐC TẾ 

VINMEC 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội. 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Central Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM 

 

Phòng khám Quốc tế Vinmec Sài Gòn 2 

- 2 Bis Trần Cao Vân, Phường Đakao, 

Quận 1, TP. HCM 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà 

Nẵng 

Đường 30 tháng 4, Khu dân cư số 4 

Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường 

Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú 

Quốc - Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện 

Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha 

Trang - 42A Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, 

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ 

Long - Số 10A Lê Thánh Tông, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh. 

Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa  

1. Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. Khám kiểm tra răng miệng 

5. Kiểm tra TMH 

Cận lâm sàng – Xét nghiệm 

6. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm 

laser) 

7. Định lượng Cholesterol 

8. Định lượng Triglycerid 

9. Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

Cholesterol) 

10. Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) 

11. Đo hoạt độ AST (GOT) 

12. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

13. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

14. HBsAg miễn dịch tự động 

15. HBsAb định lượng 

16. Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 

17. Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 

18. Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 

19. Định lượng Creatinin 

20. Định lượng Ure 

21. Định lượng Axit uric 

22. Định lượng Glucose 

23. Định lượng HbA1c 

24. Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific 

Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa 

1. Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. Khám kiểm tra răng miệng 

5. Kiểm tra TMH 

6. Khám phụ khoa, khám vú 

Cận lâm sàng – Xét nghiệm 

7. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 

đếm laser) 

8. Định lượng Cholesterol 

9. Định lượng Triglycerid 

10. Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

Cholesterol) 

11. Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) 

12. Đo hoạt độ AST (GOT) 

13. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

14. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

15. HBsAg miễn dịch tự động 

16. HBsAb định lượng 

17. Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 

18. Định lượng TSH (Thyroid Stimulating 

hormone) 

19. Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 

20. Định lượng Creatinin 

21. Định lượng Ure 

22. Định lượng Axit uric 

23. Định lượng Glucose 
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                                                                                                                                             Trang số: 42 

 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tầm soát ung thư cho nam Gói khám sức khỏe tầm soát ung thư cho nữ 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải 

Phòng - Đường Võ Nguyên Giáp, 

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải Phòng. 

Antigen) 

25. Định lượng PSA tự do (Free  prostate-Specific 

Antigen) 

26. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

27. Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) Sàng 

lọc và theo dõi điều trị ung thư đại tràng, trực tràng 

28. Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) Sàng 

lọc và theo dõi điều trị ung thư dạ dày 

29. Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) 

Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư tụy, đường 

mật 

30. Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) 

Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư vòm họng 

31. Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) Các dấu ấn 

ung thư để sàng lọc nguy cơ ung thư gan. 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh 

32. Siêu âm ổ bụng Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, 

lách, thận, bàng quang) 

33. Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng 

34. Siêu âm tuyến giáp 

35. Điện tim thường 

36. Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u/ Giúp 

phát hiện sớm ung thư phổi.  Có nguy cơ phơi 

nhiễm với bức xạ, chẩn đoán quá mức dẫn đến lạm 

dụng các biện pháp can thiệp (dương tính giả của 

CT phổi liều thấp rất cao 96%) 

Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa 

24. Định lượng HbA1c 

25. Vi khuẩn nhuộm soi ( dịch âm đạo nữ) 

26. Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp 

Thin Prep 

27. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

28. Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) Dấu ấn 

sàng lọc ung thư buồng trứng 

29. Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) 

Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư vú 

30. Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) 

Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư dạ dày 

31. Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) Các dấu 

ấn ung thư để sàng lọc nguy cơ ung thư gan. 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh 

1. Siêu âm ổ bụng Siêu âm ổ bụng (gan mật, 

tụy, lách, thận, bàng quang) 

2. Siêu âm phụ khoa thường quy (đường bụng) 

3. Siêu âm tuyến giáp 

4. Điện tim thường 

5. Siêu âm tuyến vú hai bên/ Phát hiện các dấu 

hiệu lành tình và ác tính tuyến vú trên siêu âm 

6. Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u/ 

Giúp phát hiện sớm ung thư phổi.  Có nguy cơ 

phơi nhiễm với bức xạ, chẩn đoán quá mức dẫn 

đến lạm dụng các biện pháp can thiệp (dương 

tính giả của CT phổi liều thấp rất cao 96%) 

Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa 

2 

BỆNH 

VIỆN 

HỒNG 

NGỌC 

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC - 55 Yên Ninh, 

Ba Đình, Hà Nội 

 

PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC 

Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa  

1. Khám chuyên khoa nội 

2. Khám chuyên khoa mắt 

3. Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa  

1. Khám chuyên khoa nội 

2. Khám chuyên khoa mắt 

3. Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt 
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No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tầm soát ung thư cho nam Gói khám sức khỏe tầm soát ung thư cho nữ 

KEANGNAM - Lầu 10, Keangnam 

Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội 

 

Y TẾ HỒNG NGỌC -  Khu B1F, 

Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, 

Hà Nội 

 

Hong Ngoc Clinic – Savico Long Bien - 

Lầu 3, Tòa nhà B, Savico Megamall, 7 – 

9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội 

Thăm dò chức năng 

4. Nội soi Tai mũi họng 

5. Tầm soát thể trạng và trọng lượng cơ thể - BMI 

6. Đo độ loãng xương toàn thân  (không chụp cho 

phụ nữ có thai) 

7. Đo xơ vữa động mạch vành 

8. Lưu huyết não 

Chẩn đoán hình ảnh 

9. Chụp X-quang số hóa phổi Thẳng (không chụp cho 

phụ nữ có thai) 

10. Siêu âm ổ bụng tổng quát 

11. Điện tâm đồ 

12. Siêu âm tim 

13. Siêu âm tuyến giáp 

Xét nghiệm 

14. Soi phân/Chẩn đoán bệnh lý xuất huyết đường tiêu 

hóa 

15. Albumin + Protein + Globulin + A/G/Đa ́nh giá vê ̀ 

ti ̀nh trạng dinh dưỡng, phát hiê ̣n bê ̣nh lý chức năng 

gan, thận. 

16. Tổng phân tích Nước tiểu 

17. Công thức máu 

18. Đường máu Gluco 

19. HbA1c/Phản ánh tình trạng đường liên tục trong 3 

tháng 

20. Mỡ máu (Cholesterol, Triglicerid, LDL, HDL) 

21. Free T3, FT4 & TSH/Tầm soát bệnh lý tuyến giáp 

(T4 và TSH tự do trong máu) 

22. Chức năng thận (Ure/ Cre) 

23. Chức năng gan (GOT, GPT) 

4. Khám sản - Phụ khoa 

Thăm dò chức năng 

5. Nội soi Tai mũi họng 

6. Tầm soát thể trạng và trọng lượng cơ thể - BMI 

7. Đo độ loãng xương toàn thân  (không chụp 

cho phụ nữ có thai) 

8. Đo xơ vữa động mạch vành 

9. Lưu huyết não 

Chẩn đoán hình ảnh 

10. Chụp X-quang số hóa phổi Thẳng (không chụp 

cho phụ nữ có thai) 

11. Siêu âm ổ bụng tổng quát 

12. Điện tâm đồ 

13. Siêu âm tim 

14. Siêu âm tuyến giáp 

15. Siêu âm tuyến vú cho nữ 

Xét nghiệm 

16. Soi phân/Chẩn đoán bệnh lý xuất huyết đường 

tiêu hóa 

17. Albumin + Protein + Globulin + A/G/Đa ́nh giá 

về ti ̀nh trạng dinh dưỡng, pha ́t hiê ̣n bê ̣nh lý 

chức năng gan, thận. 

18. Tổng phân tích Nước tiểu 

19. Công thức máu 

20. Đường máu Gluco 

21. HbA1c/Phản ánh tình trạng đường liên tục 

trong 3 tháng 

22. Mỡ máu (Cholesterol, Triglicerid, LDL, HDL) 

23. Free T3, FT4 & TSH/Tầm soát bệnh lý tuyến 

giáp (T4 và TSH tự do trong máu) 
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No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tầm soát ung thư cho nam Gói khám sức khỏe tầm soát ung thư cho nữ 

24. Bilirubin (TP, TT, GT)/Chuẩn đoán các bê ̣nh lý vê ̀ 

gan mật 

25. Kháng nguyên viêm gan B (Architect) 

26. Anti HCV (Architect)/Chẩn đoán viêm gan siêu vi C. 

27. Acid Uric/Chẩn đoán sớm về bệnh Gout. 

28. Gama GT/Đánh giá mức độ tổn thương Gan, Mật 

29. Lipase/Chẩn đoán và theo dõi viêm tụy cấp, viêm 

tụy mãn tính, và các rối loạn khác có liên quan đến 

tuyến tụy. 

Xét nghiệm ca ́c dâ ́u ấn ung thư trong ma ́u 

30. CA 19-9 Tầm soát ung thư tuyến tuỵ, đường mật. 

31. SCC Tầm soát ung thư vòm họng 

32. CA 724 Tầm soát ung thư dạ dày 

33. CEA Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, đại trực 

tràng 

34. CYFRA  21-1 Chuẩn đoán và theo dõi ung thư Phổi 

35. AFP Tầm soát ung thư Gan. 

36. TG Tầm soát ung thư tuyến Giáp 

37. PSA total và PSA free Nam Phát hiện sớm ung thư 

tiền liệt tuyến. 

24. Chức năng thận (Ure/ Cre) 

25. Chức năng gan (GOT, GPT) 

26. Bilirubin (TP, TT, GT)/Chuâ ̉n đoán các bê ̣nh lý 

về gan mật 

27. Kháng nguyên viêm gan B (Architect) 

28. Anti HCV (Architect)/Chẩn đoán viêm gan siêu 

vi C. 

Xét nghiệm ca ́c dâ ́u ấn ung thư trong ma ́u 

29. CA 19-9 Tầm soát ung thư tuyến tuỵ, đường 

mật. 

30. SCC Tầm soát ung thư vòm họng 

31. CA 724 Tầm soát ung thư dạ dày 

32. CEA Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, đại 

trực tràng 

33. CYFRA  21-1 Chuẩn đoán và theo dõi ung thư 

Phổi 

34. AFP Tầm soát ung thư Gan. 

35. TG Tầm soát ung thư tuyến Giáp 

36. CA 125 Tầm soát ung thư  buồng trứng 

37. CA 15.3 Tầm soát ung thư vú 

38. Papsmear Tầm soát ung thư cổ tử cung 
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PHỤ LỤC 05: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN DỊCH VỤ HỖ TRỢ LÀM DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÓN TIỄN 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu 72  tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ 

Chính sách hủy, thay 

đổi, vắng mặt 

- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 

- Nếu hủy trong vòng 24 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ hoặc không đến sẽ được tính 1 đặc quyền đã sử dụng 

- Thay đổi ngày giờ mới phải được thực hiện trước ít nhất 12 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ đã đặt 

- Trẻ em dưới 2 tuổi đi cùng khách hàng sẽ được miễn phí dịch vụ. 

Mô tả đặc quyền 
Chương trình đặc quyền dành tặng cho khách hàng một gói dịch vụ VIP đón tiễn và làm thủ tục nhanh tại 34 sân bay quốc tế trênn toàn 

cầu thuộc Nhóm 1, nhóm 2, và nhóm 3 và 2 sân bay Việt Nam. Check in theo đường ưu tiên và hỗ trợ về hành lý 

Phụ thu 
- Phụ phí ngoài giờ làm việc và ngày lễ sẽ được tính theo từng trường hợp theo sân bay theo báo giá 

- Các khoản phụ phí này đã được chiết khấu 20% so với giá công khai 

 

Dịch vụ Sân bay Nội Bài Sân bay Tân Sơn Nhất 

Hỗ trợ làm thủ tục nhanh tại ga đến 

Khách hàng được chào đón bằng bảng tên ở cuối cầu hàng không 

Hỗ trợ nhập cảnh & các thủ tục hải quan một cách nhanh chóng 

Hỗ trợ lấy hành lý  

Phối hợp và bàn giao cho bên đón/Tài xế 

Áp dụng Áp dụng 

Hỗ trợ làm thủ tục nhanh tại ga đi /Dịch vụ đón tiễn 

Khách hàng được chào đón bằng bảng tên tại lối vào sân bay /Điểm hẹn 

Hỗ trợ làm thủ tục check-in  

Hỗ trợ xuất cảnh/thủ tục an ninh một cách nhanh chóng chỉ áp dụng tại nhà ga quốc tế (đối với nhà ga quốc 

nội, khách vẫn phải xếp hàng làm thủ tục an ninh) 

Khách hàng được hộ tống đến cửa lên máy bay hoặc Phòng chờ 

Áp dụng 

(chỉ hộ tống đến cửa an 

ninh) 

Áp dụng 

(hộ tống đến cửa lên 

máy bay hoặc phòng 

chờ) 

Hỗ trợ hành lý (đã bao gồm trong giá) Áp dụng Áp dụng 
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DANH SÁCH SÂN BAY QUỐC TẾ 

Country Airport 
Airport 

Code 
Terminal 

Product 

Category 
Product Name Product Type 

No 

of 

Pax 

Out of 

Hours 

Surcharg

es 

Holiday 

Surchar

ges 

Bahamas Nassau NAS NASSAU TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Bahamas Nassau NAS NASSAU TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Bahrain Bahrain BAH BAHRAIN TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Bahrain Bahrain BAH BAHRAIN TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Barbados Bridgetown BGI BRIDGETOWN TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Barbados Bridgetown BGI BRIDGETOWN TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Cambodia Phnom Penh PNH PHNOM PENH TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Cambodia Phnom Penh PNH PHNOM PENH TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Cambodia 
Preah 

Sihanouk 
KOS PREAH SIHANOUK TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Cambodia 
Preah 

Sihanouk 
KOS PREAH SIHANOUK TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Cambodia Siem Reap REP 
SIEM REAP DOMESTIC 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Cambodia Siem Reap REP 
SIEM REAP DOMESTIC 

TERMINAL 
Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Cambodia Siem Reap REP 
SIEM REAP INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Cambodia Siem Reap REP 
SIEM REAP INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Cyprus Larnaca LCA LARNACA TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Cyprus Larnaca LCA LARNACA TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Cyprus Paphos PFO PAFOS TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Cyprus Paphos PFO PAFOS TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

India Ahmedabad AMD AMD DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 
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India Ahmedabad AMD AMD DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist 
Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Ahmedabad AMD 
AMD INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Ahmedabad AMD 
AMD INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist 

Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Ahmedabad AMD AMD TERMINAL 3 Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Ahmedabad AMD AMD TERMINAL 3 Meet and Assist 
Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Bangalore BLR 
BANGALORE BENGALGURU 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Bangalore BLR 
BANGALORE BENGALGURU 

TERMINAL 
Meet and Assist 

Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Calcutta CCU CCU DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Calcutta CCU CCU DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist 
Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Calcutta CCU 
CCU INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Calcutta CCU 
CCU INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist 

Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Chennai MAA CHENNAI DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Chennai MAA CHENNAI DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist 
Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Chennai MAA 
CHENNAI INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Chennai MAA 
CHENNAI INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist 

Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Cochin COK COCHIN DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Cochin COK COCHIN DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist 
Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Cochin COK 
COCHIN INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 
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India Cochin COK 
COCHIN INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist 

Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Hyderabad HYD HYDERABAD TERMINAL Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Hyderabad HYD HYDERABAD TERMINAL Meet and Assist 
Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Jaipur JAI JAIPUR DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Jaipur JAI JAIPUR DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist 
Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Jaipur JAI 
JAIPUR INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Jaipur JAI 
JAIPUR INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist 

Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

India Mumbai BOM BOM DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Mumbai BOM BOM DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist 
Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 45.00 90.00 

India Mumbai BOM 
BOM INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India Mumbai BOM 
BOM INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist 

Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 45.00 90.00 

India New Delhi DEL NEW DELHI TERMINAL 3 Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

India New Delhi DEL NEW DELHI TERMINAL 3 Meet and Assist 
Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

Indonesia 
Bali 

(Denpasar) 
DPS DPS DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 30.00 60.00 

Indonesia 
Bali 

(Denpasar) 
DPS DPS DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 30.00 60.00 

Indonesia 
Bali 

(Denpasar) 
DPS DPS DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist Transit Meet and Assist Transit 1 45.00 90.00 

Indonesia 
Bali 

(Denpasar) 
DPS DPS INTERNATIONAL TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 30.00 60.00 

Indonesia 
Bali 

(Denpasar) 
DPS DPS INTERNATIONAL TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 30.00 60.00 
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Indonesia 
Bali 

(Denpasar) 
DPS DPS INTERNATIONAL TERMINAL Meet and Assist Transit Meet and Assist Transit 1 45.00 90.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 1 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 30.00 60.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 1 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 30.00 60.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 1 Meet and Assist Transit Meet and Assist Transit 1 45.00 90.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 2 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 30.00 60.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 2 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 30.00 60.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 2 Meet and Assist Transit Meet and Assist Transit 1 45.00 90.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 3 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 30.00 60.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 3 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 30.00 60.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 3 Meet and Assist Transit Meet and Assist Transit 1 45.00 90.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 4 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 30.00 60.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 4 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 30.00 60.00 

Indonesia Jakarta CGK CGK TERMINAL 4 Meet and Assist Transit Meet and Assist Transit 1 45.00 90.00 

Indonesia Juanda SUB Sub Terminal Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 30.00 60.00 

Indonesia Juanda SUB Sub Terminal Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 30.00 60.00 

Indonesia Juanda SUB Sub Terminal Meet and Assist Transit Meet and Assist Transit 1 45.00 90.00 

Indonesia Sepingan BPN Bpn Terminal Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 30.00 60.00 

Indonesia Sepingan BPN Bpn Terminal Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 30.00 60.00 

Indonesia Sepingan BPN Bpn Terminal Meet and Assist Transit Meet and Assist Transit 1 45.00 90.00 

Kuwait Kuwait KWI 
KUWAIT AIRPORT MAIN 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Kuwait Kuwait KWI 
KUWAIT AIRPORT MAIN 

TERMINAL 
Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Kuwait Kuwait KWI 
KUWAIT AIRPORT SHEIKH SAAD 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Kuwait Kuwait KWI 
KUWAIT AIRPORT SHEIKH SAAD 

TERMINAL 
Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Malaysia Johor Bahru JHB SENAI AIRPORT TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Malaysia Johor Bahru JHB SENAI AIRPORT TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 
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Malaysia 
Kuala 

Lumpur 
KUL 

KUL LCCT (LOW-COST CARRIER 

TERMINAL) 
Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

Malaysia 
Kuala 

Lumpur 
KUL 

KUL LCCT (LOW-COST CARRIER 

TERMINAL) 
Meet and Assist 

Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

Malaysia 
Kuala 

Lumpur 
KUL KUL SATELLITE TERMINAL Meet and Assist Arrival Meet & Assist Arrival 1 40.00 80.00 

Malaysia 
Kuala 

Lumpur 
KUL KUL SATELLITE TERMINAL Meet and Assist 

Departure Meet & 

Assist 
Departure 1 40.00 80.00 

Malaysia 
Kuala 

Lumpur 
KUL 

KUL TERMINAL 1 (MAIN 

TERMINAL) 
Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Malaysia 
Kuala 

Lumpur 
KUL 

KUL TERMINAL 1 (MAIN 

TERMINAL) 
Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Malaysia Langkawi LGK 
LANGKAWI AIRPORT MAIN 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Malaysia Langkawi LGK 
LANGKAWI AIRPORT MAIN 

TERMINAL 
Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Malta Malta MLA MALTA PASSENGER TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Malta Malta MLA MALTA PASSENGER TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Oman Muscat MCT 
MUSCAT AIRPORT MAIN 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Oman Muscat MCT 
MUSCAT AIRPORT MAIN 

TERMINAL 
Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Thailand Bangkok BKK 
SUVARNABHUMI MAIN 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Thailand Bangkok BKK 
SUVARNABHUMI MAIN 

TERMINAL 
Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Thailand Chiang Mai CNX CNX DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Thailand Chiang Mai CNX CNX DOMESTIC TERMINAL Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Thailand Chiang Mai CNX 
CNX INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Thailand Chiang Mai CNX 
CNX INTERNATIONAL 

TERMINAL 
Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 
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Thailand Don Mueang DMK DMK TERMINAL 1 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Thailand Don Mueang DMK DMK TERMINAL 1 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Thailand Don Mueang DMK DMK TERMINAL 2 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Thailand Don Mueang DMK DMK TERMINAL 2 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Thailand Don Mueang DMK DMK TERMINAL 3 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Thailand Don Mueang DMK DMK TERMINAL 3 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Thailand Koh Samui USM 
SAMUI AIRPORT MAIN 

TERMINAL 
Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Thailand Koh Samui USM 
SAMUI AIRPORT MAIN 

TERMINAL 
Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

Thailand Phuket HKT HKT TERMINAL 1 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Thailand Phuket HKT HKT TERMINAL 1 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 45.00 90.00 

Thailand Phuket HKT HKT TERMINAL 2 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

Thailand Phuket HKT HKT TERMINAL 2 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 45.00 90.00 

United Arab 

Emirates 
Abu Dhabi AUH AUH TERMINAL 1 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

United Arab 

Emirates 
Abu Dhabi AUH AUH TERMINAL 1 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

United Arab 

Emirates 
Abu Dhabi AUH AUH TERMINAL 2 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

United Arab 

Emirates 
Abu Dhabi AUH AUH TERMINAL 2 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

United Arab 

Emirates 
Abu Dhabi AUH AUH TERMINAL 3 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

United Arab 

Emirates 
Abu Dhabi AUH AUH TERMINAL 3 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

United Arab 

Emirates 
Dubai DXB DXB TERMINAL 1 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

United Arab 

Emirates 
Dubai DXB DXB TERMINAL 1 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

United Arab Dubai DXB DXB TERMINAL 2 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 
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Emirates 

United Arab 

Emirates 
Dubai DXB DXB TERMINAL 2 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 

United Arab 

Emirates 
Dubai DXB DXB TERMINAL 3 Meet and Assist Arrival Fast Track Arrival 1 40.00 80.00 

United Arab 

Emirates 
Dubai DXB DXB TERMINAL 3 Meet and Assist Departure Fast Track Departure 1 40.00 80.00 
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PHỤ LỤC 06: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN TRẢI NGHIỆM 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu 1 tháng trước kỳ nghỉ dưỡng 

Chính sách hủy, thay đổi, vắng mặt Được quy định cụ thể trong từng nhà cung cấp dưới đây 

 

Gói 

trải 

nghiệ

m 

Tên 
Địa 

điểm 
Giới thiệu 

Loại 

phò

ng 

Gói đặc quyền Ghi chú 

Chính sách hủy, 

thay đổi trong giai 

đoạn thấp điểm, 

cao điểm 

Lễ tết và các dịp đặc 

biệt 

Chính sách 

hủy, thay 

đổi trong 

giai đoạn lễ 

tết và các 

dịp đặc 

biệt 

Ngày 

hết 

hạn 

chươn

g trình 

CRUI

SE & 

SCE

NIC 

FLIG

HT 

Hai Au 

Aviati

on 

Ha Long 

Bay 

Hàng không Hải Âu dù 

mới đi vào hoạt động 

chính thức từ năm 

2014, đến nay đã mở 

rộng thị trường từ 

Vịnh Hạ Long đến 

Ninh Bình, Nha Trang 

và tiến tới tiếp tục khai 

thác các thắng cảnh 

độc đáo trên khắp dải 

đất xinh đẹp Việt 

Nam. Hơn thế nữa, 

thủy phi cơ của chúng 

tôi được vận hành bởi 

đội ngũ phi công được 

đào tạo bài bản tại 

Sydney, Australia, đạt 

các chứng chỉ uy tín, 

đã có kinh nghiệm bay 

trên 6000 giờ và là 

những cá nhân xuất 

 

Tuần Châu – Vịnh Hạ Long – 

Tuần Châu 

Thời gian: 25 phút. 

Giờ bay: 9:00, 

10:50, 11:30, 

12:25, 14:45, 

15:40, 16:35 

Hành khách được 

phép thay đổi 

chuyến bay (bao 

gồm việc thay đổi 

chặng bay và ngày 

khởi hành) đã đặt 

sang chuyến bay 

khác nếu chuyến 

bay đó còn trống 

và đồng thời phải 

đáp ứng các điều 

kiện sau: 

a.Tuân thủ chặt chẽ 

các điều kiện phát 

hành của vé; 

b.Thông báo trước 

48 giờ trước giờ 

khởi hành của 

chuyến bay dự định 

c. Việc thay đổi 

chuyến bay chỉ 

23/12/2020 – 

03/01/2021 

12 /02/2021 – 

18/02/2021 

29/04/2021 – 

02/05/2021 

29/08/2021 – 

03/09/2021 

Các booking vào các 

dịp lễ tết sẽ được nhận 

và thông báo với khách 

hàng và VPBank theo 

từng trường hợp cụ thể 

về các hạng mục thay 

đổi hoặc không được 

phục vụ theo danh 

sách ban đầu của 

chương trình. 

Không 

hoàn, 

không hủy, 

không đổi 
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sắc nhất trong lĩnh vực 

bay thủy phi cơ. Đi 

thủy phi cơ là một trải 

nghiệm mới lạ, đẳng 

cấp và đang ngày 

càng được yêu thích. 

Quý khách có thể 

hoàn toàn tin tưởng 

với những chuyến đi 

an toàn, đẳng cấp và 

lý thú cùng Hàng 

không Hải Âu. 

được xác nhận kể 

từ khi Hãng vận 

chuyển cấp cho 

Hành khách Mã số 

xác nhận và Xác 

nhận đặt chỗ mới. 

f. Hủy bỏ chuyến 

bay: Việc hủy bỏ 

chuyến bay sẽ 

được tính là 1 đặc 

quyền đã sử dụng. 

 

LE 

THEA

TRE 

CRUIS

E 

Ha Long 

Bay 

 

Du thuyền Le Theatre 

nổi bật như một viên 

ngọc tinh khiết giữa 

biển khơi. Thân tàu 

hoàn toàn bằng thép 

chất lượng cao cùng 

hệ thống máy hiện đại 

đảm bảo sự an toàn và 

ổn định. Đến với du 

thuyền Le Theatre, 

bạn như lạc mình vào 

thiên đường nghỉ 

dưỡng với nhiều dịch 

vụ tiện nghi như hệ 

thống spa & massage 

mang lại phút giây thư 

giãn tuyệt vời, trung 

tâm sự kiện, hội họp 

cho doanh nhân, nhà 

hàng, quán bar, và bồn 

ngâm chân. 

Juni

or 

Suit

e 

with 

priv

ate 

balc

ony 

 

NGÀY 01: HÀ NỘI – HẠ 

LONG. (Buffet trưa, Set 

menu hải sản tối ) 

09:00: Đón khách tại khu 

vực phố cổ Hà Nội 

11:45-12:00: Qúy khách sẽ 

được đưa lên du thuyền Le 

Théatre bằng xuồng 

- Welcome drink 

- Bữa trưa buffet sẽ được 

phục vụ tại nhà hàng Opera. 

Sau khi dùng bữa trưa, quý 

khách nhận chìa khóa check 

in phòng và thư giãn 

15:30: Khám phá khu vực Ao 

Ếch thuộc vịnh Lan Hạ 

17:30: Qúy khách quay trở lại 

du thuyền Le Théatre. 

17:30 - 18:30: Trà chiều bánh 

ngọt 

18:00: Cooking Class 

09:00   

Đón khách tại 

khu vực phố 

cổ Hà Nội  

Khởi hành đi 

Hạ Long với 

quãng thời 

gian khoảng 

2,5 giờ qua 

đường cao tốc 

mới 

 

+) Không hoàn, 

không hủy. Trường 

hợp khách thay đổi 

lịch trình cần báo 

trước bảy (07) 

ngày. 

+) Trường hợp hủy 

hoặc thay đổi tự 

nguyện 

Bất kỳ việc hủy vé 

hoặc thay đổi về 

nội dung đặt chỗ sẽ 

được tính là đã sử 

dụng 2 đặc quyền. 

Trường hợp thay 

đổi về thời gian đặt 

chỗ sẽ tùy thuộc 

vào sự sẵn có và 

chính sách thay đổi 

thời gian đặt chỗ 

của nhà cung cấp. 

23/12/2020 – 

03/01/2021 

12 /02/2021 – 

18/02/2021 

29/04/2021 – 

02/05/2021 

29/08/2021 – 

03/09/2021 

 

Các booking vào các 

dịp lễ tết sẽ được nhận 

và thông báo với khách 

hàng và VPBank theo 

từng trường hợp cụ thể 

về các hạng mục thay 

đổi hoặc không được 

phục vụ theo danh 

sách ban đầu của 

chương trình. 

 

Không 

hoàn, 

không hủy, 

không đổi 
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19:00: Bữa tối được phục vụ 

theo thực đơn tự chọn theo 

thực đơn Set menu hương vị 

hải sản tại nhà hàng Opera 

trên tàu. 

NGÀY 02: HẠ LONG - HÀ 

NỘI. (Bữa sáng nhẹ, Brunch 

buffet ) 

Khách hàng sẽ 

được thay đổi tối 

đa 2 lần. 

+) Trường hợp hủy 

hoặc thay đổi 

không tự nguyện 

do lịch trình của 

nhà  

     

06:15: Tập Tai Chi trên tầng 

thượng của du thuyền. 

06:30: Qúy khách dùng bữa 

sáng nhẹ tại nhà hàng Opera 

7:45: Ghé thăm hang Tối & 

hang Sáng trên những chiếc 

thuyền nan do người dân địa 

phương chèo tay. 

09:00: Quay trở lại du 

thuyền Le Théatre. Qúy 

khách vui lòng dọn dẹp hành 

lý và kiểm tra kỹ lại đồ đạc 

trước khi trả phòng. 

09:40 Brunch buffet (Bữa 

trưa sớm tự chọn) sẽ được 

phục vụ trên hành trình quay 

trở lại bến tàu. 

10:30-11:00AM Tàu đưa 

khách về bến Tuần châu và 

Qúy khách lên xe limousine 

trở về Hà Nội. 

Xe sẽ đưa quý khách về tới 

khách sạn khoảng tầm 16:00 

– 16:30. 

 

cung cấp thay đổi: 

Khách hàng sẽ 

được thông báo ít 

nhất 03 ngày trước 

ngày sử dụng dịch 

vụ và đưa ra 

phương án thay thế 

(du thuyền tương 

đương có trong 

danh sách). Nếu 

khách không đồng 

ý với phương án 

thay thế và muốn 

hủy đặt chỗ, đặc 

quyền sẽ được tính 

là chưa sử dụng.  

Trong trường hợp 

không có tàu thay 

thế hoạt động 

trong thời gian 

khách hàng yêu 

cầu, khách hàng có 

thể yêu cầu chuyển 

sang ngày khác 

hoặc chuyển sang 
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sử dụng đặc quyền 

khác. 

 
Aspira 

Cruise 

Ha Long 

Bay 

Du thuyền Aspira là du 

thuyền đạt chuẩn 5* 

với các tiện ích sang 

trọng, hiện đại và ăn 

Buffet. Du khách có 

thể tham gia các hoạt 

động như đạp xe đạp 

và câu cá ở khu vực 

xung quanh hoặc du 

khách cũng có thể thư 

giãn dọc theo bờ biển. 

Du thuyền Aspira gồm 

22 phòng ngủ đều có 

ban công riêng biệt, 

nhà hàng, quầy bar và 

sundeck thoáng đãng, 

du khách có thể tận 

hưởng trọn vẹn khung 

cảnh tuyệt đẹp vủa 

vịnh Hạ Long cùng 

những dịch vụ nghỉ 

dưỡng đẳng cấp trong 

suốt hành trình ở Vịnh 

Lan Hạ. 

Điểm nổi bật: 

– Tham quan Vịnh Hạ 

Long và Vịnh Lan Hạ 

trong cùng một hành 

trình 

– Hành trình mới và 

độc đáo với sự cân 

Aspi

ra 

Crui

se 

 

- Xe ô tô đón trả khách tại 

trung tâm Tp Hà Nội  

- Đồ uống chào đón khách 

- Lệ phí vào cửa và tham 

quan  

- Hướng dẫn viên du lịch nói 

tiếng Anh và tiếng Việt đón 

tại Tuần Châu 

- Nước uống trong phòng (2 

chai/phòng) 

- Lớp học cắt tỉa hoa quả 

trên tàu 

- Trà, cafe sáng 

- Tập Thái Cực Quyền sáng 

sớm trên tàu 

- Các bữa ăn trên tàu 

- Kayak hoặc đò tay 

- Chương trình câu mực đêm 

- Bảo hiểm, phí dịch vụ 

 

 

+) Không hoàn, 

không hủy. Trường 

hợp khách thay đổi 

lịch trình cần báo 

trước bảy (07) 

ngày. 

+) Trường hợp hủy 

hoặc thay đổi tự 

nguyện 

Bất kỳ việc hủy vé 

hoặc thay đổi về 

nội dung đặt chỗ sẽ 

được tính là đã sử 

dụng 2 đặc quyền. 

Trường hợp thay 

đổi về thời gian đặt 

chỗ sẽ tùy thuộc 

vào sự sẵn có và 

chính sách thay đổi 

thời gian đặt chỗ 

của nhà cung cấp. 

Khách hàng sẽ 

được thay đổi tối 

đa 2 lần. 

+) Trường hợp hủy 

hoặc thay đổi 

không tự nguyện 

do lịch trình của 

nhà cung cấp thay 

đổi: Khách hàng sẽ 

được thông báo ít 

23/12/2020 – 

03/01/2021 

12 /02/2021 – 

18/02/2021 

29/04/2021 – 

02/05/2021 

29/08/2021 – 

03/09/2021 

 

Các booking vào các 

dịp lễ tết sẽ được nhận 

và thông báo với khách 

hàng và VPBank theo 

từng trường hợp cụ thể 

về các hạng mục thay 

đổi hoặc không được 

phục vụ theo danh 

sách ban đầu của 

chương trình. 

 

Không 

hoàn, 

không hủy, 

không đổi 
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bằng nhất: hoạt động, 

thư giãn và tham 

quan. 

– Tham quan đảo Cát 

Bà. 

– Đi thuyền kayay 

hoặc đò tay khám phá 

Hang Sáng Tối – một 

trong những hang 

nước đẹp nhất trên 

Vịnh 

– Hang Trung Trang 

trên vườn quốc gia 

Cát Bà 

– Thư giãn qua đêm 

trên khu vực yên tĩnh 

nhất vịnh Lan Hạ. 

– Free sử dụng các 

tiện tích trên du 

thuyền: Bể bơi, phòng 

tập GYM. 

– Phòng Massage & 

Spa theo yêu cầu 

nhất 03 ngày trước 

ngày sử dụng dịch 

vụ và đưa ra 

phương án thay thế 

(du thuyền tương 

đương có trong 

danh sách). Nếu 

khách không đồng 

ý với phương án 

thay thế và muốn 

hủy đặt chỗ, đặc 

quyền sẽ được tính 

là chưa sử dụng.  

Trong trường hợp 

không có tàu thay 

thế hoạt động 

trong thời gian 

khách hàng yêu 

cầu, khách hàng có 

thể yêu cầu chuyển 

sang ngày khác 

hoặc chuyển sang 

sử dụng đặc quyền 

khác. 

ALL 

DAY 

PAM

PERI

NG 

PAC

KAG

ES 

Flamin

go Dai 

Lai 

Ngọc 

Thanh, 

Phúc 

Yên, 

Vi ̃nh 

Phúc 

Cách Hà Nội chỉ 45 

phút lái xe, Flamingo 

Đại Lải nằm trên vùng 

đất "non thanh thủy 

tú", nơi hội tụ cảnh sắc 

tươi đẹp cùng lối kiến 

trúc được nhào nặn 

bởi đôi bàn tay của 

nghệ nhân. Tất cả tạo 

Hillt

op 

Villa 

Fore

st 

Villa 

Delu

xe 

Sky 

ĐẶC QUYỀN ALL DAY SPA: 

01 đêm nghỉ dưỡng, 01 bữa 

ăn trưa hoặc tối và các đặc 

quyền spa nằm trong tổ hợp 

SPA của Flamingo Đại Lải 

* NGHỈ DƯỠNG: 01 đêm nghỉ 

dưỡng tại các loại phòng 

sau: 

Hilltop Villa/ Forest Villa 

 

 

Giai đoạn thấp 

điểm 

(01/01/2020 – 

31/05/2020 

01/09/2020 – 

31/12/2020 

Ngoại trừ Lễ Tết 

theo quy định của 

khách sạn) 

23/12/2020 – 

03/01/2021 

12 /02/2021 – 

18/02/2021 

29/04/2021 – 

02/05/2021 

29/08/2021 – 

03/09/2021 

 

Không 

hoàn, 

không hủy, 

không đổi 

 

31/12/2

020 
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nên một khu nghỉ 

dưỡng sinh thái sang 

trọng và đẳng cấp và 

được công nhận trong 

top 10 resort đẹp nhất 

thế giới. 

 

Top 10 resort đẹp nhất 

hành tinh 

Resort gia đi ̀nh sang 

trọng hàng đầu thê ́ 

giơ ́i 

Resort có toà nhà 

xanh nhất ha ̀nh tinh 

Bảo tàng nghê ̣ thuật 

trong rừng đầu tiên tại 

Viê ̣t Nam 

Resi

den

ce 

 

(Tiêu chuẩn 02 người lớn + 

01 trẻ em dưới 6 tuổi/ villa) 

Bao gồm một bữa ăn cho 02 

khách 

Phòng Deluxe Sky Residence 

(Tiêu chuẩn 02 người lớn + 

01 trẻ em dưới 6 tuổi/ 

phòng) Bao gồm một bữa ăn 

cho 02 khách 

* BỮA ĂN TRƯA/TỐI (dành 

cho 2 người) 

Ẩm thực set Menu tại nhà 

hàng Poem  

Áp dụng đoàn dưới 06 

khách (Từ chủ nhật đến hết 

đêm thứ 6) 

* ĐẶC QUYỀN SPA (dành 

cho 2 người) 

- Trải nghiệm dịch vụ xông 

sục Jacuzzi (miễn phí 1 

lần/khách) 

- Tổ hợp Jimjilbang Hàn 

Quốc lớn nhất Việt Nam gồm 

các phòng xông hơi: (Miễn 

phí 1 lượt/ khách/ 1 tiếng) Sử 

dụng tất cả các khung giờ 

mở cửa 

+ Phòng Oxy 

+ Phòng Bùn khoáng - Thuốc 

bắc 

+ Phòng đá muối Himalaya 

+ Phòng đá núi lửa 

+ Phòng đá quý 

Khách hàng được 

giữ nguyên đặc 

quyền nếu thay đổi 

hoặc hủy trước 07 

ngày  khách đến 

Các thay đổi hoặc 

hủy sau 7  ngày 

không được hỗ trợ 

và khách được tính 

là đã sử dụng 1 đặc 

quyền 

Giai đoạn cao điểm 

01/06/2020 – 

31/08/2020 

Ngoại trừ Lễ Tết 

theo quy định của 

Resort 

Khách hàng được 

giữ nguyên đặc 

quyền nếu thay đổi 

hoặc hủy trước 14 

ngày  khách đến 

Các thay đổi hoặc 

hủy sau 14  ngày 

không được hỗ trợ 

và khách được tính 

là đã sử dụng 1  đặc 

quyền 

 

Các booking vào các 

dịp lễ tết sẽ được nhận 

và thông báo với khách 

hàng và VPBank theo 

từng trường hợp cụ thể 

về các hạng mục thay 

đổi hoặc không được 

phục vụ theo danh 

sách ban đầu của 

chương trình. 
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+ Phòng Ion và sắc mầu 

+ Phòng tuyết 

+ Hang hồng ngoại 

- Dịch vụ Massage (Miễn phí 

lựa chọn tối đa 02 dịch vụ 

trong các gói massage trị 

liệu 60 phút) 

+ Massage Thụy Điển 

+ Massage Thái 

+ Massage thư giãn Truyền 

thống 

+ Massage chân 

+ Trị liệu đầu, cổ, vai 

+ Trị liệu hương thơm 

+ Trị liệu đặc biệt với tre  

- Trung tâm chăm sóc sắc 

đẹp Seva/ Seva Beauty 

Centre 

+ Chăm sóc da mặt/ thải độc 

da cơ bản 40' (Miễn phí tối 

đa 01 lần/ khách) 

- Ẩm thực detox 

Miễn phí 01 đồ uống Detox & 

Cháo bổ dưỡng dành cho 2 

người vào buổi trưa tại nhà 

hàng hoặc địa điểm theo quy 

định của Resort 

 

Alba 

Welln

ess 

Valley 

by 

Fusion 

TLB1, 

Phong 

Điền, 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Khi nhịp sống đô thị 

trở nên xô bồ, nghỉ 

dưỡng trị liệu và trở về 

thiên nhiên trở thành 

điều “xa xỉ”. Khi nói 

đến du lịch bền vững, 

Delu

xe  

ALL 

DAY 

ons

en 

* Nghỉ dưỡng một đêm tại 

phòng Deluxe và các dịch vụ 

spa như sau 

* Không giới hạn số lần trị 

liệu spa và onsen trên mỗi 

khách trên mỗi đêm nghỉ: 

* Ngâm tắm 

suối khoáng 

hàng ngày 

* Ăn sáng mọi 

lúc mọi nơi 

* Miễn phí dịch 

Khách phải thông 

báo trong thời gian 

quy định khi hủy 

phòng. Trong 

trường hợp thông 

báo trễ, phí hủy 

 

23/12/2020 – 

25/12/2020 

29/12/2020 – 

31/12/2020 

11/02/2021 – 

Không 

hoàn, 

không hủy, 

không đổi 

 

30/6/

2021 
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49000, 

Việt 

Nam 

nhiều người sẽ lựa 

chọn Alba Wellness 

Valley, thung lũng suối 

nước nóng kết hợp 

nghỉ dưỡng cách trung 

tâm thành phố Huế 

30km, nơi du khách 

thỏa thích trải nghiệm 

văn hóa tắm Onsen, 

thiền và yoga trong 

bầu không gian thanh 

tịnh, ngập tràn sức 

sống cỏ cây. 

and 

spa 

inclu

sive 

 

spa (50 phút/ trị liệu) & 30 

phút tắm Onsen/ người lớn/ 

lần. Chỉ áp dụng cho người 

lớn và trong thời gian lưu trú.  

* Ngâm tắm suối khoáng 

nóng hằng ngày  

* 01 ly đồ uống detox juice 

/khách/đêm 

vụ xe bus đưa 

đón 2 chiều từ 

Huế hoặc Sân 

bay Phú bài 

tới khu nghỉ 

dưỡng theo 

lịch trình cố 

định.  

* Miễn phí 01 

lượt chơi 

Zipline & 

Highwire /1 

khách/ đêm 

(trẻ em phải 

cao 1,1m trở 

lên). 

* Miễn phí các 

hoạt động về 

sức khỏe. 

* Đồ uống tốt 

cho sức khỏe 

& trái cây khi 

chào đón 

khách đến 

* Miễn phí truy 

cập Wifi 

* 01 đồ uống 

detox juice/ 

khách/ đêm 

phòng sẽ được áp 

dụng. 

Đặt phòng có thể 

được hủy, điều 

chỉnh hoặc hoàn 

tiền hoặc được giữ 

nguyên đặc quyền 

trước 14 ngày. 

Sau 14 ngày, khách 

hàng được tính là 

sử dụng 1 đặc 

quyền. 

 

14/02/2021 

29/04/2021 – 

02/05/2021 

29/08/2021 – 

03/09/2021 

Các booking vào các 

dịp lễ tết sẽ được nhận 

và thông báo với khách 

hàng và VPBank theo 

từng trường hợp cụ thể 

về các hạng mục thay 

đổi hoặc không được 

phục vụ theo danh 

sách ban đầu của 

chương trình. 

 

EXQ

UISIT

E 

EXPE

MIA 

SAIG

ON 

2-4 

Đường 

số 10, 

Phường 

Với thiết kế sang trọng 

lấy cảm hứng từ kiến 

trúc Đông Dương 

thanh lịch, không gian 

Delu

xe 

 

* 1 Đêm Nghỉ duõng - Hạng 

phòng: Deluxe Room cho 2 

khách 

* 30-40 phút Sunset Cruise 

• Đón khách 

từ bến Bạch 

Đằng đến 

khách sạn 

 

 

- Trước 14 ngày 

khách đến: không 

20/12/2020 – 

05/01/2021 

Các booking vào các 

dịp lễ tết sẽ được nhận 

Không 

hoàn, 

không hủy, 

không đổi 

30/6/

2021 
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RIEN

CE 

An Phú, 

Quận 2, 

TP HCM 

thoáng đãng nhìn ra 

bờ sông Sài Gòn hiền 

hòa và dịch vụ cao 

cấp thượng hạng, Mia 

Saigon là lựa chọn 

tuyệt vời để bạn thư 

giãn sau những ngày 

làm việc bận rộn. 

Khách sạn tọa lạc tại 

trung tâm Quận 2, nơi 

nổi tiếng với các hoạt 

động nghệ thuật 

đương đại, các nhà 

hàng đa phong cách 

xen lẫn những địa 

điểm mua sắm thời 

thượng. Đến với Mia 

Saigon, bạn sẽ trải 

nghiệm những giây 

phút an nhiên gần gũi 

với thiên nhiên trong 

lành, dù chỉ cách trung 

tâm thành phố náo 

nhiệt vài phút đi xe. 

cho 2 khách cùng 2 ly rượu 

vang và món ăn nhẹ (from 

17:00-17h15 to 17:45-18:00) 

* Set Menu cho 2 người  - 

Dùng bữa tại Nhà hàng 

KITCHEN BY THE RIVER  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Set menu cho 2 khách   

(Mỗi khách 1 set) 

BÁNH MÌ TƯƠI VÀ BƠ 

FRESHLY BAKED BREAD 

AND BUTTER 

HÀU PHÁP 

FINE DE CLAIRE OYSTER 

Táo Mỹ, thì là, rong biển 

Apple, dill, yuzu, seaweed  

CÁ HỒI CRUDO 

SALMON CRUDO 

Rong biển, cá bào Nhật, sốt 

chanh Nhật 

Seaweed, bonito, ponzu 

CÀ CHUA CẦU VỒNG 

HEIRLOOM BEETROOT 

Trái lựu Ấn Độ, hoa Atiso, 

phô mai, hạt phỉ 

Pomegranate, hibiscus, 

chèvre, hazelnut 

CÁ TUYẾT SỐT MISO 

MISO COD 

Măng tây, sốt ngò tây, xà 

lách xoong 

Asparagus, gremolata, 

watercress  

bằng Speed 

boat (1 chiều):  

Mon-Fri: 8:15 / 

14:00 / 17:45 

Sat & Sun: 9:15 

/ 11:45 / 14:30 

/ 17:45 

*Bữa sáng 

miễn phí cho 2 

khách 

*Thức uống và 

bánh ngọt 

chào đón khi 

nhận phòng 

*Miễn phí 

Internet tốc 

độ cao trong 

phòng và các 

khu vực công 

cộng 

*Máy pha cà 

phê 

Nespresso 

*Dụng cụ pha 

cocktail tại 

phòng 

*Dịch vụ quản 

gia riêng theo 

yêu cầu 

*LCD satellite 

TV and bath 

amenities 

*Truyền hình 

tính phí 

- Trong vòng 7 -14 

ngày trước khi 

khách đến: Tính phí 

50%, tương đương 

trừ 1 đặc quyền 

- Trong vòng 7 

ngày trước khi 

khách đến hoặc 

không đến nhận 

phòng: Tính phí 

100%, tương đương 

trừ 2 đặc quyền 

 

và thông báo với khách 

hàng và VPBank theo 

từng trường hợp cụ thể 

về các hạng mục thay 

đổi hoặc không được 

phục vụ theo danh 

sách ban đầu của 

chương trình. 
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MIA BLACK FOREST 

MIA BLACK FOREST 

Sô cô la, quả anh đào, hạt 

dẻ, giấm balsamic 

Chocolate, Cherry, Pistachio, 

Balsamic 

vệ tinh và các 

tiện nghi 

phòng tắm 

*Sử dụng hồ 

bơi và phòng 

tập thể dục 

 

AN 

LAM 

RETR

EATS 

NINH 

VAN 

BAY 

 

Vịnh 

Ninh 

Vân, 

Ninh 

Hòa, 

Khánh 

Hòa 

 

Nằm trên bán đảo 

nguyên sơ của vịnh 

Ninh Vân, nơi cảnh 

quan thiên nhiên tạo 

nên một không gian 

riêng tư và tĩnh lặng 

tuyệt đối, An Lâm 

Retreats Ninh Vinh 

Bay là khu nghỉ dưỡng 

dành cho người lớn 

đầu tiên và duy nhất ở 

Việt Nam. Đây là nơi lý 

tưởng cho những du 

khách kiếm tìm sự 

riêng tư tuyệt đối 

cùng những trải 

nghiệm gắn kết độc 

đáo. 37 biệt thự gỗ với 

hồ bơi riêng và không 

gian xanh bao phủ, 

được thiết kế mở, sử 

dụng các vật liệu bền 

vững, mang đến cảm 

giác thư thái, thân 

thiện với thiên nhiên 

đồng thời vẫn toát lên 

nét sang trọng, đẳng 

Jun

gle 

Roc

k 

Villa 

 

CHỌN 1 TRONG 2 GÓI SAU: 

GÓI 1 

* 01 đêm nghỉ dưỡng tại 

Jungle Rock Villa cho 2 

khách 

* Ngắm hoàng hôn trên 

thuyền cho 2 khách trong 2 

giờ kèm 1 chai rượu vang và 

món ăn nhẹ 

 

GÓI 2 

* 01 đêm nghỉ dưỡng tại 

Jungle Rock Villa cho 2 

khách 

* Sunset cocktails cho 2 

khách tại Sen Deck 

* Bữa tối (3 món) kèm 1 chai 

rượu vang cho 2 khách 

Menu 3 món cho 2 khách 

APPETIZERS (chọn 1) 

Xà Lách Caesar Với Thịt Gà 

Caesar Salad with Chicken 

Breast 

Chicken Breast, Romaine 

Lettuce, Quail Eggs, Crispy 

Bacon, Croutons, and Caesar 

Dressing 

* Khu nghỉ chỉ 

dành cho 

người lớn. Nếu 

khách muốn 

dẫn theo trẻ 

em dưới 16 

tuổi, cần gọi 

điện hỏi khách 

sạn trước. 

* Bữa sáng tự 

chọn mỗi 

ngày cho 2 

khách 

* Miễn phí đưa 

đón sân bay 

hai chiều bằng 

xe đi kết hợp 

chung 

* Nước giải 

khát chào đón 

khách 

* Trà và cà 

phê trong 

phòng, được 

bổ sung mỗi 

ngày 

* Trái cây tươi 

Không hoàn, không 

hủy. Khách hàng 

được thay đổi trước 

48 tiếng trước ngày 

đến. Mỗi khách 

được hỗ trợ thay 

đổi tối đa 2 lần. 

 

28/12/2020 – 

01/01/2021 

13/02/2021 - 

20/02/2021 

29/04/2021 - 

02/05/2021 

01/09/2021 - 

03/09/2021 

 

 

Các booking vào các 

dịp lễ tết sẽ được nhận 

và thông báo với khách 

hàng và VPBank theo 

từng trường hợp cụ thể 

về các hạng mục thay 

đổi hoặc không được 

phục vụ theo danh 

sách ban đầu của 

chương trình. 

 

Không 

hoàn, 

không hủy, 

không đổi 

 

30/6/

2021 

 



                      

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: 63 

 

cấp. An Lâm Retreats 

Ninh Vân Bay mang 

đến đa dạng các hoạt 

động, từ trải nghiệm 

ẩm thực BBQ bên suối 

nước, đi bộ đường 

rừng và chiêm ngưỡng 

khung cảnh thiên 

nhiên nên thơ. Hay 

phóng tầm mắt ra 

ngoài khơi xa và tận 

hưởng vẻ đẹp của vịnh 

Ninh Vân khi hoàng 

hôn buông xuống tại 

nhà hàng Sen, và 

thưởng thức những 

món ăn mang đậm 

hương vị Việt Nam 

được chế biến từ 

những loại hải sản tươi 

ngon. Jungle Spa cung 

cấp một loạt các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe 

toàn diện, các chương 

trình Yoga, và đa dạng 

các liệu trình Spa 

khiến cho hành trình 

trải nghiệm càng trở 

nên trọn vẹn và thư 

thái hơn. 

 

Or 

Tôm Xốt Cocktail 

Prawns Cocktail 

Served with Cocktail and 

Horseradish Sauce, Lime and 

Lettuce 

Or 

Súp Củ Dền với Thịt Bò 

Beef Beetroot Soup 

Beef Cube, Grilled Beetroot , 

Celery, Dill, Whipping Cream, 

Almond, and Lemon Olive 

Oil. 

*** 

MAIN COURSE (Chọn 1) 

Ức Gà Xốt Kem Nấm 

Creamy Mushroom Chicken 

Breast 

Mushroom Truffle Sauce, 

Roasted Garlic, and Purée 

Cauliflower 

Or 

Cá Chẽm Áp Chảo với Xốt 

Nụ Bạch Hoa 

Seared Sea bass 

Served with Lemon Caper 

Sauce and Beet Risotto 

Or 

Thăn Ngoại Bò Úc Nướng 

Australian Rib-Eye 

Served with Potato Rosti, 

Asparagus, Sautéed 

Vegetables, Served Creamy 

mỗi ngày 

* Dịch vụ quản 

gia riêng 
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Pepper Sauce 

*** 

DESSERT (Chọn 1) 

Bánh sô cô la núi lửa 

Chocolate Sphere 

Orange Mousse, Hot-Milk 

Chocolate Sauce, Banana 

Bruleé, ând Citrus Sponge 

Or 

Bánh Táo Nướng Với Kem 

Vanilla 

Apple Crumble 

Served with ground 

Cinnamon, Vanilla Extra, and 

Ice-cream 

Or 

Bánh Phô Mai Cổ Điển Dùng 

Kèm  Xốt Dâu Tây 

Classic Cheese Cake 

Served with Strawberry 

Sauce 

 

AMIA

NA 

RESO

RT 

NHA 

TRAN

G 

Phạm 

Văn 

Đồng, 

Tổ 14, 

Khánh 

Hòa 

650000

, Việt 

Nam 

Mở cửa đón những du 

khách đầu tiên vào 

tháng Tư năm 2013, 

Amiana có 153 phòng 

nghỉ và biệt thự rộng 

rãi với tầm nhìn hướng 

vườn hoặc hướng biển, 

và ban-công hoặc sân 

hiên riêng tư, một bể 

bơi nước mặn tự nhiên 

rộng 2.500m2, 2 hồ 

bơi nước ngọt rộng 

Delu

xe  

*Gói đặc biệt dành cho 02 

người : 

- 01 Đêm nghỉ hạng phòng 

Deluxe bao gồm ăn sáng  

- 01 bữa ăn trưa VÀ 01 bữa 

ăn tối 

- 01 liệu trình Spa 60min 

- 01 lần tắm bùn khoáng 

60min 

- 01 lần chơi Jet ski 30 min  

* Ưu đãi thêm: 

- 25% giảm giá dvu Spa & 

- Bữa sáng 

hàng ngày 

cho (02) 

khách 

- Miễn phí 01 

chai 

nước/người 

lớn/ngày. 

 

Ưu đãi tuần 

trăng mật - 

thông báo khi 

    

Không 

hoàn, 

không hủy, 

không đổi 

23/12/

2021 
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600m2 và 700m2, 

một bãi biển riêng với 

lớp cát trắng mịn thoai 

thoải dẫn xuống làn 

nước đại dương trong 

xanh. 

 

Hãy đến đây, bạn sẽ 

tìm thấy một thiên 

đường riêng dành cho 

chính bạn! 

Ngâm bùn khoáng 

- 25% giảm giá dvu F&B 

- 20% giảm gái các môn thể 

thao dưới nước & CT tour do 

ks tổ chức 

đặt phòng 

- Ưu đãi tiêu 

chuẩn: Bánh 

tuần trăng 

mật; cánh hoa 

hồng đỏ trên 

giường khi 

đến nơi. 

- Nâng hạng 

phòng tùy vào 

tình trạng 

phòng trống 

trước khi đến 

01 ngày 

- Các quyền 

lợi bổ sung 

cho kỳ nghỉ tối 

thiểu 4 đêm: 

Tặng chai 

rượu vang sủi 

bọt miễn phí 

trong phòng 

 

PARK 

HYAT

T 

SAIG

ON 

2 Lam 

Son 

Square, 

Bến 

Nghé, 

Quận 1, 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

700000

, Việt 

Park Hyatt Saigon tự 

hào tiên phong trong 

việc tái định nghĩa sự 

sang trọng trong ẩm 

thực với hành trình 

khám phá những điều 

mới mẻ nhưng vẫn lưu 

giữ tinh hoa truyền 

thống của Việt Nam. 

Các đầu bếp và 

chuyên gia rượu vang 

Park 

Roo

m 

*Gói đặc biệt dành cho 02 

người: 

'- 1 chai Prosecco set up sẵn 

trong phòng.  

- Couple Set menu tại nhà 

hàng Opera/Square One 

- 1 đêm nghỉ kèm ăn sáng 2 

người  tại Park Room 

- 1 set gồm 2 ly cocktails và 1 

món ăn kèm, dùng tại Lam 

Son Bar 

  
Ngày không áp dụng: 

24,25/12; 31/12 và 1/1 

Không 

hoàn, 

không hủy, 

không đổi 

31/12/2

021 
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Nam đẳng cấp thế giới sử 

dụng nguyên liệu có 

nguồn gốc địa phương 

để tạo nên thực đơn 

độc đáo. Món ăn ngon 

miệng hơn khi kết hợp 

cùng rượu vang hảo 

hạng. Cùng với dịch vụ 

chuyên nghiệp và thân 

thiện, các đầu bếp tài 

hoa sẽ mang đến cho 

bạn một trải nghiệm 

đáng nhớ. 

Chọn 1 Bar Snack: 

- LOBSTER ROLL  

- CHEESE PLATE  

-  ANTIPASTI PLATE 

Chọn 1 Signature 

Cocktail/người 

- THE PRICKLY ONE  

- BANANA IN PAJAMAS  

- PUMKIM BLOSSOM 
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DANH MỤC ĐẶC QUYỀN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG HNW 

PHỤ LỤC 01: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu một tháng trước kỳ nghỉ dưỡng 

Chính sách hủy, thay đổi, 

vắng mặt 

- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 

- Nếu hủy, thay đổi, vắng mặt không tuân theo chính sách của từng khách sạn sau khi đã có xác nhận của khách sạn sẽ được tính 1 

đặc quyền được sử dụng 

Ưu đãi 
Chương trình đặc quyền mang đến cho khách hàng trải nghiệm nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort sang trọng trên khắp cả nước, 

là những địa điểm check-in nổi tiếng của những tín đồ du lịch 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu 
Không áp 

dụng 
Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 

Yêu cầu 

đặc biệt 

1 

A La 

Carte Da 

Nang 

Beach 

Hotel 

Light 

Studio  

200 Võ 

Nguyên 

Giáp, 

Phước 

Mỹ, Sơn 

Trà, Đà 

Nẵng 

Với thiết kế hiện đại tươi đẹp và 

một ý tưởng đáng kinh ngạc, À La 

Carte Đà Nẵng Beach bao gồm 

biển rộng rãi và rộng rãi với giá cả 

tuyệt vời với khái niệm add-on à la 

carte sáng tạo, và dịch vụ vui nhộn. 

 

Hãy ở tại À La Carte Đà Nẵng 

Beach và chọn từ một số phong 

cách suite có studio, một hoặc hai 

phòng ngủ các lựa chọn và ban 

công với tầm nhìn ra núi và biển. 

 

Hãy thư giãn tại bể bơi vô cực đầu 

tiên của Việt Nam và sảnh đợi tuyệt 

vời trên tầng thượng, thực đơn spa 

sáng tạo tại SPICE SPA. À La Carte 

Đà Nẵng Beach là điểm hoàn hảo 

* Không áp 

dụng các 

dịp Lễ, Tết 

và Giai đoạn 

pháo hoa 

Quốc Tế Đà 

Nẵng 

- Yêu cầu hủy phòng 

phải được thông báo 

bằng văn bản với khách 

sạn trước 7 ngày. Nếu 

không nhận được yêu 

cầu hủy phòng, khách 

sạn sẽ tính hủy phòng 

cho cả giai đoạn. Vào 

mùa cao điểm, các yêu 

cầu giữ phòng phải 

được thanh toán trước 

và không hoàn hủy. Trả 

phòng sớm sẽ tính phí 

cho cả giai đoạn đã 

được đặt và thanh toán. 

- Khách sạn chỉ giữ 

phòng cho các yêu cầu 

đặt phòng đã được 

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 

* Căn hộ rộng rãi 

* Truy cập wifi miễn phí 

* Sử dụng hồ bơi tầng thượng 

miễn phí 

* Miễn phí trà/café và nước suối 

trong phòng 

* Nước uống chào đón khi nhận 

phòng 

* Một phút đi bộ đến biển 

* Tổng số lượng khách và 

tên khách (kể cả tên và độ 

tuổi trẻ em) phải được cập 

nhật lúc đặt phòng hoặc ít 

nhất 3 ngày trước khi đến 

* Tất cả các khách đều phải 

đăng ký tại Lễ tân bằng 

CMND/Passport (đối với 

người lớn) và Giấy Khai sinh 

(Đối với trẻ em) khi làm thủ 

tục nhận phòng 

* Khách sạn có quyền từ 

chối tiến hành thủ tục nhận 

phòng nếu số lượng khách 

thực tế lúc nhận phòng 

vượt quá số khách đã đặt 

hoặc trong trường hợp 

khách không cung cấp 
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No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu 
Không áp 

dụng 
Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 

Yêu cầu 

đặc biệt 

để thư giãn. thanh toán hoặc đảm 

bảo bằng thẻ tín dụng 

hoặc thư đảm bảo thanh 

toán từ công ty mà đã 

được khách sạn đồng ý. 

Khách sạn có quyền hủy 

phòng với các booking 

chưa được đảm bảo nếu 

khách không đến nhận 

phòng trước 16:00 chiều, 

trong mùa cao điểm, 

khách sạn sẽ hủy phòng 

trước 1 ngày đối với các 

yêu cầu giữ phòng 

không được đảm bảo 

 

CMND/Passport/Giấy khai 

sinh 

* Chính sách trẻ em: 

- Tối đa 2 trẻ dưới 6 tuổi 

được ngủ chung giường với 

bố mẹ mà không kê giường 

phụ (đối với các loại phòng 

light, light plus & Delight) 

- Số lượng khách tối đa cho 

loại phòng 2 phòng ngủ 

(Delight Plus, Highlight) 

không giới hạn độ tuổi. 

2 

Novotel 

Nha 

Trang 

Standard 

Room 

50 Trần 

Phú, Nha 

Trang, 

Khánh 

Hòa 

Tọa lạc trên đường Trần Phú, 

Novotel là khách sạn Nha Trang có 

vị trí thuận tiện nhất để đến với các 

khu du lịch và giải trí nổi bật của 

thành phố. 

Khách sạn gồm 154 phòng theo tiêu 

chuẩn 4 sao quốc tế, có tầm nhìn 

biển, wi-fi miễn phí và ban công 

đảm bảo sự riêng tư. 

* Không áp 

dụng các 

dịp Lễ, Tết 

* Ngày thường: Miễn phí 

hủy phòng trước 14 ngày 

khách đến. Phạt 100% 

tiền phòng trong vòng 

14 ngày trước khi khách 

đến. 

* Mùa đỉnh điểm 

(26/12/2019 - 4/1/2020, 

từ 01/07 - 31/07/2019) 

và ngày lễ (24/01 - 

02/02/2020; 

30/04/2020 - 

02/05/2020): miễn phí 

- Giảm 20% cho buffet hải sản tối 

- Giảm 10% cho các liệu trình spa  

- Sử dụng miễn phí Xông hơi & 

Tắm hơi tại spa In Balance 

- Sử dụng miễn phí trung tâm 

Fitness 

- Phục vụ khăn trên bãi biển và bể 

bơi 

- Sử dụng ghế và ô tại bãi biển 

miễn phí 

- Bữa sáng miễn phí cho 2 người 

lớn và 2 trẻ em dưới 16 tuổi nếu 

dùng chung giường với bố mẹ) 
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No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu 
Không áp 

dụng 
Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 

Yêu cầu 

đặc biệt 

hủy phòng trước 30 

ngày khách đến. Phạt 

100% tiền phòng trong 

vòng 30 ngày trước khi 

khách đến.   

3 

Best 

Western 

Premier 

Sonasea 

Phu 

Quoc  

Deluxe  

Bãi 

Trường, 

Dương 

Tơ, Phú 

Quốc, 

Kiên 

Giang 

Lấy ý tưởng từ ngọc trai và nghề 

nuôi trai lấy ngọc nổi tiếng tại Phú 

Quốc, các kiến trúc sư tài hoa của 

Kume Asia – Nhật Bản đã sáng tạo 

nên Best Western Premier Sonasea 

Phu Quoc mang dáng dấp của một 

viên ngọc trai tinh tế giữa Bãi 

Trường nên thơ – một trong những 

bãi biển dài và đẹp nhất Phú Quốc, 

nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt 

Nam. 

  

* Từ 01/05 - 31/10:  

- Thanh toán 50% tổng 

số tiền phòng nếu khách 

hàng hủy đặt phòng 

trong vòng 21 ngày 

trước ngày khách đến. 

- Thanh toán 100% tổng 

tiền phòng và các dịch 

vụ ăn uống (nếu những 

dịch vụ đó đã được 

chuẩn bị) nếu khách 

hàng hủy phòng và dịch 

vụ trong vòng 07 ngày 

trước ngày đến của 

khách hàng. 

* Từ 01/01 - 30/04 và 

01/11 - 31/12: 

- Thanh toán 50% tổng 

tiền phòng nếu hủy 

phòng trong vòng 30 

ngày trước ngày khách 

đến. 

- Thanh toán 100% tổng 

tiền phòng và các dịch 

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 

* Giảm giá 10% dịch vụ ẩm thực 

(Không áp dụng cho đồ uống có 

cồn) 

* Giảm giá 20% dịch vụ Spa theo 

giá niêm yết của tất cả các gói Spa 

* Ăn sáng miễn phí 

* Xe ô tô đưa đón hai chiều khách 

hàng từ Khu nghỉ dưỡng tới sân 

bay quốc tế Phú Quốc bằng xe 

chung theo lịch trình xe của Khu 

nghỉ dưỡng. 

* Lớp tập Yoga hàng ngày 

* Miễn phí sử dụng Wifi 

* Miễn phí sử dụng bể bơi Lagoon 

dài nhất Việt Nam 

* Miễn phí sử dụng xe đạp và các 

môn thể thao không động cơ dưới 

nước 

* Miễn phí cho 02 trẻ em dưới 16 

tuổi khi dùng chung giường với bố 

mẹ 
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No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu 
Không áp 

dụng 
Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 

Yêu cầu 

đặc biệt 

vụ ăn uống khác( nếu đã 

được chuẩn bị) nếu 

khách hàng hủy phòng 

và dịch vụ trong vòng 14 

ngày trước ngày Khách 

hàng đến. 

4 

The Cliff 

Resort & 

Residenc

es Mũi Né 

Azul Sea 

View  

Khu phố 

5, Phú 

Hài, Mũi 

Né, Phan 

Thiê ́t, 

Bình 

Thuận 

Tọa lạc trên dốc đá thoai thoải nhẹ 

nhàng với tầm nhìn toàn cảnh tuyệt 

đẹp ra biển xanh. The Cliff Resort & 

Residences mang đến cho bạn cơ 

hội thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên 

tuyệt vời, hùng vĩ nhưng vẫn e ấp 

nép mình trong bàn tay dịu dàng 

của thiên nhiên. 

* Không áp 

dụng vào 

các dịp Lễ, 

Tết 

* Mùa thấp điểm: 

01/11/2019-02/05/2020 

- Miễn phí hủy phòng 

trước 30 ngày khách 

đến  

- Phạt 50% phí hủy 

phòng trong vòng 29 - 

15 ngày trước khi khách 

đến  

- Phạt 100% phí hủy 

phòng trong vòng 14 

ngày trước khi khách 

đến hoặc khách không 

đến 

 

* Mùa đỉnh điểm: Ngày lễ 

tết (24/12&26/12-

31/12/2019,01/01-

08/01/2020,25/01-

01/02/2020,02/09/202

0) 

- Phạt 100% phí hủy 

phòng  

1) Early Bird offer: giảm giá 10% 

cho tất cả lọai phòng (trừ loại Villa 

Ocean Front) và không áp dụng 

cho lễ tết & mùa cao điểm 

2) Thêm buổi đêm cho ưu đãi lưu 

trú lại lâu:  

- Thị trường Châu Á: Giảm 15% tiền 

phòng khi lưu trú 3 đêm liên tiếp 

- Thị trường khác: Giảm 20% tiền 

phòng khi lưu trú 6 đêm liên tiếp 

3) Ưu đãi lưu trú lại lâu (khách lưu 

trú liên tiếp 07 đêm trong giai 

đoạn 01/11/2019-02/05/2020 hoặc 

04 đêm trong giai đoạn 

03/05/2020-31/10/2020): 

- Giỏ trái cây đón tiếp nhận phòng 

và hỗn hợp các loại bánh cookies 

- 1 rượu miễn phí ( vang đỏ) 

- Vietnamese Legend Story 

- Qùa lưu niệm khi trả phòng 

- Giảm 20% cho menu đồ ăn thức 

uống ( trừ menu đồ uống có cồn) 

- Giảm 20% cho dịch vụ giặt ủi 

* Yêu cầu lưu trú tối thiểu 2 

đêm vào cuối tuần và ngày 

lễ 
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No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu 
Không áp 

dụng 
Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 

Yêu cầu 

đặc biệt 

- Giảm 25% cho Zest Spa menu 

*Không áp dụng mùa cao điểm 

5 

Silk Path 

Grand 

Resort & 

Spa Sapa  

Classic 

Đồi Quan 

6, Tổ 10, 

thị trấn 

Sapa, 

Trung 

tâm 

thành 

phố 

Sapa, 

Lào Cai 

 

Nằm ở một vị trí rất tốt để khám 

phá nét đẹp văn hóa, gần các danh 

lam thắng cảnh tại Sapa, Silk Path 

Grand Resort & Spa Sapa là nơi 

dừng chân tuyệt vời để nghỉ ngơi 

thư giãn sau những ngày bận rộn. 

Từ đây, thật dễ dàng để trải nghiệm 

mọi khía cạnh của thành phố sống 

động này. Chỗ nghỉ có vị trí rất 

thuận tiện, du khách có thể thoải 

mái tham quan, khám phá các điểm 

du lịch nổi tiếng. 

 

- National 

Day: 2 Sep 

2020 

- Annual 

Marathon 

Day: 18 & 19 

September 

2020 

- Christmas 

& New year: 

25+26 and 

31 Dec 2020 

* Lưu ý: 

thêm phụ 

phí nếu đặt 

phòng vào 

dịp này, 

phòng hết 

rất nhanh, 

khách hàng 

cần đặt sớm 

Mùa thấp điểm: 

Báo trước năm ngày:  

Không mất phí 

Báo trước ít hơn 5 ngày: 

Mất toàn bộ phí lưu trú 

Mùa cao điểm: 

Báo trước 14 ngày: 

Không mất phí 

Báo trước ít hơn 14 ngày: 

Mất toàn bộ phí lưu trú 

 

- Buffet sáng tại nhà hàng của 

khách sạn 

- Đồ uống chào mừng 

- Trà cà phê miễn phí tại phòng 

- Dịch vụ Internet tại phòng và khu 

vực công cộng 

- Sử dụng miễn phí phòng tập 

Gym và bể bơi 

- Cung cấp nôi cũi cho trẻ em nếu 

yêu cầu 

 

  



                      

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: 72 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu 
Không áp 

dụng 
Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 

Yêu cầu 

đặc biệt 

6 

Emeralda 

Ninh Binh 

Resort  

Superior  

Khu Bảo 

Tồn Vân 

Long, Gia 

Vân, Gia 

Viễn, 

Ninh Bình 

Khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh 

Bình tái hiện lại một làng quê Bắc 

Bộ nên thơ với bối cảnh xóm làng 

rất thân thuộc. Trong khu nghỉ có 

chia thành nhiều xóm (Xóm Hạ, 

Trung, Thượng...), từ kiến trúc đến 

không gian đều đậm màu sắc văn 

hóa của làng quê miền Bắc.  

* Không áp 

dụng vào 

các dịp Lễ, 

Tết 

* Hủy phòng 03 ngày 

trước khi đến: Tính phí 

tất cả các phòng đã đặt 

* Hủy phòng 07 ngày 

trước khi đến: Tính phí 

một đêm cho mỗi phòng 

đã đặt 

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 
 

7 

Novotel 

Ha Long 

Bay 

Superior 

Bay View  

160 Hạ 

Long, Bãi 

Cháy, Hạ 

Long, 

Quảng 

Ninh 

Nằm cạnh bãi biển Bãi Cháy nổi 

tiếng và công viên nước Sun World 

Ha Long Park, Novotel Ha Long Bay 

mang đến sự tiện nghi và dịch vụ 

hoàn hảo cho mọi du khách ghé 

thăm. Chỉ mất 1.5 tiếng di chuyển 

bằng ô tô từ cảng hàng không quốc 

tế Cát Bi và 3 tiếng từ cảng hàng 

không quốc tế Nội Bài , khách sạn 

gồm 225 phòng, từ phòng Tiêu 

Chuẩn đến phòng Suite 1 phòng 

ngủ. Mỗi phòng trong khách sạn 

đều được thiết kế trên tinh thần 

đem lại phong cách sống dễ dàng 

và tiện nghi bậc nhất. Với cửa sổ và 

gương lớn, từ khách sạn du khách 

có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn 

toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. 

Chỉ cách cảng tàu Tuần Châu 15 

phút lái xe, khách sạn là một địa chỉ 

lý tưởng để thư giãn tĩnh lặng và 

* Không áp 

dụng vào 

các dịp Lễ, 

Tết 

* Hủy phòng 14 - 07 

ngày trước ngày đến: 

70% phí hủy phòng cả 

đợt lưu trú 

* Hủy phòng trong vòng 

07 ngày trước ngày đến: 

100% phí phòng cho cả 

đợt lưu trú  

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 

* Miễn phí phòng và ăn sáng cho 2 

trẻ em dưới 16 tuổi khi dùng chung 

giường với bố mẹ 

* Nước uống chào đón 

* Miễn phí trà, café và 2 chai nước 

suối trong phòng 

* Miễn phí sử dụng hồ bơi ngoài 

trời và phòng tập thể dục 

* Khi nhận phòng, khách 

hàng đặt cọc bằng thẻ tín 

dụng số tiền 1.000.000 

VND/phòng/đêm để đảm 

bảo thanh toán các chi phí 

phát sinh (nếu có) trong 

thời gian lưu trú.   

* Khách có thể nhận phòng 

sớm hoặc trả phòng muộn 

căn cứ vào tình trạng 

phòng. Nếu khách muốn 

đảm bảo việc nhận phòng 

sớm và trả phòng muộn, 

phụ phí sẽ được áp dụng 

theo quy định của khách 

sạn. 



                      

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: 73 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu 
Không áp 

dụng 
Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 

Yêu cầu 

đặc biệt 

tận hưởng hồ bơi tràn bờ tuyệt đẹp 

sau một ngày dài. 

8 

Vinpearl 

Hotel 

Can Tho 

Executiv

e Suite  

209 

Đường 

30 Tháng 

4, Xuân 

Khánh, 

Ninh 

Kiều, Cần 

Thơ 

Vinpearl Hotel Cần Thơ tự hào là 

khách sạn 5 sao đầu tiên của mảnh 

đất duyên dáng Tây Đô. Khách sạn 

sở hữu vị trí đắc địa, nhìn ra 2 

hướng thành phố Cần Thơ nhộn 

nhịp và sông Hậu êm đềm. Với các 

tiện ích nội khu như bể bơi ngoài 

trời và quầy bar trên tầng 6, trung 

tâm thương mại liền kề, ẩm thực 

phong phú và các hoạt động giải trí 

thời thượng và đẳng cấp bậc nhất 

thành phố, Vinpearl Hotel Cần Thơ 

đang trên đà trở thành biểu tượng 

mới của vùng đất miền Tây trù phú 

này. 

* Không áp 

dụng vào 

các dịp Lễ, 

Tết 

Mùa cao điểm ( 

(01/07/2020 – 

31/08/2020, T&&CN) 

* Không mất phí: Trước  

(≥) 01 ngày so với ngày 

đến 

* 50%: Trước (>) 

6:00pm vào ngày đến 

* 100% of all night:Sau 

(≤) 6:00pm vào ngày 

đến hoặc không đến 

Mùa thấp điểm (Các giai 

đoạn còn lại) 

* Không mất phí: : Trước  

(>) 6:00pm vào với ngày 

đến 

* 50%: Sau (≤) 6:00pm 

vào ngày đến 

* 100% of all night: 

Không đến 

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 

* Các dịch vụ miễn phí bao gồm: 

- Đồ uống chào mừng khi nhận 

phòng 

- Bể bơi 

- Phòng gym 

- Trung tâm dịch vụ văn phòng 

 



                      

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: 74 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu 
Không áp 

dụng 
Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 

Yêu cầu 

đặc biệt 

9 

Terracott

a Da Lat 

Resort  

Luxury 

Villa 

Phân khu 

chức 

năng 7.9, 

KDL Hồ 

Tuyền 

Lâm, 

Lâm 

Đồng 

Resort được xây dựng dọc theo bờ 

hồ Tuyền Lâm với khung cảnh lãng 

mạn, với vị trí tuyệt vời, là nơi lý 

tưởng để bạn ngắm bình minh và 

hoàng hôn, tận hưởng bản giao 

hưởng thiên nhiên giữa rừng núi 

* Không áp 

dụng vào 

các dịp Lễ, 

Tết và Lễ 

hội Hoa Đà 

Lạt sẽ theo 

lịch của Lễ 

hội Hoa 

* Trước 15 ngày: Không 

mất phí 

* 15-07 ngày: 50% phí 

phòng đã đặt 

* Ít hơn 07 ngày: 100% 

phí phòng đã đặt 

 

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 

* Miễn phí sử dụng khu vực trò 

chơi như: Phòng tập thể dục, Bida, 

Tắm hồ bơi, Sân Tennis (Từ 7h đến 

17h) và Khu vui chơi trẻ em 

 

 

10 

Swiss-

Belresort 

Tuyen 

Lam 

King 

Suite 

Mountain 

View 

 

Khu 7&8, 

Khu du 

lịch hồ 

Tuyền 

Lâm, 

Phường 

3, Đà Lạt, 

Lâm 

Đồng, 

Việt Nam 

 

Được bao quanh bởi các ngọn đồi, 

Swiss-Belresort Tuyền Lâm Đà Lạt 

sở hữu một cảnh quan đặc biệt và 

một không khí trong lành. Nhờ 

được thiết kế như một khu vườn 

xanh, khách sạn được bao bọc 

trong một môi trường thiên nhiên 

tuyệt vời. Với kiến trúc Anglo-

Normand theo phong cách vùng 

miền quê Anh-Pháp, nằm gọn giữa 

một sân gôn 18 lỗ, đã tạo nên điểm 

nhấn để từ đây khách có thể nhìn 

ngắm trong khi đi dạo quanh các 

đường gôn. 

 

* Không áp 

dụng vào 

các dịp Lễ, 

Tết 

- Hủy trước 30 ngày so 

với ngày nhận phòng: 

Miễn phí 

- Từ 15-30 ngày trước 

khi nhận phòng: 50% giá 

phòng đã đặt 

- Từ 7-14 ngày trước khi 

nhận phòng: 75% giá 

phòng đã đặt 

- Ít hơn 7 ngày so với 

ngày nhận phòng: Chịu 

100% phí phòng đã đặt 

- Không xuất hiện: Chịu 

100% phí phòng đã đặt 

-  Phòng nghỉ bao gồm ăn sáng 

hàng ngày cho 02 khách. 

-  Miễn phí 2 chai nước khoáng mỗi 

ngày 

-  Truy cập Wi-Fi miễn phí 

-  Miễn phí trà, cà phê trong phòng 

-  Miễn phí sử dụng phòng tập 

Gym, bể bơi nước ấm trong nhà và 

bể bơi ngoài trời 

- Áp dụng cho bữa tối bắt 

buộc ngày 27/01/2020, 

01/05/2020, 25/12/2020, 

31/12/2020 

- Giá áp dụng: VND 

650,000/ người lớn 

VND 325,000/ trẻ em 

- Tối đa 2 trẻ em ở cùng bố 

mẹ 

- Tối đa 1 giường 

phụ/phòng, giá giường phụ 

đã bao gồm ăn sáng 

* Chính sách trẻ em (Phí đã 

bao gồm ăn sáng): 

- 0-5 tuổi: miễn phí  

- 6-11 tuổi: 150,000VND 

- Trẻ em trên 12 tuổi: 

550,000VND (ăn sáng và 

giường phụ) 



                      

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: 75 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu 
Không áp 

dụng 
Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 

Yêu cầu 

đặc biệt 

11 

Ana 

Mandara 

Hue 

Resort & 

Spa 

Deluxe 

Thị trấn 

Thuận 

An, Hải 

Tiến, Phú 

Vang, 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Ana Mandara là khu nghỉ mát bãi 

biển đầu tiên ở Huế, cách trung tâm 

thành phố Huế 20 phút đi xe, tọa 

lạc trên bãi biển Thuận An xinh đẹp 

và phá Tam Giang. Vị thế đặc biệt 

này đem lại du khách cảm nhận 

thực sự Việt Nam. Với những làng 

chài xung quanh và một hệ thống 

đầm phá và 400m bờ biển. Ana 

Mandara Huế mang một ý nghĩa 

không gian của sự thư thái. Theo 

ngôn ngữ của người Chăm, Ana 

nghĩa là vẻ đẹp mộc mạc, Mandara 

là một ngôi nhà cho những vị 

khách. Khu nghỉ mát bao gồm 78 

phòng và biệt thự hướng biển nằm 

rải rác trên 2.8 hecta đất và vườn 

tược. Gồm các loại phòng Deluxe, 

Duplex, biệt thự hướng biển Beach 

Villa và biệt thự có bể bơi riêng 

Pool Villa. Tất cả các phòng và biệt 

thự được thiết kế với đầy đủ tiện 

nghi. Du khách khi đến với Ana 

Mandara Huế sẽ ấn tượng bởi một 

tiền sảnh thoáng mát với hướng 

nhìn ra hồ nước và biển. Khu nghỉ 

mát có hai nhà hàng ẩm thực, quầy 

rượu và quầy bar cạnh bể bơi. Và 

có cả bể bơi lớn nhất Huế, 4 phòng 

  

* Giai đoạn thường:  

- Hủy phòng trước 7 

ngày: Miễn phí  

- Hủy phòng trong vòng 

06 - 03 ngày trước ngày 

khách đến: 50% tổng 

tiền phòng  

- Hủy phòng trong vòng 

2 ngày trước khi khách 

đến: 100% tổng tiền 

phòng  

* Giai đoạn cao điểm: 

- Hủy phòng trước 21 

ngày: Miễn phí  

- Hủy phòng trong vòng 

20 - 08 ngày trước ngày 

khách đến: 50% tổng 

tiền phòng  

- Hủy phòng trong vòng 

7 ngày trước khi khách 

đến: 100% tổng tiền 

phòng  

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 

* Phục vụ nước uống khi đến nhận 

phòng và trái cây đặt phòng 

* Xe đón/tiễn lên trung tâm thành 

phố (theo lịch trình của resort)  

* Sử dụng xe đạp tham quan của 

khu nghỉ 

* Sử dụng hồ bơi, biển và phòng 

tập thể dục 

  



                      

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: 76 

 

No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu 
Không áp 

dụng 
Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 

Yêu cầu 

đặc biệt 

trị liệu Spa, 2 phòng tắm bùn, bể 

bơi nước nóng, phòng làm đẹp và 

phòng thể hình. 

12 

Serena 

Resort 

Hoa Binh 

Executiv

e Suite 

Xóm Khai 

Đồi, xã 

Sào Báy, 

huyện 

Kim Bôi, 

tỉnh Hòa 

Bình 

 

Sau 2 giờ lái xe từ trung tâm thành 

phố Hà Nội, Serena Resort Kim Bôi 

là một thế giới hoàn toàn khác với 

không khí trong lành, thiên nhiên 

hoang sơ, núi non, sông nước hài 

hòa. Nằm kề dòng sông Bôi, Serena 

Resort là khu nghỉ dưỡng độc đáo 

tại Kim Bôi với khung cảnh tuyệt 

đẹp của cánh đồng lúa được nuôi 

dưỡng bởi dòng sông hiền hòa, uốn 

mình ôm lấy những dãy núi phủ 

màu xanh ngắt.  

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn 

hóa Tây Bắc, Serena Resort Kim Bôi 

được xây dựng từ các nguyên vật 

liệu gần gũi với thiên nhiên như mái 

tranh, nền gỗ, đá, tre trúc mang lại 

vẻ đẹp mộc mạc và giản dị. Không 

gian nhà hàng Nón được thiết kế tỉ 

mỉ, độc đáo thể hiện nét văn hóa 

truyền thống của dân tộc và cũng 

là điểm nhấn trong kiến trúc tại đây. 

Chúng tôi mong muốn xây dựng 

Quốc khánh 

2/9: áp 

dụng từ 

ngày 1/9 

đến hết 

ngày 

2/9/2020.  

Lễ giáng 

sinh:  đêm 

24/12/2020 

* Lưu ý: 

thêm phụ 

phí nếu đặt 

phòng vào 

dịp này, 

phòng hết 

rất nhanh, 

khách hàng 

cần đặt sớm 

- Hủy phòng ít hơn 15 

ngày trước ngày đến 

tính 50% giá trị phòng 

đặt 

- Hủy phòng ít hơn 10 

ngày trước ngày đến 

tính 100% giá trị phòng 

đặt 

 

- Ăn sáng miễn phí dành cho số 

lượng người theo tiêu chuẩn 

phòng. 

- Với trẻ em phát sinh 

+ Dưới 6 tuổi : miễn phí 

+ Từ 6 đến 11 tuổi : phụ thu 

250.000/người/đêm ( đã bao gồm 

ăn sáng) 

+ Từ 12 tuổi trở lên sẽ được tính 

phụ thu ở ghép là 500.000 

nett/người/đêm (đã bao gồm ăn 

sáng) 

- Miễn phí sử dụng câu lạc bộ sức 

khỏe và bể bơi. 

- Miễn phí sử dụng khu vui chơi trẻ 

em trong nhà và ngoài trời. 
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No 

Tên 

resort/ 

khách 

sạn 

Địa chỉ Thông tin giới thiệu 
Không áp 

dụng 
Chính sách hủy phòng Ưu đãi thêm 

Yêu cầu 

đặc biệt 

Serena Resort đúng nghĩa là - một 

nơi để trở về với thiên nhiên. 

13 

Victoria 

Sapa 

Resort & 

Spa  

Superior 

 

Đường 

Xuân 

Viên, 

Trung 

tâm 

thành 

phố 

Sapa, 

Sapa, 

Lào Cai 

 

Victoria Sapa Resort & Spa ở Sapa, 

tọa lạc trên một ngọn đồi nhìn 

xuống thung lũng nép mình trong 

dãy núi Hoàng Liên. Khu vực này là 

nhà của hơn 30 sắc tộc miền núi 

đầy màu sắc và đỉnh cao nhất của 

Việt Nam, núi Fansipan cao 3.143 

mét. Khách sạn được thiết kế như 

kiểu nhà vùng cao truyền thống với 

nội thất gỗ và một lò sưởi ấm cúng. 

Phòng được trang trí theo phong 

cách địa phương với đồ thủ công 

mỹ nghệ truyền thống có những 

tiện nghi của một khách sạn quốc 

tế. Thưởng thức món ăn ngon 

miệng như súp phô mai hoặc món 

nướng raclette, nhâm nhi rượu vang 

đỏ ở nhà hàng Tả Van.  

* Không áp 

dụng vào 

các dịp Lễ, 

Tết 

 

Mùa thấp điểm: Hủy 

phòng trước ít hơn 7 

ngày: 1 đêm với mỗi 

booking. Hủy phòng 

trước 3 ít ngày: chịu 

toàn bộ phí  

Mùa cao điểm: Hủy 

phòng trước ít hơn 14 

ngày: tính phí một đêm 

với mỗi booking. Hủy 

phòng trước ít hơn 7 

ngày: Chịu toàn bộ chi 

phí 

Mùa lễ hội: Hủy phòng ít 

hơn 30 ngày: tính phí 

một đêm mỗi booking. 

Hủy phòng ít hơn 14 

ngày: chịu toàn bộ chi 

phí 

- Buffet sáng hàng ngày 

- Đồ uống chào mừng tại khu vực 

lễ tẫn khách sạn 

- Truy cập Internet chất lượng cao 

- Sử dụng Trung tâm Fitness 

- Nước uống miễn phí tại phòng 

(02 chai mỗi ngày) 

- Xông hơi, tắm hơi, bể bơi nước 

nóng trong nhà 

- Tặng bữa sáng cho khách 

Victoria Express Train nếu hành 

khách lưu trú tại khách sạn  

- Hỗ trợ check in sớm hoặc check 

out trễ nếu có thể 

- Giảm giá 10% F&B và dịch vụ Spa 

- Miễn phí giường phụ cho 2 trẻ 

em dưới 12 tuổi nếu có thể dùng 

chung giường với bố mẹ. 

Bữa ăn bắt buộc: 

Christmas Eve gala dinner: 

1,720,000 VND 

New Year's Eve gala dinner: 

1,935,000 VND 
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PHỤ LỤC 02: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC CAO CẤP 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu 24 tiếng trước bữa ăn 

Chính sách hủy, thay 

đổi, vắng mặt 

-  Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7. 

-  Có thể hủy miễn phí chỗ đã đặt trước 2 tiếng trước giờ đặt bàn.  

-  Việc hủy chô ̃ đã đặt sau 2 tiếng so với giờ đặt bàn hoặc không đến theo ngày giờ đã được xác nhận sẽ được ti ́nh đã sử dụng 1 đặc quyền 

-  Đối với các giờ đã được xác nhận, khách hàng có thể thay đổi giờ hai lần miễn phi ́. Khách có thể thay đổi nga ̀y/giờ hoặc/và thay đổi nhà 

hàng nếu việc thay đổi được thực hiê ̣n trước 2 tiếng so với giờ đặt bàn. Nếu khách hàng vẫn không thể đến sau hai lần thay đổi, viê ̣c đặt chỗ 

sẽ được xem như hủy chỗ đã đặt và được tính đã sử dụng 1 đặc quyền 

- Thay đổi nhà hàng trong vo ̀ng 2 tiếng so với giờ đặt bàn sẽ được xem là hủy chỗ đã đặt và vì vậy, sẽ được ti ́nh đã sử dụng 1 đặc quyền 

Mô tả đặc quyền 
Chương trình đặc quyền mang đến cho khách hàng trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng sang trọng trong đó có nhà hàng được setup bởi 

đầu bếp 2 sao Michelin 

  

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

 

1 

John 

Anthony 

- JW 

Marriott 

Hanoi 

 

 

JW 

Marriott 

Hanoi, 8 Đỗ 

Đức Dục, 

Mễ Trì, 

Nam Từ 

Liêm, Hà 

Nội 

Thứ 2 - Thứ 6   

11:30 - 14:00 &  

18:00 - 21:30 

Thứ 7 - Chủ nhật  

10:30 - 14:30 & 

18:00 - 21:30 

 

John Anthony Grill & Dim Sum là một nhà hàng Quảng Đông hiện đại, 

được đặt theo tên của người đàn ông Trung Quốc đầu tiên nhập tịch 

vào năm 1805, lấy cảm hứng từ hành trình dọc theo tuyến đường Spice 

từ Đông sang Tây. Trong nhà bếp, đầu bếp Wong Chi Ming đặt một 

vòng quay không thể bắt chước vào các món ăn kinh điển của Quảng 

Đông như dim sum thủ công, thịt nướng và các món hải sản sống bằng 

cách sử dụng các kỹ thuật nấu ăn tiến bộ. John Anthony cũng là nhà 

của một trong những lò nướng Vịt Gỗ Đá Hà Nội đầu tiên, được lắp đặt 

để chuẩn bị món Vịt quay Bắc Kinh 42 ngày đặc trưng. 

 

THỰC ĐƠN TRƯA DÀNH CHO 02 KHÁCH 

Bao gồm 02 ly rượu vang / Gin Cocktail 

SET 1 

Há Cảo Tôm Tươi 

Xíu Mại Thịt Heo và Nấm 

Xá Xíu Heo Iberico 

Cơm Rang Dương Châu 

 

SET 2 

Xíu Mại Thịt Heo Và Nấm 

Sườn Heo Hấp Bí Đỏ 

Bánh Puff Bò Tiêu Đen 

Bánh Cuốn Rau, Nấm 

Vịt Quay Kiểu Hong Kong 

Cơm Chiên Dương Châu 

 

THỰC ĐƠN TỐI DÀNH CHO 02 KHÁCH 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

Bao gồm 02 ly rượu vang / Gin Cocktail 

SET 1 

Hồng Thiêu Sư Tử Đầu 

Tôm Rang Trứng Muối 

Gà Xào Xoài Chua Ngọt 

Cơm Viên Hạt Thông với Lòng Trắng Trứng 

 

SET 2 

Đậu Phụ Than Tre Chiên Tỏi 

Gân Bò Hầm Trứng Vân Trà Hun Khói 

Tôm Rang Trứng Muối 

Cơm Chiên Dương Châu 

Chè Dương Chi Bột Báng 

2 

Le Club 

Bar - 

Sofitel 

Legend 

Metropol

e Hanoi  

 

Sofitel 

Legend 

Metropole 

Hanoi,15 

Ngô 

Quyền, 

Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

 

 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật 

6:30 am – 12 am 

Sở hữu vị trí đắc địa, nằm ngay trên con phố Ngô Quyền tấp nập – 

được xem là khu vực trung tâm của thủ đô Hà Nội, nhà hàng Le Club 

Bar chuyên phục vụ các món ăn vô cùng hấp dẫn cùng những loại đồ 

uống hảo hạng mà bất kỳ ai từng thưởng thức đều nhớ mãi không 

quên. 

Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc của Pháp vào những năm 1920, 

nhà hàng đã mang đến cho mỗi thực khách khi đến đây một cảm giác 

thoải mái và gần gũi như chính trong căn nhà của mình. Không gian tại 

Le Club Bar có diện tích khá rộng lớn, có sức chứa hơn 120 chỗ ngồi và 

được trang trí bởi màu sắc bắt mắt. 

Bao gồm 02 ly rượu vang 

Xa Lát Lyonaise 

xà lách frisée, thịt ba rọi, bánh mỳ nướng, trứng luộc, 

xa lát hẹ 

 

Thăn Nõn Bò Campbell 

khoai tây bỏ lò, nấm xào, xốt hạt tiêu 

 

Chocolate Mousse, Guanaja 70% 

bánh sô cô la đen, quả mọng 

3 
Ly Club 

Hanoi 

12 Lê 

Phụng 

Hiểu, Hoàn 

Kiếm, Hà 

Nội 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật 

7:00am - 

10:30pm 

Là một trong các nhà hàng cao cấp Hà Nội thì không gian sang trọng 

không đủ để khẳng định điều đó. Một nhà hàng đẳng cấp còn thể hiện 

qua cung cách phục vụ của nhân viên. Tại Lý Club Hanoi đội ngũ 

nhân_viên luôn được đào tạo một cách bài bản nhất. Chính vì cách 

phục vụ chuyên nghiệp và thân thiện, cho đến ứng xử trong những tình 

huống bất ngờ mà thực khách cần sự giúp đỡ. Đem đến cho khách 

hàng sự tin tưởng nhất định và thoải mái trong mỗi bữa tiệc.  

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 02 KHÁCH 

Bao gồm 

2 ly rượu vang trắng/ đỏ (Casa Subercaseaux, 

Sauvignon Blanc, by Concha y Toro, Central Valley) 

HOẶC 2 đơn vị nước (bia nội, nước ngọt) 

 

SET 1 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

Lý Club Hanoi đã rất thành công trên con đường mang đến cho khách 

hàng những trải nghiệm tuyệt vời với những bữa ăn ngon, những bữa 

tiệc sinh nhật hay tiệc cuối năm 

Và cũng là nơi quý khách cảm nhận được không gian thoải mái, sang 

trọng. Và cung cách phục vụ thân thiện chuyên nghiệp làm hài lòng 

nhiều thực khách đến đây 

Súp Cua Trong Trái Bí Đỏ 

Gỏi Bưởi Tôm - Sò Điệp Chiên Lê, Táo 

Cá Tuyết Hấp Xì Dầu 

Bò Nướng Ống Tre 

Rau Xào Dầu Ô Liu 

Cơm Tám Thơm Hải Hậu 

Kem Đốt Ba Loại: Trà Xanh, Chanh Leo & Gừng 

 

SET 2 

Súp Gà Ác Trái Dừa 

Gỏi Cổ Hũ Dừa Hải Sản 

Cá Dứa Một Nắng với Cơm Nắm Chiên 

Cá Tuyết Hấp Xì Dầu 

Sườn Heo Nướng Tảng 

Lơ Xanh Xào Nấm với Dầu Ô Liu 

Cơm Tám Thơm Hải Hậu 

Thạch Tàu Hũ Lạnh Kiểu Lý 

4 

La Table 

du Chef - 

Press 

Club (nhà 

hàng do 

đầu bếp 

2 sao 

Michelin 

set up) 

12 Lý Đạo 

Tha ̀nh, 

Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật 

12:00 - 14:00 & 

18:00 - 22:00 

Blackout dates: 

Festive Season 

(24&25/12) 

New Year Eve 

(31/12&1/1) 

Valentine (14/2) 

International 

Women Day 

(08/03) 

Tọa lạc tại tòa nhà có kiến trúc thuộc địa từ những năm 1920, La Table 

du Chef là một hành trình tinh tế tìm đến với thủ công mỹ nghệ, tranh, 

ẩm thực và nghệ thuật làm rượu vang. Những người yêu thích ẩm thực 

cao cấp có thể tìm thấy dấu vết của bàn tay con người in dấu trong rất 

nhiều những họa tiết trang trí của nhà hàng. 

Câu chuyện này đã lôi cuốn đầu bếp hai sao Michelin Alain Dutournier, 

người đã chọn La Table du Chef để mang đến cho thực khách nghệ 

thuật ẩm thực cao cấp của ông. Cùng với đầu bếp người Việt tài năng, 

Đào Văn Sơn, đầu bếp Alain Dutournier  mang đến La Table du Chef 

những tiêu chuẩn cao nhất trong ẩm thực Pháp,  kết hợp với một chút 

hương vị Việt. 

Trong bầu không khí nghệ thuật này, những người sành ăn sẽ có cơ hội 

khám phá một thực đơn đặc biệt. Các món ăn tinh tế được kết hợp kỹ 

SET MENU DÀNH CHO 02 KHÁCH 

 

Súp cà tím nóng cùng bruschetta cà chua và thịt heo 

muối Parma 

 

Tôm hấp sốt kem cùng mứt và súp dưa vàng lạnh 

 

Cá mú áp chảo, nước dùng hải sản, hạt sen và măng 

tây non  

 

Bánh socola đen, ca cao và kem quả dâu đỏ 

 

02 ly rượu vang 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

càng với các loại rượu vang ngon nhất để tạo ra một trải nghiệm ẩm 

thực đáng nhớ cho thực khách ở ngay trung tâm của Hà Nội. 

5 

Rico 

Seafood 

& Grill 

(dừng 

booking 

từ ngày 

14/12/20

20) 

 

1A Tăng 

Bạt Hổ, 

Phạm Đình 

Hổ, Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội  

 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật: 11:00-

14:00,18:00-

23:00 

 

Chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu tới quý khách một phong cách 

ẩm thực mới đến từ Nam Mỹ mang tên gọi RICO. Tại đây, thực khách 

được thưởng thức hương vị của thịt bò ngoại hảo hạng không quá 2.5 

tuổi, món Beef Wellington huyền thoại, đến rau củ hay các món đặc 

trưng vùng Nam Mỹ như empanadas – bánh nhân thịt hoặc nấm truyền 

thống; RICO là điểm đến cho những chuyến phiêu lưu ẩm thực đầy thú 

vị cho giới sành ăn Hà Thành. Nằm trong khuôn viên xinh đẹp của một 

biệt thự Pháp cổ, với kiến trúc và thiết kế tinh tế mà ấm úng, RICO 

không những là địa điểm lý tưởng cho các buổi gặp mặt thân mật mà 

còn là nơi hoàn hảo để tổ chức các buổi liên hoan, tiệc tùng, chiêu đãi 

với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản. 

Đồ uống: 

Trivento gran mar, Chardonnay (Argentina) 

Trivento gran lomo, Malbec (Argentina) 

 Taco rong biển với cá hồi và quả bơ Salmon & 

avocado nori taco (khai vị nhỏ) 

 Đĩa khai vị 3 món: Sushi cuộn thăn nội bò, gan ngỗng 

và trái táo 

| Tartare bò Wagyu với sốt cá anchovy | Salad sò điệp 

Nhật xong khói ăn kèm tảo biển ngũ sắc, măng 

tây và trứng cá. 

 Thăn nội bò Úc (200gr) ăn kèm khoai tây bi nướng, tỏi 

nướng, cà rốt bi bỏ lò và ba loại sốt (sốt nấm, 

sốt tiêu và sốt vang đỏ). 

Hoặc 

 Cá chẽm Pháp ăn kèm hạt diêm mạch nấu với hàu, 

nhím biển và nấm rừng. 

 Kem sô-cô-la tan chảy ăn kèm bánh cacao, caramel và 

kem dừa. 

6 

 

Home 

Mộc 

31 Vân Hồ 

2, Quận Hai 

Bà Trưng, 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 6 

17:00 - 21:30 

 

Thứ 7 & CN 

11:00 - 13:30 

17:00 - 21:30 

 

Nằm trong những căn biệt thự Pháp cổ trên phố Vân Hồ 2, nhà hàng 

HOME MỘC nổi bật giữa dãy phố đông đúc với màu tường vàng đặc 

trưng và không gian dường như tách biệt hoàn toàn với phố xá Hà Nội 

nhộn nhịp, ồn ào. 

 

Với lối kiến trúc và nội thất mang phong cách vintage được chăm chút 

đến từng chi tiết, nhà hàng HOME MỘC mang lại một cảm giác lãng 

mạn và thư thái đặc biệt, tạo nên ấn tượng khó phai đối với bất cứ vị 

khách nào yêu cái đẹp 

Súp Bào Ngư Tiềm Nấm Đông Trùng Hạ Thảo 

Tôm Hùm Sốt Ớt Hảo Hạng 

thưởng thức cùng Bánh Mỳ Tinh Than Tre 

Chè Yến Bạch Quả Tiềm Dừa 

Kết hợp cùng 

HOME Château la Brulerie Blanc, Bordeaux, France 

(Vang Trắng) 

hoặc HOME Châuteau la Brulerie Rouge, Bordeaux, 

France (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 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

7 TOWA 

Sedona 

Suite, Lầu 

28, 65 Lê 

Lợi, P.Bến 

Nghé, 

Quận 1, 

HCM 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật 

11:00 - 14:00 & 

17:30 - 23:00 

Ẩm thực Nhật nổi tiếng thế giới bởi độ tỉ mỉ, phong cách trình bày tinh 

tế và trên hết là hương vị tươi ngon từ những nguyên liệu tươi sống, trứ 

danh xứ sở mặt trời mọc. Thuộc top nhà hàng cung cấp ẩm thực Nhật 

thượng hạng tại Sài Gòn, TOWA trong tiếng Nhật có nghĩa là “cuộc 

sống vĩnh cửu” nhằm ngụ ý đem đến những tinh hoa ẩm thực vượt thời 

gian cho thực khách. 

Tọa lạc tại tầng 28 tòa nhà Saigon Centre, Towa mang đến trải nghiệm 

đỉnh cao về ẩm thực Nhật Bản thông qua sự tươi mới và hảo hạng của 

các thành phần tạo nên món ăn cũng như những nét chấm phá hiện đại 

độc đáo trong hương vị và cách bài trí. Chỉ có tại Towa, bạn mới tìm 

thấy trải nghiệm vừa ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp qua những khung 

cửa kính tầng 28 vừa tận hưởng những món ăn tinh tế cùng ly Cocktail 

mang phong cách Ginza vốn gắn với tính tối giản nhưng tỉ mỉ trong 

từng chi tiết. 

Với nguồn nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp 2 lần/ tuần từ khu chợ hải 

sản lừng danh Tsukiji, các món ăn tại TOWA luôn giữ nguyên độ tươi 

ngọt, vị thanh đạm và nguồn dinh dưỡng dồi dào của các nguyên liệu. 

Không chỉ nổi tiếng với các món ăn “quốc hồn quốc túy” của Nhật như 

Sashimi, Sushi, các món Robata nướng trên than Binchotan cao cấp tại 

TOWA cũng thu hút nhiều thực khách.   

Ngoài ẩm thực, kiến trúc tinh tế với khu bếp sashimi mở, khu quầy bar 

mở với hàng trăm loại rượu ngoại nhập, phòng whiskey riêng, phòng 

cầu hôn, khu 5 phòng VIP với sức chứa đến 20 khách/ phòng, cùng khu 

vực ngoài trời ngắm nhìn toàn cảnh thành phố cũng khiến TOWA trở 

thành điểm đến không thể bỏ qua. Tất cả những điều thú vị trên đã tạo 

nên trải nghiệm ẩm thực Nhật đích thực như một nhà hàng Tokyo cao 

cấp ngay giữa trung tâm Sài Gòn. 

Đậu hũ bông cải trắng, trứng cầu gai Hokkaido / Trứng 

hấp sốt nấm truffle / Ức vịt cuộn ngưu bàng áp chảo / 

Hải sản sốt kem gừng 

Cá ngừ vây xanh tỉnh Kochi / Cá hồi / Cá cam chỉ vàng 

/ Cá theo mùa 

Sò điệp Nhật, tôm sú, lá tía tô, khoai lang – muối trà 

xanh 

Thăn ngoại bò wagyu nướng – sốt kem tương đậu miso 

Lườn cá ngừ vây xanh / Lươn Nhật nướng / Cá hồi 

cháy cạnh / Cá theo mùa 

Súp tương miso rong biển 

Bánh mochi / Kem  

 

**** 

Thức uống (Chọn 1/Khách) 

Rượu vang trắng: Sendero by Concha y Toro, 

Chardonnay, Central Valley, Chile  

Rượu vang đỏ: Sendero by Concha y Toro, Cabernet 

Sauvignon, Central Valley, Chile 

Trà 

Nước ngọt 

Nước hoa quả 

Bia 

8 
SOCIAL 

CLUB 

Lầu 23, 

Khách sạn 

Hôtel des 

Thứ 4 - Thứ 7 

5:30pm - 

00:00am 

Social Club nằm tại tầng 23 của Khách sạn Hotel Des Art – MGallery Sai 

Gon thuộc Tập đoàn Accor Group với phong cách sang trọng, thanh 

lịch. Và tất nhiên, nhà hàng trong Hôtel Des Arts – MGallery Sai Gon 

MÓN KHAI VỊ (CHỌN 1/KHÁCH) 

Bò Angus tái cắt lát, sốt salsa nấm truýp, cải rocket và 

nước chấm tartare 



                      

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 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

Arts 

Saigon, 

MGallery 

Collection 

76 - 78 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Quận 3, Hồ 

Chí Minh 

 cũng có chất lượng và đẳng cấp xứng tầm. Social Club mang phong 

cách ẩm thực Tây Âu cùng với các loại rượu và cocktails đa dạng. Đặc 

biệt, nhà hàng luôn mời những đầu bếp danh tiếng trên thế giới về trổ 

tài nên khách hàng sẽ luôn có dịp để thưởng thức ẩm thực cao cấp. 

Dùng bữa tại Social Club, khách hàng sẽ có cơ hội ngắm view lung linh 

của trung tâm thành phố, đặc biệt vào buổi tối.  Nơi đây được ví như 

hidden gem (viên ngọc bí ẩn) trong một khách sạn 5 sao giữa lòng Sài 

Gòn. Sang trọng, không ồn ào, Social Club là nơi thích hợp cho những 

buổi hẹn hò riêng tư lẫn gặp mặt đối tác. 

Súp kem bí đỏ dùng kèm bánh mì nướng 

Sò điệp Nhật Bản áp chảo, sốt chanh muối Nhật, hoa 

thiên lý, củ cải trắng nướng 

MÓN CHÍNH (CHỌN 1/KHÁCH) 

Bạch tuộc nướng, salad Địa Trung Hải 

Cá hồi vùng Tasmania áp chảo, cơm Ý đậu hà lan, bọt 

phô mai parmesan 

Nạc đùi bò Wagyu Úc nướng, 200 gram, phục vụ với 

khoai tây nghiền, măng tây, bông cải xanh, sốt tiêu đen 

hoặc sốt mù tạt 

MÓN TRÁNG MIỆNG (CHỌN 1/KHÁCH) 

Bánh Sô-cô-la dùng kèm sốt đào và kem tuyết yuzu 

Bánh tiramisu Social Club 

Bánh ngọt dùng kèm cà phê Ý 

THỨC UỐNG (CHỌN 1/KHÁCH) 

Mon Paris  

Rượu vang trắng    

Rượu vang đỏ 

9 
'NAMO 

ITALIAN  

74/6 Hai 

Bà Trưng, 

Q.1, TP. 

HCM 

Thứ 2 - Thứ 5 & 

Chủ nhật 

11:00 - 22:00 

 

Thứ 6 và Thứ 7 

đóng cửa lúc 

23:00 

Nhà hàng ’NAMO mang đến cho các thực khách tại TP. HCM một trải 

nghiệm sống động về nghệ thuật pizza theo phong cách Napoli đặc 

trưng của nước Ý. Trong các bước làm pizza theo phong cách Neapoli 

thuần túy này, phần bột làm đế bánh chính là yếu tố quyết định, vì bột 

phải được lên men một cách hoàn hảo mới có thể đảm bảo cho việc 

tạo ra một chiếc bánh với lớp vành phồng rộp và ngon miệng. Làm từ 

các nguyên liệu Ý tuyệt hảo nhất thế giới, sau đó được nướng chín 

trong chiếc lò nướng thủ công vô cùng đặc biệt, pizza tại ’NAMO chính 

là những chiếc pizza đúng nghĩa nhất. 

Câu chuyện ’NAMO bắt đầu từ chuyến đi đến nước Ý xinh đẹp, nơi lưu 

giữ mọi bí mật giúp làm nên những chiếc bánh pizza ngon nhất thế 

giới. Sau hàng nhiều ngày chu du khắp nơi, nếm thử từng loại bánh đặc 

 BAO GỒM 02 LY RƯỢU cho mỗi khách  

MÓN THỨ 1 kèm RƯỢU SPARKLING (CHỌN 01/ 

KHÁCH) 

Xà lách cua và bơ tươi 

Xà lách ức gà chiên ăn kèm sốt Caesar 

MÓN THỨ 2 (CHỌN 01/ KHÁCH) 

Mỳ kéo sợi tay ăn kèm với sốt Tuscany 

Vẹm nấu sốt cà chua Marinara kiểu Ý 

MÓN THỨ 3 (CHỌN 01/ KHÁCH) 

Pizza 4 loại phô mát với mật ong vị nấm Truffle 

Pizza hải sản 

Cá hồi phi lê áp chảo với muối hồng Himalaya 



                      

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 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

sắc của các vùng miền, chúng tôi đã dần khám phá ra “công thức” của 

một chiếc bánh pizza hoàn hảo – nó ở trong những nông trại và nhà 

bếp tại vùng Naples, và trong những cuộc đối thoại với những con 

người đã làm ra chúng: những thợ xay bột mì hiệu Caputo 00, những 

nông dân chăn trâu cho sữa làm mozzarella, và những người trồng cà 

chua và làm rượu của xứ San Marzano. Chuyến đi này là khởi nguồn 

cho tình cảm sâu sắc đối với nghệ thuật làm pizza của chúng tôi, và 

chính sự đam mê ấy đã “thổi lửa” cho căn bếp của nhà hàng ’NAMO 

hôm nay. 

Gà tơ đút lò nấm Truffle thượng hạng 

MÓN TRÁNG MIỆNG 

Khay tráng miệng gồm Bánh Tiramisu, Bánh Sô Cô La 

Nóng Chảy, và Kem 

THỨC UỐNG 1 (CHỌN 01/ KHÁCH) 

Rượu vang trắng: II Pumo Sauvignon Malvasia 2017 

Rượu vang đỏ: Il Pumo Negroamaro 2017 

THỨC UỐNG 2 (CHỌN 01/ KHÁCH) 

Nước giải khát 

10 
LI BAI 

 

Sheraton 

Sheraton 

Hotel & 

Towers, 

Lầu 2, 88 

Đồng Khởi, 

street, 

Quận 1, Hồ 

Chí Minh, 

Vietnam  

 

Thứ 2 - Chủ nhật  

11:00 - 14:30  

18:00 - 22:00 

Nhà hàng Quảng Đông với tiệc dim sum tự chọn phong phú và thực 

đơn gọi món đa dạng được chế biến bởi các đầu bếp tài hoa. Không 

gian ấm cúng và riêng tư thích hợp cho hội họp gia đình, bạn bè và gặp 

gỡ đối tác. 

SET MENU 01 

Cua lột chiên giòn với gỏi xoài 

Súp hải sản chua cay kiểu Cung Đình 

Tôm rang muối ớt 

Thịt heo chua ngọt 

Rau mùa xào tỏi 

Cơm chiên hải sản 

Chè bột báng trái cây 

Thức uống (2 ly rượu) 

Lindeman’s Premier Selection  

Vang đỏ – Shiraz / Cabernet  

Vang trắng – Semillon / Chardonnay  

 

SET MENU 02 

Tôm chiên giòn với salad trái cây 

Súp bắp thịt cua 

Sụn gà rang muối ớt 

Thịt bò xào sốt tiêu đen 

Rau mùa xào tỏi 

Cơm chiên Dương Châu 

Trái cây tươi theo mùa 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

Thức uống (2 ly rượu) 

Lindeman’s Premier Selection  

Vang đỏ– Shiraz / Cabernet  

Vang trắng – Semillon / Chardonnay 

11 
INDOCHI

NE 

26 Trương 

Định, 

Phường 6, 

Quận 3, Hồ 

Chí Minh, 

Vietnam 

Thứ 2 - Chủ nhật  

07:30 - 22:30  

Một góc Đông Dương giữa lòng thành phố. Bắt nguồn từ cảm hứng của 

bộ phim cùng tên, nhà hàng Indochine ra đời giữa trung tâm Sài Gòn 

trên một con đường tấp nập, nhưng lại giữ được nguyên vẻ biệt lập và 

sang trọng của mình. Bỏ lại những lo toan thường nhật, thực khách bắt 

đầu một cuộc khám phá đầy thú vị khi bước vào tòa nhà biệt thự Pháp 

cổ được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 - nơi tọa lạc của Indochine Saigon. 

Bánh Cuốn Nước Lèo 

Gòi Gà Lõi Chuối 

Sò Dương Nướng Mỡ Hành  

Tôm Hùm Baby Nướng Phô Mai  

Miến Xào Cua  

Kem Đốt 3 Loại 

Thức Uống (Chọn 2) 

Vang đỏ: The Accomplice - Australia/ Vina Maipo - 

Chile  

Vang trắng: The Accomplice - Australia/ Vina Maipo - 

Chile 

12 
LY CLUB 

SAIGON 

143 Nam 

Kỳ Khởi 

Nghĩa, 

phường 6, 

Quận 3, Hồ 

Chí Minh, 

Vietnam 

Thứ 2 - Chủ nhật  

11:00 - 22:30  

Toàn bộ diện tích của Lý Club được uyển chuyển chia thành nhiều 

không gian, từ phòng ăn riêng biệt ấm cúng, cho đến khu vực lounge 

sang trọng. Một quầy bar mở thiết kế hiện đại phục vụ các loại 

champaigne, rượu vang hảo hạng cho đến các ly cocktail được pha chế 

đầy sáng tạo. Khoảng sân vườn rộng rãi tràn bóng cây xanh, là nơi thả 

mình thư giãn với thực đơn trà chiều phong phú và nơi đây cũng là địa 

điểm lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc và sự kiện ngoài trời. Với sự đa 

dạng về không gian này, Lý Club mang hơi thở vừa vặn của thành phố 

năng động như Sài Gòn. 

Set Menu Châu Âu 

Bánh Mì & Bơ  

Món Ăn Nhẹ  

Súp Kem tôm hùm rượu mạnh 

Salad củ dền  

Thăn heo Iberian áp chảo 

Bánh phô mai cam 

Thức Uống (Chọn 2) 

Vang đỏ: Trio Reserva – Concha Y Toro / Fritz’s – 

Familie HasselBach 

Vang trắng: Trio Reserva – Concha Y Toro / Trivento 

Reserve – Mendoza 

 

Set Menu Châu Á 

Súp bắp hoa bò phở giòn 



                      

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 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

Gỏi Tôm Sú Đá Khói 

Tôm kim sa  

Bắp bò nướng tiêu 

Cơm rang tỏi  

Đọt Su Su Xào Tỏi  

Chè xoài  

Thức Uống (Chọn 2) 

Vang đỏ: Trio Reserva – Concha Y Toro / Fritz’s – 

Familie HasselBach 

Vang trắng: Trio Reserva – Concha Y Toro / Trivento 

Reserve - Mendoza 

13 
FRENCH 

GRILL 

JW 

Marriott 

Hanoi, 8  

Đỗ Đức 

Dục, Mễ Trì, 

Nam Từ 

Liêm 

District, Ha 

Noi 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật: 

18:00 - 20:30pm 

Tự hào là một trong những nhà hàng Pháp sang trọng bậc nhất Hà Nội, 

French Grill mang đến những món ăn tinh tế đặc trưng của nước Pháp. 

Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những món ăn được cầu kỳ chuẩn bị 

bởi các đầu bếp tài năng của nhà hàng trong căn bếp mở lớn nhất Hà 

Nội. Những nguyên liệu cao cấp nhất (từ những trang trại hữu cơ Đà 

Lạt hay nhập khẩu từ Pháp, Mỹ, Úc hay Nhật bản) sẽ mang đến cho 

thực khách một trải nghiệm không thể nào quên. Không chỉ thế, với 

danh sách rượu vang đa dạng, được cẩn thận chọn lựa để kết hợp hoàn 

hảo và làm gia tăng hương vị cho món ăn, French Grill chắc chắn sẽ 

đem lại cho quý khách một trải nghiệm phong phú và độc đáo.   

SET MENU CẶP ĐÔI CHO 2 KHÁCH 

Thực đơn bao gồm 2 ly vang nổ 

CÁ TUYẾT 

Kem vị wasabi, rau mùi, táo 

SÚP NẤM 

Nước hầm gà và nấm, bọt sữa nấm truýp, nấm 

Chanterelle, nấm Porcini 

THĂN NGOẠI HEO NHẬT BẢN 

Cà tím nướng kiểu Nhật, tỏi đen, sốt nấm, sốt phô-mai 

Hoặc CÁ ĐUỐI 

Khoai tây risotto, chanh nấu chậm, kem chanh hạnh 

nhân 

BÁNH DỪA  

Mứt dừa ướp sả và kem xoài 

14 
SQUAR

E ONE 

2 Công 

Trường 

Lam Sơn, 

Bến Nghé, 

Quận 1, 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật:  

11:30 - 14:30 

18:00 - 22:30 

Những giá trị lịch sử, văn hóa và ẩm thực độc đáo của Pháp - Việt hòa 

quyện một cách hoàn hảo, đem đến trải nghiệm độc đáo giữa lòng Sài 

Gòn. Với sự kết hợp Đông - Tây khéo léo, Square One đưa bạn đến với 

không gian ấm cúng, sang trọng và đậm chất nghệ thuật. 

Thực đơn bao gồm hai ly rượu trắng hoặc đỏ  

 

THỰC ĐƠN PHÁP 

GAN NGỖNG ÁP CHẢO   

Nấm nút Champignons, nước cốt gà   



                      

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: 87 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

RAU NHIẾP NƯỚNG    

Ba rọi xông khói, phô mát Comté 24 tháng   

**** 

CÁ CHẼM TRẦN I  

Xốt vùng Vièrge, mướp hương, lá quế dầu ô liu 

Taggiasca  

BÔNG CẢI TRẮNG NƯỚNG   

Xốt Gruyère   

KHOAI TÂY CHIÊN   

Muối Truffle    

**** 

BÁNH CREPE Kem vị Vani  

**** 

THỨC UỐNG 

CÁC LOẠI RƯỢU VANG  

Vang đỏ: Cabernet Sauvignon, Sanama, Rapel Valley, 

Chile    

Vang trắng: Chardonnay, Sanama, Rapel Valley, Chile  

***************************************************************

********** 

THỰC ĐƠN VIỆT 

GỎI CUỐN  

Phở cuốn, gỏi cuốn tôm, gỏi cuốn cải bẹ xanh với heo 

Tây Ban Nha  

 XÀ LÁCH THỊT BÒ WAGYU  

Rau mùi tươi, bông súng, cải xoong ớt, nước chấm  

****  

CÁ HỒI KHO TỘ  

Tiêu Phú Quốc, sốt đường caramel  

CƠM CHIÊN THỊT CUA   



                      

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: 88 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

Cua lột, giá và hành lá  

BÔNG THIÊN LÝ XÀO  

Tỏi, nước tương    

****  

MÓN TRÁNG MIỆNG VIỆT NAM   

Chả giò mít, đậu hũ dùng kèm với nước đường, gừng 

và nước cốt dừa, kem dừa dùng kèm với đường thốt 

nốt, kem vị caramel  

 **** 

THỨC UỐNG 

CÁC LOẠI RƯỢU VANG  

Vang đỏ: Cabernet Sauvignon, Sanama, Rapel Valley, 

Chile    

Vang trắng: Chardonnay, Sanama, Rapel Valley, Chile 

15 OPERA 

2 Công 

Trường 

Lam Sơn, 

Bến Nghé, 

Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7:  

11:30 - 14:30 

18:00 - 22:30 

 

Chủ Nhật ĐÓNG 

CỬA 

Opera, nhà hàng Ý mang phong cách trattoria, đã được nâng 

cấp thành phòng ăn của biệt thự Park Hyatt Saigon, nơi lý tưởng 

để bạn gặp gỡ và giao lưu với bạn bè hay đối tác trong khung 

cảnh cổ điển với lối bài trí đương đại ấm cúng. 

 

SET MENU CẶP ĐÔI DÀNH CHO 2 KHÁCH 

Thực đơn bao gồm hai ly rượu trắng hoặc đỏ  

 

XÀ LÁCH HẢI SẢN / INSALATA MARE - TERRA  

Các loại hải sản, đậu que, khoai tây, cà chua, quả ô liu, 

xốt chanh vàng  

Warm seafood salad, green beans, saffron potato, 

tomato, olives, lemon dressing 

BÒ BẰM SỐNG / BATTUTA DI MANZO  

Thăn bò sống, phô mai Stracciatella, quả sung và các 

loại rau mùi  

Beef tenderloin “battuta”, Stracciatella, figs and herbs 

salad  

**** 

CÁ VƯỢC NƯỚNG / BRANZINO ALLA 

MEDITERRANEA  



                      

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: 89 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

Cá vược nướng, nghêu, cà chua bi, trái ô liu Taggiasca   

Whole baked sea bass, clams, cherry tomato, 

Taggiasca olives   

RAU CỦ XÀO / SAUTÉED VEGETABLES 

Tỏi và lá kinh giới cay              

Garlic and fresh oregano                                                                                                 

KHOAI TÂY NƯỚNG / ROASTED BABY POTATOES 

Muối biển 

Flake sea salt  

**** 

TIRAMISU   

Kem mascarpone truyền thống, bánh Sampa và cà phê  

Traditional venetian mascarpone, savoiardi biscuit and 

coffee  

**** 

THỨC UỐNG 

CÁC LOẠI RƯỢU VANG  

Vang đỏ: Cabernet Sauvignon, Sanama, Rapel Valley, 

Chile  

Vang trắng: Chardonnay, Sanama, Rapel Valley, Chile 

16 

AKIRA 

BACK - 

JW 

MARRIO

TT 

JW 

Marriott 

Hanoi, 8 Do 

Duc Duc, 

Me Tri, 

South Tu 

Liem, Hanoi 

Thứ 2 - Thứ 6:  

17:30-21:30 

 

Thứ 7 - Chủ 

Nhật:  

11:30-14:00, 

17:30-21:30 

Akira Back - Được biết đến là một địa chỉ sang trọng phục vụ món ăn 

hiện đại, Akira Back mang đến những sáng tạo vô hạn vào ẩm thực của 

mình, đó là những tuyệt tác của sự kết hợp khéo léo giữa món ăn Nhật 

Bản hiện đại và nét chấm phá của ẩm thực Hàn Quốc cùng hòa quyện 

với hương vị của nhiều Quốc gia khác trên toàn thế giới. Là tấm gương 

phản chiếu tính cách ưu mạo hiểm của Bếp trưởng Akira, nhà hàng 

Akira Back tại  khách sạn JW Marriott Hà Nội sẽ là một điểm đến đẳng 

cấp giúp Quý thực khách có cơ hội trải nghiệm ẩm thực hiện đại hàng 

đầu. 

SET MENU DÀNH CHO 2 KHÁCH 

BÁNH PIZZA CÁ NGỪ 

Với Sốt Umami Aioli, Rau Mầm Tía Tô, Dầu Nấm Truffle 

SƯỜN BÒ WAGYU HẦM 48 GIỜ 

Bắp Cải Xào Nước Cốt Chanh Nhật,  

Cơm Chiên Giòn, Nước Hầm Thịt Bò Với Tỏi 

SASHIMI 

4 Miếng Do Bếp Trưởng Lựa Chọn 

CƠM CUỘN CÁ NGỪ CAY 

Với Dưa Chuột, Bột Ớt 7 Vị Nhật Bản và Hành Lá 



                      

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: 90 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian phục 

vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

SỮA CHUA MẬT ONG 

Trái Cây và Cam Panna Cotta  

--- 

THỨC UỐNG 

Hai ly rượu vang 

 



                      

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: 91 

 

PHỤ LỤC 03: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN CHƠI GOLF 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu 24 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ 

Chính sách hủy, thay đổi, 

vắng mặt 

- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 12 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ 

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong vòng 12 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ hoặc Khách hàng không đến sẽ được tính là Khách hàng 

đã sử dụng 1 đặc quyền.. 

Mô tả đặc quyền 

- Chương trình đặc quyền mang đến cho khách hàng trải nghiệm chơi gôn tại nhiều sân gôn nổi tiếng có thiết kế độc đáo kết hợp với 

khung cảnh nên thơ của núi hồ xanh mướt hay bờ biển uốn lượn qua những cồn cát trắng tuyệt đẹp 

- Một lượt chơi Golf miễn phí ra sân và phí Caddy  

- Áp dụng cho các giờ trong ngày, các ngày trong tuần, cuối tuần và các ngày lễ (phụ thuộc nguồn lực sẵn có vào ngày lễ 

 

 

No Sân golf Địa chỉ Thời gian mở cửa Thông tin giới thiệu 

1 

BRG 

Kings 

Island 

Golf 

Resort 

Đồng Mô, Sơn 

Tây, Ha ̀ Nội 

6:00am - 10:00pm 

Chốt booking cuối 

đến 5:00pm 

Tạm xa sự ồn ào náo nhiệt của Hà Nội, hãy đến thư giãn và trải nghiệm những giây phút tuyệt vời tại Kings’ Island Golf 

Resort, nơi chỉ cách trung tâm Thủ đô 36km. Quý vị sẽ được trải nghiệm cảm giác lãng mạn khi đi xuồng qua hồ Đồng 

Mô để đến với hòn đảo xinh đẹp và thử khả năng chơi gôn của mình. Khi đặt chân lên đảo, chắc chắn quý vị sẽ vô cùng 

ngạc nhiên trước vẻ đẹp thanh bình, thư thái tại đây và đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Sau khoảng 

30 - 40 phút lái xe quý khách đã tới nơi để hưởng những dịch vụ hoàn hảo, trang thiết bị tối tân và trải nghiệm chơi tại 

sân gôn được các nhà thiết kế sân gôn hàng đầu thế giới đánh giá là sân gôn đẹp nhất Việt Nam, và thậm chí cả ở khu 

vực Đông Nam Á. 

2 

Chi Linh 

Star Golf 

& 

Country 

Club 

Số 445 Nguyễn 

Thái Học – KDC 

Thái Học 3, Sao 

Đỏ, Chí Linh, Hải 

Dương 

5:00am - 7:00pm 

Chốt booking cuối 

đến 2:00pm 

Không có giờ đèn 

CHI LINH GOLF COURSE tọa lạc tại Phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương, cách Hà Nội hơn 70km, trên trục 

đường Hà Nội – Hạ Long. Sân Golf Chí Linh được đánh giá cao không chỉ tại Việt Nam mà toàn khu vực Đông Nam Á. 

Sân Golf Chí Linh đuợc mệnh danh là “Sân Golf thách thức nhất Việt Nam” và các tay golf chuyên nghiệp khó thể bỏ qua 

địa điểm thi đấu thú vị này. 

3 

Stone 

Valley 

Golf & 

Resort 

Thị trấn Ba Sao, 

Kim Bàng, Hà 

Nam, Việt Nam 

5:46am - 7:00pm 

Chốt booking cuối 

đến 2:00pm 

Không có giờ đèn 

Stone Valley Golf Resort là một sân golf mười tám lỗ được thiết kế bởi Brian Curley của Schmidt-Curley Design. Vị trí 

cách Hà Nội 65 km và mất khoảng 1,5 giờ để đến sân golf từ trung tâm thị trấn. 

Khu vực rộng gần 200 ha nằm trong một khu vực nổi tiếng với các tour du lịch trên sông len lỏi qua các thung lũng giữa 

những ngọn núi lớn, thực vật và là địa điểm cho các bộ phim truyện, bao gồm cả King Kong. Cảnh quan tuyệt đẹp trên 



                      

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: 92 

 

No Sân golf Địa chỉ Thời gian mở cửa Thông tin giới thiệu 

 các hồ nội địa giống như Vịnh Hạ Long có thể nhìn thấy từ các lỗ đóng. 

4 

Vinpearl 

Hai 

Phong 

Golf  

Đảo Vũ Yên, 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Đông Hải 

2, Hải An, Hải 

Phòng 

6:00am - 9:00pm 

Chốt booking cuối 

đến 2:30pm 

Vinpearl Golf Hải Phòng 36 hố nằm ở trung tâm của hòn đảo xinh đẹp Vũ Yên, nằm ngay tại thành phố Hải Phòng – 

thành phố lớn thứ ba của Việt Nam và cảng biển quan trọng nhất của miền Bắc Việt Nam, cách Hà Nội 120 km. 

Được thiết kế bởi IMG Worldwide, Vinpearl Golf Hải Phòng sở hữu hai sân gôn riêng biệt với 18 hố gôn sân hồ và 18 hố 

gôn sân đầm lầy. 

Sân gôn hồ mang phong cách khu nghỉ dưỡng nơi danh lam thắng cảnh với các đường dẫn bóng (fairway) và khu vực 

đẩy bóng (green) lượn sóng rộng rãi. Sân gôn đầm lầy được mệnh danh “chuyên gia nhồi bóng” được thiết kế đặc biệt 

để gắn kết hài hòa cũng như bảo tồn môi trường đầm lầy tự nhiên 

5 

Vietnam 

Golf & 

Country 

Club 

Phường Long 

Thành Mỹ, Q.9, 

TPHCM 

5:30am - 10:00pm 

Chốt booking cuối 

đến 6:00pm 

Vietnam Golf & Country Club là Sân Gôn 36 lỗ đầu tiên và được biết đến rộng rãi như Câu lạc bộ Gôn và Thể thao ngoài 

trời hàng đầu của Việt Nam. 

Cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 20km, Câu lạc bộ Gôn và thể thao ngoài trời Việt Nam cũng là Câu lạc bộ 

Gôn gần trung tâm thành phố nhất. 

Tọa lạc trong khuôn viên 300 hecta, hai khu Đông và Tây của Sân Gôn được tạo thành từ vùng đất vốn là rừng, việc giữ 

nguyên địa hình đã góp phần tạo nên những đường lăn bóng nhấp nhô, mang lại cho quý khách cảm giác vùng đất này 

dường như đã được thiên nhiên ưu đãi để trở thành Sân Gôn với thiết kế và bố cục hoàn toàn tự nhiên. 

Khu Tây của Sân Gôn bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 1994 và được thiết kế bởi ông Chen King Shih, kiến 

trúc sư người Đài Loan. Sân Gôn tiêu chuẩn 72 gậy này đã vinh dự được đăng cai tổ chức giải Việt Nam mở rộng (Asian 

PGA Tour Event) vào năm 1995 và 1997. Những đường Gôn uốn lượn xuyên qua những hàng cây tạo nên thử thách cho 

những cú đánh banh đến fairway trước khi đến green với những đường viền cỏ Bermuda TifEagle thật mềm mại, mang 

đến cho quý khách những khu lùa banh với bề mặt cỏ đẹp quanh năm. 

Ông Lee Trevino, người đã sáu lần đoạt danh hiệu vô địch các giải lớn như: Giải US Open 1968, 1971, Giải vô địch USPGA 

1974, 1984 và Giải vô địch mở rộng 1971 và 1972. Ông cũng là người thiết kế Khu Đông Sân Gôn bắt đầu hoạt động vào 

tháng 9 năm 1997. Khu Đông mang đến cho quý khách những fairway rộng thoáng hơn Khu Tây nhưng lại được bao 

quanh bởi những chướng ngại vật như hố cát và hồ nước được phối cảnh đẹp mắt với những thảm cỏ Bermuda TifEagle 

nhấp nhô. 

6 

Taekwan

g 

Jeongsan 

Country 

Club  

Đảo Ông Cồn, 

Đại Phước, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai 

6:00am - 7:00pm 

Chốt booking cuối 

đến 1:00pm 

Không có giờ đèn 

Taekwang Jeongsan Country Club nằm trên cù lao sinh thái Đại Phước, được bao bọc bởi sông Đồng Nai, chỉ cách thành 

phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế của Việt Nam 25 phút bằng tàu. Đảo Đại Phước – nơi dự kiến xây dựng khu đô thị 

mới tốt nhất miền Nam Việt Nam dự kiến sẽ trở thành khu villa quy mô lớn và tự hào là điểm đến phù hợp nhất chỉ mất 

20 phút bằng đường bộ từ sân bay quốc tế Long Thành. Hòa mình với không gian thiên nhiên. Qúy khách có thể trải 

nghiệm, thư giãn, giải trí kết hợp với chơi gôn trên sông Đồng Nai êm đềm trải ra như một bức tranh. Chúng tôi mong 

muốn Quý khách có thể rời xa những bận rộn thường ngày và có được thời gian thư giãn thật sự giữa vẻ đẹp của thiên 



                      

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.    
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No Sân golf Địa chỉ Thời gian mở cửa Thông tin giới thiệu 

nhiên. 

7 

Long 

Thanh 

Golf Club  

Quốc lộ 51, ấp 

Tân Mai 2, xã 

Phước Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

6:00am - 7:00pm 

Chốt booking cuối 

đến 2:00pm 

Không có giờ đèn 

Sân Long Thành tọa lạc tại khu tam giác kinh tế phía Nam, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 phút đi xe. 

Được thiết kế bởi ông Ron Fream - người sáng lập công ty kiến trúc Golfplan - Fream & Dale Golf Course Architecture, 

với hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế, xây dựng và duy trì các sân golf trên toàn thế giới. 

Sân Golf Long Thành được bình chọn là sân đẹp nhất, tốt nhất ở Việt Nam và là một trong những sân golf đẹp của châu 

Á. 

8 

BoChang 

DongNai 

Golf  

Quốc Lộ 1A, 

Trảng Bom, 

Đồng Nai 

5:46am - 7:00pm 

Chốt booking cuối 

đến 1:00pm 

Không có giờ đèn 

Sân golf Đồng Nai hoạt động chính thức vào năm 1997 với 18 lỗ golf và 9 lỗ golf còn lại cũng được mở vào tháng 11 năm 

2002. Là một trong 10 sân golf có cảnh quan đẹp nhất và độ thử thách nhiều nhất thuộc khu vực Đông Nam Á.Chia làm 

3 khu (A,B,C), mỗi khu có 9 lỗ được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Chiều dài mỗi khu khoảng 3500 yard tính từ Đài 

Phát Bóng.Diện tích chiếm khoảng 300 hécta thuộc vùng miền quê, tạo nên mô hình của những đường bóng, lỗ golf 

nhấp nhô gợn sóng với những ao hồ nước thiên nhiên.Sân golf Đồng Nai là một nơi thật sự yên tĩnh để trải nghiệm thú 

chơi golf trong một bầu không khí trong lành và thoáng đãng. 

9 

BRG Da 

Nang 

Golf 

Resort 

Hoà Hải, Ngũ 

Hành Sơn, Đà 

Nẵng 

6:00am - 6:00pm 

Chốt booking cuối 

đến 1:04pm 

Chưa mở giờ đèn 

BRG Đà Nẵng Golf Resort là sân golf gần biển mang phong cách truyền thống đầu tiên ở Đông Nam Á với những bãi cát 

mở rộng, đường bóng lăn nhanh trên thảm thực vật biển hoang sơ.  

Sân golf là tác phẩm hoàn hảo được thiết kế bởi tay golf huyền thoại người Úc và cũng là cựu vô địch số1 thế giới - Greg 

Norman. Với 18 lỗ đầy cam go trải dọc bờ biển Non Nước tuyệt đẹp cùng cảnh quan Ngũ Hành Sơn hữu tình là nơi lý 

tưởng cho du khách tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời cùng golf và các dịch vụ đẳng cấp nhất. 

10 

FLC Quy 

Nhon 

Golf 

Links 

FLC Quy Nhon 

Beach & Golf 

Resort, Nhơn Lý, 

Quy Nhơn, Bình 

Định 

6:00am - 7:00pm 

Chốt booking cuối 

đến 2:00pm 

Không có giờ đèn 

Nằm trong quần thể FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, FLC Quy Nhon Golf Links là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế 

độc đáo của sân golf 36 hố và khung cảnh nên thơ của bờ biển Nhơn Lý với địa danh Eo Gió, nơi được xem là có cảnh 

bình minh đẹp nhất Việt Nam. 

Ở FLC Quy Nhon Golf Links, mỗi hố golf là một kiệt tác. Sân golf được thiết kế trên những đồi cát lớn, bên cạnh rừng 

thông xanh rì rào. Từ sân golf, các golfer vừa được thỏa sức chinh phục các hố golf vừa được phóng tầm mắt bao quát 

một vùng biển rộng lớn, chiêm ngưỡng những cồn cát tự nhiên, thơ mộng, tràn đầy nắng vàng và gió mát. 

11 

 

KN Golf 

Links - 

Cam 

Ranh 

Bãi Dài, Cam 

Nghĩa, Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa 

5:30am - 7:00pm 

Chốt booking cuối 

đến 2:00pm 

Không có giờ đèn 

Tiếp nối thành công của Sân golf Long Thành (36 lỗ) và Sân golf Long Viên tại Lào (27 lỗ), KN Golf Links ra đời từ tầm 

nhìn và sự tận tâm của Chủ tịch Lê Văn Kiểm. Là một phần quan trọng trong khu phức hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải 

trí cao cấp KN Paradise, KN Golf Links tự hào sẽ trở thành một dấu ấn cùng năm tháng với thêm danh tiếng của gia đình 

ngài Chủ tịch trong ngành Golf Việt Nam.  

Ý tưởng KN Golf Links hình thành từ khát vọng tạo nên những điều mới mẻ, độc nhất trong vùng. Với mục tiêu đạt được 

dấu ấn trên trường Quốc tế, cũng như hướng đến sự phát triển của Việt Nam như là một điểm đến thách thức xứng tầm 

cho tất cả các golf thủ chuyên nghiệp. 



                      

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.    
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No Sân golf Địa chỉ Thời gian mở cửa Thông tin giới thiệu 
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FLC Sam 

Son Golf 

Links  

Đường Thanh 

Niên, phường 

Quảng Cư, 

thành phố Sầm 

Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa, Việt Nam 

5:30 am - 10:00 

pm 

 

Gợi nhớ đến các sân golf dạng links ven biển truyền thống tại Anh Quốc, sân golf Flc Sầm Sơn Golf LInks tạo nên sự 

phấn khích thực sự của một sân golf links trên một thiết kế ấn tượng của Nicklaus Design - một trong những công ty 

thiết kế sân golf hàng đầu thế giới. Vị trí sân ngay sát biển với hướng và tốc độ gió khó đoán định, các fairway uốn lượn 

và điều kiện chơi đặc thù của sân dạng links mang lại những vòng golf đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị tại mọi thời 

điểm trong năm. 

Sân FLC Sầm Sơn Golf Links dài 7,242, yards, par-72 và được trồng bằng cỏ Platinum Paspalum. Sân golf cách thành phố 

Thanh Hóa 25 phút và cách Hà Nội 2 giờ 45 phút lái xe. Với nhà câu lạc bộ lớn, hiện đại bao gồm các phòng locker tiện 

nghi, proshop bán hàng quần áo và phụ kiện golf, sân tập và các kiosk ăn uống trên sân, FLC Sầm Sơn Golf Links đã trở 

thành một trong những trải nghiệm golf tuyệt vời nhất châu Á.  

13 

Dai Lai 

Golf Club  

 

Ngọc Thanh, 

Phúc Yên, Vĩnh 

Phúc, Việt Nam  

 

5:00 am - 12:00 

am 

 

Sân golf Đại Lải (Dai Lai Star Golf & Country Club) được thiết kế và xây dựng bởi Peter Wadell và công ty Linkshape 

Australia. 

Sân golf Đại Lải đạt tiêu chuẩn quốc tế với 18 lỗ được thay đổi thường xuyên để tạo nên những thử thách mới và tránh sự 

quen thuộc, nhàm chán cho người chơi. 

Với vô số gò đồi uốn lượn mấp mô, các tay golf sẽ có những trải nghiệm vừa thách thức vừa thư giãn nhẹ nhàng. Bao 

quanh sân là hệ thống cảnh quan, rừng thông. Sân golf hướng ra mặt nước lớn hồ Đại Lải tạo nên cảm giác thú vị cho 

người chơi.  

Sự đa dạng của môi trường tự nhiên xung quanh trong khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ là niềm tự hào của toàn bộ cơ 

sở. Các địa hình tự nhiên sẽ cung cấp các thay đổi độ cao độc đáo đảm bảo những thách thức tuyệt vời cho tất cả các 

vòng chơi golf, để lại một ấn tượng lâu dài cho các golfers. 

Tọa lạc ở chân dãy núi Ngọc Thanh, bên cạnh là hồ Đải Lải thơ mộng, cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 40km, Dai Lai 

Star Golf & Country Club là một điểm đến lý tưởng cho các golfers và du khách. Nếu di chuyển bằng ô tô, golfer có thể 

yên tâm vì nơi đây có khu vực đậu xe rộng rãi với sức chứa khoảng 50 chiếc ô tô. 

14 

Sealinks 

Golf 

Course 

 

Đường tỉnh 

706B, Phú Hài, 

Thành phố Phan 

Thiết, Bình 

Thuận, Vietnam 

5:30 am - 6:00 pm 

 

Tọa lạc tại khu vực Mũi Né – Phan Thiết, ở độ cao 80m so với mực nước biển với khí hậu mát mẻ quanh năm, 

sân Golf Sea Links được đánh giá như một trong những "Sân Golf 18 Lỗ Thử Thách Nhất Châu Á". 

Sân Golf Sea Links trải dài trên diện tích 168 ha nhìn ra Biển Đông thơ mộng, hội tụ tất cả những yếu tố 

của một sân links đúng nghĩa với tiêu chuẩn quốc tế. 

Hầu hết 18 lỗ đều hướng biển, hòa mình trong nét đẹp tự nhiên của đồi cát với những đường cong uốn lượn, 

địa hình đồi dốc và được bao bọc bởi những bunker đầy thử thách. 

Sân golf Sea Links nằm trong khu phức hợp đẳng cấp quốc tế - Sea Links City, cạnh 188 phòng sang trọng 

của khách sạn Sea Links 5 sao, 315 biệt thự hài hòa giữa sân golf tuyệt đẹp, 338 căn hộ cao cấp Ocean Vista nhìn ra bãi 

biển 



                      

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.    
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No Sân golf Địa chỉ Thời gian mở cửa Thông tin giới thiệu 

 và lâu đài cổ kính rượu vang RD đầu tiên ở Việt Nam. 
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Vinpearl 

Golf Nam 

Hoi An  

 

Bình Minh, Quận 

Thăng Bình, Tỉnh 

Quảng Nam, 

Vietnam 

6:00am - 9:00pm 

 

Vinpearl Golf là công ty quản lý sân gôn thuộc Tập đoàn Vingroup. Là Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, 

Vingroup đại diện cho hình ảnh thương hiệu Việt uy tín, cam kết đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo 

tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời mang lại những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại cho người tiêu 

dùng. 

Vinpearl Golf tự hào là đơn vị luôn tiên phong trong việc phát triển và quản lý những sân gôn đẳng cấp tại các điểm đến 

tiêu biểu của Việt Nam, cung cấp dịch vụ, sản phẩm sân gôn cao cấp, đáp ứng những nhu cầu và tiêu chuẩn cao nhất 

cho các gôn thủ. 

Hiện tại, Vinpearl Golf đang vận hành 4 sân gôn theo tiêu chuẩn Quốc tế tại đảo Vũ Yên (Hải Phòng), Nam Hội An 

(Quảng Nam), Hòn Tre (Nha Trang) và đảo Phú Quốc, được thiết kế bởi IMG Worldwide với lựa chọn phong phú từ 18 

đến 36 hố gôn. Các sân gôn mang thương hiệu Vinpearl đều được đánh giá cao bởi ưu thế nổi bật về địa hình, sự hài hòa 

của thiết kế với cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ cùng dịch vụ quản lý cao cấp. 

Vinpearl Golf đang tiếp tục không ngừng phát triển sân Vinpearl golf tại các điểm đến hàng đầu Việt Nam cũng như góp 

phần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến được yêu thích trong cộng đồng chơi gôn thế giới. 



                      

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: 96 

 

PHỤ LỤC 04: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP 

Thời gian đặt dịch vụ Việc đặt hẹn khám phải được thực hiện ít nhất 1 tuần trước ngày khám. 

Chính sách hủy, thay 

đổi, vắng mặt 

- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 24 tiếng trước lịch khám sức khỏe. 

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong vòng 24 tiếng trước lịch khám hoặc Khách hàng không đến sẽ được tính là Khách hàng đã sử dụng 1 

đặc quyền.. 

Mô tả đặc quyền 
Chương trình đặc quyền mang đến cho khách hàng trải nghiệm khám bệnh tổng quát trong đó có dịch vụ khám chuyên biệt cho nam và 

cho nữ tại các bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế 

 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

1 

BỆNH 

VIỆN 

VIỆT 

PHÁP HÀ 

NỘI 

BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI 

Số 01 Đường Phương Mai, Quận 

Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa  

1. Khám và tư vấn tổng quát 

2. Kiểm tra huyết áp 

3. Kiểm tra chỉ số cơ thể  

4. Kiểm tra răng miệng  

5. Kiểm tra tai mũi họng 

6. Đo thị lực và sắc giác 

Cận lâm sàng 

7. Công thức máu toàn phần /FBC 

8. Men Gan : ALT, AST 

9. Chức năng thận: Creatinin 

10. Mỡ máu toàn phần: Total Cholesterol, 

HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, 

Tryglicerides 

11. Đường huyết lúc đói 

12. Phân tích nước tiểu  

13. Ung thư tiền liệt tuyến  

Chẩn đoán hình ảnh 

14. Chụp tim phổi 

15. Siêu âm ổ bụng 

Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa  

1. Khám và tư vấn tổng quát 

2. Kiểm tra huyết áp 

3. Kiểm tra chỉ số cơ thể  

4. Kiểm tra răng miệng  

5. Kiểm tra tai mũi họng 

6. Đo thị lực và sắc giác 

7. Kiểm tra vú cho nữ 

Cận lâm sàng 

8. Công thức máu toàn phần /FBC 

9. Men Gan : ALT, AST 

10. Hepatitis B: HBsAg, Kháng nguyên viêm gan B 

11. Mỡ máu toàn phần: Total Cholesterol, HDL-

Cholesterol, LDL-Cholesterol, Tryglicerides 

12. Đường huyết lúc đói 

13. Phân tích nước tiểu  

Chẩn đoán hình ảnh 

14. Chụp tim phổi 

15. Siêu âm ổ bụng 

16. Sàng lọc ung thư cổ tử cung (cho nữ, thực hiện 

- Giảm giá 10% 

cho dịch vụ y tế 

không bao gồm 

trong gói khám 

sức khỏe trên 

(ngoại trừ thuốc, 

vật tư, thủ thuật, 

phẫu thuật, dịch 

vụ về răng và 

các gói khám 

trọn gói khác. 

- Voucher 

cafeteria khi sử 

dụng dịch vụ gói 

khám sức khỏe 

thường niên này. 

- Đơn giá trên 

đã bao gồm 

VAT và các loại 

phí khác 



                      

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: 97 

 

No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa bởi bác sỹ Phụ khoa)  

Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa 

2 

PHÒNG 

KHÁM 

RAFFLES 

MEDICAL 

Phòng khám tại Hà Nội: 51 Xuân 

Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 

 

Phòng khám tại Hồ Chí Minh: 

167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 

3, Hồ Chí Minh 

Khám lâm sàng 

1. Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical 

Clinic sẽ khám tổng quát, đặt các câu 

hỏi liên quan đến thể trạng, sức khỏe và 

đồng thời cung cấp thông tin tư vấn 

cho bệnh nhân 

2. Kiểm tra bệnh sử cá nhân 

3. Kiểm tra thị lực và sắc giác 

4. Kiểm tra chỉ số cơ thể 

5. Khám tai mũi họng 

6. Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm 

phòng 

7. Kiểm tra huyết áp 

Chuẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng 

8. Chụp X-Quang tim phổi 

9. Siêu âm tổng quát ổ bụng 

10. Siêu âm tuyến giáp 

11. Điện tâm đồ 

Xét nghiệm 

12.  Kiểm tra mỡ máu 

13. Chức năng thận 

14. Chức năng gan 

15. Xét nghiệm kiểm tra viêm gan B 

16. Các xét nghiệm khác 

17. Xét nghiệm tầm soát ung thư 

Khám lâm sàng 

1. Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical Clinic sẽ 

khám tổng quát, đặt các câu hỏi liên quan đến thể 

trạng, sức khỏe và đồng thời cung cấp thông tin 

tư vấn cho bệnh nhân 

2. Kiểm tra bệnh sử cá nhân 

3. Kiểm tra thị lực và sắc giác 

4. Kiểm tra chỉ số cơ thể 

5. Khám tai mũi họng 

6. Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng 

7. Kiểm tra huyết áp 

8. Khám vú cho nữ 

9. Khám phụ khoa cho nữ (dành cho nữ đã lập gia 

đình) 

10. Soi tươi huyết trắng 

11. Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (cho nữ giới) 

Chuẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng 

12. Chụp X-Quang tim phổi 

13. Siêu âm tổng quát ổ bụng 

14. Siêu âm tuyến giáp 

15. Điện tâm đồ 

16. Siêu âm vú (Đối với nữ) 

Xét nghiệm 

17.  Kiểm tra mỡ máu 

18. Chức năng thận 

19. Chức năng gan 

20. Xét nghiệm kiểm tra viêm gan B 

21. Các xét nghiệm khác 

22. Xét nghiệm tầm soát ung thư 

- Giảm giá 20% 

mức giá niêm 

yết tại phòng 

khám đối với tất 

cả xét nghiệm 

và/hoặc khám 

tư vấn theo dõi 

khác 

- Nếu khám sức 

khỏe tổng quát 

với bác sĩ người 

nước ngoài, 

thêm 630.000 

VND vào phí 

khám 

- Lịch khám 

được áp dụng 

vào các ngày 

trong tuần và 

buổi sáng thứ 7. 

Không áp dụng 

vào chiều thứ 7 

và ngày Chủ 

Nhật. 
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No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

3 

BỆNH 

VIỆN 

HỒNG 

NGỌC 

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC - 55 

Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội 

 

PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC 

KEANGNAM – Tầng 10 

Keangnam Landmark 72, Phạm 

Hùng, Hà Nội 

 

Y TẾ HỒNG NGỌC -  B1F 

Keangnam Landmark 72, Phạm 

Hùng, Hà Nội 

 

Hong Ngoc Clinic – Savico 

Long Bien – Tầng 3, Tòa B 

Savico Megamall, 7 – 9 Nguyễn 

Văn Linh, Quận Long Biên, Hà 

Nội 

Khám lâm sàng 

1. Khám chuyên khoa nội 

2. Khám chuyên khoa mắt 

3. Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

Thăm dò chức năng 

4. Nội soi Tai mũi họng 

5. Tầm soát thể trạng và trọng lượng cơ 

thể - BMI 

Chuẩn đoán hình ảnh 

6. Siêu âm ổ bụng tổng quát 

7. Siêu âm tuyến giáp 

8. Điện tâm đồ 

Các xét nghiệm 

9. Công thức máu toàn phần 

10. Tìm máu ẩn phân 

11. Đường máu 

12. Mỡ máu (Cholesterol, Triglicerid) 

13. Chức năng gan (GOT, GPT) 

14. Chức năng thận (Ure/ Cre) 

15. Acid Uric 

16. Gama GT 

17. Bilirubin (TP, TT, GT) 

18. Xét nghiệm viêm gan B: HBsAg, HBsAb 

(Test nhanh) 

19. Tổng phân tích nước tiểu 

Khám lâm sàng 

1. Khám chuyên khoa nội 

2. Khám chuyên khoa mắt 

3. Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

4. Khám sản phụ khoa 

Thăm dò chức năng 

5. Nội soi Tai mũi họng 

6. Tầm soát thể trạng và trọng lượng cơ thể - BMI 

Chuẩn đoán hình ảnh 

7. Siêu âm ổ bụng tổng quát 

8. Siêu âm tuyến giáp 

9. Điện tâm đồ 

Các xét nghiệm 

10. Công thức máu toàn phần 

11. Tìm máu ẩn phân 

12. Đường máu 

13. Mỡ máu (Cholesterol, Triglicerid) 

14. Chức năng gan (GOT, GPT) 

15. Chức năng thận (Ure/ Cre) 

16. Xét nghiệm viêm gan B: HBsAg, HBsAb (Test 

nhanh) 

17. Tổng phân tích nước tiểu 

18. Tầm soát ung thư cổ tử cung Papsmear 

- Giảm 10% phí 

xét nghiệm, tư 

vấn hoặc theo 

dõi thêm được 

bác sĩ yêu cầu 

mà không có 

trong danh sách 

gói khám (Ngoại 

trừ thuốc, vật tư, 

thủ thuật, phẫu 

thuật, dịch vụ về 

răng và các gói 

khám trọn gói 

khác). 

- Được 

hưởng dịch vụ 

VIP – Hỗ trợ 1-1: 

Nhân viên Chi 

nhánh tham gia 

của Đối tác sẽ 

liên hệ xác nhận 

lịch hẹn và hỗ 

trợ trực tiếp 

Người tiêu dùng 

trong suốt quá 

trình khám sức 

khỏe. 
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BỆNH 

VIỆN 

QUỐC 

TẾ MỸ 

199 Nguyễn Hoàng, An Phú, 

Quận 2, Hồ Chí Minh 

Khám tổng quát 

1. Khám Nội Khoa Tổng Quát 

2. Kê Khai Bệnh Sử 

3. Đo Chỉ Số Cơ Thể (Chiều Cao, Cân 

Khám tổng quát 

1. Khám Nội Khoa Tổng Quát 

2. Kê Khai Bệnh Sử 

3. Đo Chỉ Số Cơ Thể (Chiều Cao, Cân Nặng) 

* Ưu đãi 10% hóa 

đơn cho các 

dịch vụ phát 

sinh thêm sau 
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No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

Nặng) 

4. Đo Sinh Hiệu (Huyết Áp, Mạch) 

5. Khám Mắt - Chương Trình Kiểm Tra Sức 

Khỏe 

6. Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng 

7. Khám chuyên khoa Nha 

Kiểm tra máu tổng quát 

8. Công Thức Máu (22 thông số) 

9. Định Lượng Acid Uric 

10. Đường Huyết Lúc Đói 

11. Định Lượng HbA1c 

12. Định Lượng Creatinin 

13. Định Lượng Ure / Máu 

14. Đo Hoạt Độ AST (GOT) 

15. Đo Hoạt Độ ALT (GPT) 

16. Đo Hoạt Độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

17. Định Lượng Cholesterol Toàn Phần 

18. Định Lượng HDL-C (High Density 

Lipoprotein Cholesterol) 

19. Định Lượng LDL-C (Low Density 

Lipoprotein Cholesterol) 

20. Định Lượng Triglycerid 

21. Tổng Phân Tích Nước Tiểu (10 thông 

số) 

22. Định Lượng PSA Toàn Phần (Total 

Prostate-Specific Antigen) 

Chẩn đoán hình ảnh/ thăm dò chức năng 

23. Chụp X-quang Tim Phổi 

24. Điện Tâm Đồ (ECG) 

25. Siêu Âm Ổ Bụng 

4. Đo Sinh Hiệu (Huyết Áp, Mạch) 

5. Khám Mắt - Chương Trình Kiểm Tra Sức Khỏe 

6. Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng 

7. Khám chuyên khoa Nha 

Kiểm tra máu tổng quát 

8. Công Thức Máu (22 thông số) 

9. Định Lượng Acid Uric 

10. Đường Huyết Lúc Đói 

11. Định Lượng HbA1c 

12. Định Lượng Creatinin 

13. Định Lượng Ure / Máu 

14. Đo Hoạt Độ AST (GOT) 

15. Đo Hoạt Độ ALT (GPT) 

16. Đo Hoạt Độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

17. Định Lượng Cholesterol Toàn Phần 

18. Định Lượng HDL-C (High Density Lipoprotein 

Cholesterol) 

19. Định Lượng LDL-C (Low Density Lipoprotein 

Cholesterol) 

20. Định Lượng Triglycerid 

Chẩn đoán hình ảnh/ thăm dò chức năng 

21. Chụp X-quang Tim Phổi 

22. Điện Tâm Đồ (ECG) 

23. Siêu Âm Ổ Bụng 

24. Soi Tươi Dịch Âm Đạo 

25. NovaPrep Pap 

gói khám VIP   

* T&C: Không áp 

dụng cho thuốc, 

vật tư tiêu hao, 

máu và các chế 

phẩm từ máu, 

mẫu sinh thiết, 

dịch vụ trọn gói 

khác 
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viện 
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BỆNH 

VIỆN ĐA 

KHOA 

QUỐC 

TẾ 

VINMEC 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Times City 458 Minh 

Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Central Park 208 

Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 

quận Bình Thạnh, TP. HCM 

Phòng khám Quốc tế Vinmec 

Sài Gòn 2 - 2 Bis Trần Cao Vân, 

Phường Đakao, Quận 1, TP. 

HCM 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Đà Nẵng 

Đường 30 tháng 4, Khu dân cư 

số 4 Nguyễn Tri Phương, 

Phường Hòa Cường Bắc, Quận 

Hải Châu, TP Đà Nẵng 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Phú Quốc - Bãi Dài, Xã 

Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, 

Tỉnh Kiên Giang 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Nha Trang - 42A Trần 

Phú, P. Vĩnh Nguyên, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Hạ Long - Số 10A Lê 

Thánh Tông, Thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh. 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Hải Phòng - Đường Võ 

Khám lâm sàng/ Clinical Examination 

1. KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

5. KSK_Kiểm tra TMH 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm/ Test 

6. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

(bằng máy đếm laser) 

7. Định lượng Cholesterol 

8. Định lượng Triglycerid 

9. Định lượng HDL-C (High density 

lipoprotein Cholesterol) 

10. Định lượng LDL - C (Low density 

lipoprotein Cholesterol) 

11. Đo hoạt độ AST (GOT) 

12. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

13. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

14. HBsAg miễn dịch tự động 

15. Định lượng Axit uric 

16. Định lượng Creatinin 

17. Định lượng Ure 

18. Định lượng Glucose 

19. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 

20. Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh/ Diagnostic 

imaging 

21. Chụp Xquang ngực thẳng 

22. Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

Khám lâm sàng/ Clinical Examination 

1. KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

5. KSK_Kiểm tra TMH 

6. KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm/ Test 

7. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 

đếm laser) 

8. Định lượng Cholesterol 

9. Định lượng Triglycerid 

10. Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

Cholesterol) 

11. Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) 

12. Đo hoạt độ AST (GOT) 

13. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

14. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

15. HBsAg miễn dịch tự động 

16. Định lượng Axit uric 

17. Định lượng Creatinin 

18. Định lượng Ure 

19. Định lượng Glucose 

20. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

21. Vi khuẩn nhuộm soi 

22. Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Thin 

Prep 

23. Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh/ Diagnostic imaging 

24. Chụp Xquang ngực thẳng 

Ưu đãi 10% cho 

khách hàng sử 

dụng gói khám 

sức khỏe ưu đãi 

toàn cầu của 

Aspire Lifestyles 

khi sử dụng 

thêm các dịch 

vụ cận lâm sàng 

khác (Chụp 

chiếu, xét 

nghiệm) cho 

bản thân trong 

ngày thực hiện 

khám 
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No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

Nguyên Giáp, Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng. 

23. Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng 

24. Điện tim thường 

25. Chụp Xquang cột sống cổ thẳng 

nghiêng 

25. Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

26. Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng 

27. Điện tim thường 

28. Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 
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BỆNH 

VIỆN 

QUỐC 

TẾ 

COLUMB

IA ASIA 

(dừng từ 

ngày 

21/12/202

0) 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA - 

08 Alexandre de Rhodes, P. 

Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

COLUMBIA ASIA GIA ĐỊNH - 01 

Nơ Trang Long, Phường 7, Q. 

Bình Thạnh, TP. HCM 

Khám lâm sàng 

1. KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

5. KSK_Kiểm tra TMH 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm 

6. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

(bằng máy đếm laser) 

7. Định lượng Cholesterol 

8. Định lượng Triglycerid 

9. Định lượng HDL-C (High density 

lipoprotein Cholesterol) 

10. Định lượng LDL - C (Low density 

lipoprotein Cholesterol) 

11. Đo hoạt độ AST (GOT) 

12. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

13. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

14. HBsAg miễn dịch tự động 

15. Định lượng Axit uric 

16. Định lượng Creatinin 

17. Định lượng Ure 

18. Định lượng Glucose 

19. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 

20. Định lượng PSA toàn phần 

Khám lâm sàng 

1. KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

2. KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

3. KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

4. KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

5. KSK_Kiểm tra TMH 

6. KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm 

7. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 

đếm laser) 

8. Định lượng Cholesterol 

9. Định lượng Triglycerid 

10. Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

Cholesterol) 

11. Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) 

12. Đo hoạt độ AST (GOT) 

13. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

14. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

15. HBsAg miễn dịch tự động 

16. Định lượng Axit uric 

17. Định lượng Creatinin 

18. Định lượng Ure 

19. Định lượng Glucose 

20. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

21. Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Thin 

Prep 
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No 
Tên bệnh 

viện 
Địa chỉ Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ Quyền lợi khác 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh 

21. Chụp Xquang ngực thẳng 

22. Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

23. Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng 

24. Điện tim thường 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh 

22. Chụp Xquang ngực thẳng 

23. Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

24. Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 

25. Điện tim thường 
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PHỤ LỤC 05: 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 

- Phục vụ tại các quận nội thành. Đối với các quận ngoại thành có thể phát sinh thêm chi phí di chuyển. 

Mô tả đặc quyền Chương trình đặc quyền mang đến cho khách hàng một gói Home Spa chăm sóc cơ thể toàn diện cho một người hoặc cặp đôi tại gia 

 

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 

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

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 & 

Spa 

(dừng từ 

ngày 

14/12/20

20) 

CS1: 154 Nghi 

Tàm, Yên Phụ, 

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 

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

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

Gói 1: DÀNH CHO 2 KHÁCH (90'/khách) 

Chăm sóc da mặt với sản phẩm thuần khiết Comfort Zone + massage body đá 

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

Kiếm, Hà Nội 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. 

PHỤ LỤC 06: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN SỨC KHỎE TẠI NHÀ 

Thời gian đặt dịch vụ Đặt trước 24 giờ 

Chính sách hủy, thay 

đổi, vắng mặt 

-Không hủy 

-Thay đổi báo trước 10h so với giờ đã đặt 

Mô tả đặc quyền 

Chương trình đặc quyền mang đến cho khách hàng những đặc quyền sau: 

- Tổng vệ sinh khử khuẩn chuyên sâu. 

- Phun khử khuẩn + vệ sinh sau phun. 

- Đặc quyền sử dụng dịch vụ bác sỹ thăm khám tại nhà cung cấp chăm sóc y tế cá nhân dựa trên nhu cầu của bệnh nhân với đội ngũ 

chuyên gia y tế đầu ngành trình độ chuyên môn cao, tau nghề giỏi, tận tâm và chuyên nghiệp. 

 

Đặc 

quyền 

Địa điểm 

áp dụng 
Thông tin giới thiệu 

Tổng vệ 

sinh khử 

khuẩn 

chuyên 

sâu 

 

HCM/HN/D

a 

Nang/Binh 

Duong/Hai 

Phong 

- Làm sạch diện tích bề mặt nhà bằng hoá chất và chất khử khuẩn chuyên dụng cùng với các loại máy hút bụi, máy làm sạch.  

- Dọn sạch các tầng, phòng, khu vực sân  

-Lau dọn tầng cao, sân thượng  

- Lau dọn ngóc ngách ngày thường không lau dọn đến, vách kính, cầu thang  

- Vệ sinh chuyên sâu các khu vực bếp, nhà vệ sinh 

- Hóa chất hỗ trợ: Dung dịch diệt khuẩn Dettol xuất xứ từ Anh Quốc có khả năng diệt vi khuẩn, virus gây bệnh, bao gồm virus SARS-CoV-2 

- Bao gồm 02 nhân viên làm việc trong 04 tiếng 

- Bảo hành trong vòng 72 giờ  trong trường hợp khách hàng không hài lòng về chất lượng dịch vụ 

- Tặng hoá chất làm sạch, khử khuẩn có xuất xứ từ Anh Quốc ngay sau khi sử dụng dịch vụ (số lượng có hạn, tùy thuộc vào sự sẵn có) 

Phun HCM/HN/D - Dung dịch chuyên dùng đã được kiểm chứng y tế, được pha với nước theo tỉ lệ nhất định để đạt hiệu quả khử khuẩn, tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus 
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Đặc 

quyền 

Địa điểm 

áp dụng 
Thông tin giới thiệu 

khử 

khuẩn + 

vệ sinh 

sau 

phun 

a 

Nang/Binh 

Duong/Hai 

Phong 

có hại cho sức khoẻ con người.  

- Hoá chất Cloramin B có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ có giấy tờ kiểm định.  

- Bay mùi nhanh chóng, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình 

- Hiệu quả ngay tức thì, diệt khuẩn tuyệt đối. 

- Lưu ý: Nên che chắn các khu vực bếp hoặc chế biến đồ ăn, chăn đệm vì có thể gây ẩm, bám mùi. Dung dịch có mùi hắc nhẹ của Clo.  

- Làm sạch sau khi phun khử khuẩn: Sau khi phun khử khuẩn khoảng 4 giờ, dung dịch phun sẽ khô đi và có thể có bám cặn trắng dạng bột lên bề mặt. 

Các cặn này làm ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình vì vậy cần được lau sạch lại với nước. Nhân viên của giúp việc sẽ lau lại bề mặt các khu vực này 

trong thời gian 03 tiếng để đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt.  

- Nhân viên làm việc trong thời gian 03 giờ 

- Bảo hành trong vòng 72 giờ  trong trường hợp khách hàng không hài lòng về chất lượng dịch vụ 

- Tặng hoá chất làm sạch, khử khuẩn có xuất xứ từ Anh Quốc ngay sau khi sử dụng dịch vụ (số lượng có hạn, tùy thuộc vào sự sẵn có) 

 

 

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. 

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 
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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 

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

• Quản lý bệnh án điện tử. 

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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PHỤ LỤC 07: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN YOGA/ THIỀN TẠI NHÀ 

Thời gian đặt dịch vụ Đặt trước 24 giờ cho buổi tập đầu tiên 

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. 

Thay đổi báo trước 12h so với giờ đã đặt 

Mô tả đặc quyền 
Chương trình đặc quyền mang đến cho khách hàng một chương trình tập yoga/thiền với sự hướng dẫn của chuyên gia qua hình ảnh với 

bài tập được thiết kế riêng dựa trên nhu cầu, mức độ linh hoạt, kinh nghiệm và sức khỏe của khách hàng. 

 

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 08: ƯU ĐÃI CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN SPA CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

Thời gian đặt dịch vụ Đặt trước 24 giờ  

Chính sách hủy, thay 

đổi, vắng mặt 

- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7. 

- Có thể hủy miễn phí chỗ đã đặt trước 6 tiếng trước giờ thực hiện dịch vụ  

- Việc hủy chỗ đã đặt trong vòng 6 tiếng so với giờ thực hiện dịch vụ hoặc không đến theo ngày giờ đã được xác nhận sẽ được tính đã sử 

dụng 1 đặc quyền  

Mô tả đặc quyền Chương trình đặc quyền mang đến cho khách hàng một gói Home Spa chăm sóc cơ thể toàn diện cho một người hoặc cặp đôi 

 

N

o 

Tên 

Spa 
Địa chỉ 

Thời gian hoạt 

động 
Thông tin giới thiệu Gói thư giãn 

1 

Amado

ra 

Wellne

ss & 

Spa 

 

Cơ sở 1: 250 Bà Triệu, Q. Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

 

Cơ sở 2: 50 Xuân Diệu, Q. Tây Hồ, 

Hà Nội 

 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật 

09:00–21:00 

 

Ra đời từ năm 2011, Amadora Wellness & Spa đem lại 

cho bạn một không gian đậm chất “Thiền” để tìm về sự 

yên bình, tĩnh lặng, hay đạt được đến những khát khao 

thẳm sâu trong tâm hồn. 

Lấy nguồn cảm hứng từ di sản văn hóa Chăm-pa, thiết 

kế kiến trúc và nội thất nơi đây có một sức truyền cảm 

mạnh mẽ, mang đến xúc cảm thẩm mỹ sâu sắc, lay 

động khát khao tìm đến một hành trình tận hưởng 

cuộc sống mới. 

Amadora Wellness & Spa là một trong số ít những spa 

đạt chất lượng chuẩn của thế giới. Theo định nghĩa của 

Hiệp hội Spa thế giới (International Spa Association - 

ISPA): “Một Spa tiêu chuẩn phải đáp ứng đủ 5 giác 

quan của con người, tức là khi bạn bước vào một spa, 

tai bạn phải nghe thấy những thanh âm thiên nhiên và 

nhạc trị liệu chuyên nghiệp, mũi bạn ngửi thấy mùi tinh 

dầu và  hoa cỏ thiên nhiên, mắt bạn được nhìn ngắm 

những cảnh vật thiên nhiên nhẹ nhàng thư giãn, miệng 

bạn được thưởng thức những loại trà và nước trà hoa 

riêng biệt, cảm nhận được sự mềm mại dịu dàng khi 

massage.” 

GÓI PHỤC HỒI CƠ THỂ 

- Liệu trình thủy trị liệu toàn thân (60 phút) 

- Liệu trình trị liệu toàn thân theo Phương pháp 

bấm huyệt Shiatshu Nhật Bản, hoặc Mát xa toàn 

thân Thái và thảo mộc, hoặc Mát xa toàn thân 

đá nóng Himalaya, hoặc Mát xa toàn thân 

AMADORA Signature (120 phút) 
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N

o 

Tên 

Spa 
Địa chỉ 

Thời gian hoạt 

động 
Thông tin giới thiệu Gói thư giãn 

2 

Thanh 

Hang 

Beauty 

Medi 

169 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

 

Số 9 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, 

TP HCM 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật 

08:30–20:01 

 

Khao khát giữ mãi nét thanh xuân, chia sẻ việc làm đẹp 

tới tất cả mọi người Việt Nam yêu làm đẹp, góp phần 

tôn vinh vẻ đẹp Việt – chính là mục tiêu của Thanh 

Hằng – chủ tịch HĐQT Thanh Hang Corporation. Đó 

cũng chính là động lực để Thanh Hằng sáng lập và điều 

hành Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng 

Beauty Medi, mở ra một chương hoàn toàn mới, một 

cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực làm đẹp của 

Việt Nam. 

Thanh Hằng Beauty Medi là địa chỉ đầu tiên tại Việt 

Nam có các chuyên gia, Tiến sỹ-Bác sỹ giàu kinh 

nghiệm đến từ các cường quốc nổi tiếng trong lĩnh vực 

thẩm mỹ như Mỹ, Hàn Quốc…tư vấn, phục vụ và trị liệu 

trực tiếp cho khách hàng. Trong không gian sang 

trọng, hoàn toàn riêng tư và phong cách phục vụ 

chuyên nghiệp, tận tâm, Thanh Hằng Beauty Medi đã 

đem đến cho khách hàng một trải nghiệm dịch vụ làm 

đẹp đẳng cấp, một vẻ đẹp sang trọng và tự nhiên. 

Trong không gian sang trọng, hoàn toàn riêng tư và 

phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Thanh 

Hằng beauty medi đã đem đến cho khách hàng làm 

đẹp một trải nghiệm dịch vụ làm đẹp đẳng cấp và đem 

đến sự hài lòng, mãn nguyện. 

Một điều quan trọng hơn, những ai đã đến Thanh Hằng 

beauty medi đều cảm nhận về một niềm tin chắc chắn 

rằng Thanh Hằng beauty medi là một người bạn đồng 

hành tin cậy góp phần gìn giữ nét thanh xuân, bảo vệ 

và tôn vinh vẻ đẹp của mỗi khách hàng. 

Liệu trình trắng sáng da mặt bằng mặt nạ vàng 

24K 

 

Người xưa dùng vàng làm đẹp do kinh nghiệm 

ngàn đời truyền lại, ngày nay các chuyên gia 

trong ngành thẩm mĩ đã chứng minh được rằng 

các nguyên tố vàng khi đắp vào mặt có khả 

năng thẩm thấu vào tận đáy biểu bì của da, 

giúp thay đổi cấu trúc collagen và elastin, hai 

protein được coi là nền tảng cho sự khỏe mạnh 

và diện mạo của làn da. 

 

3 

ERI 

CLINIC 

INTER

ERI - SOMERSET WEST POINT: 

Lầu 2 Somerset West Point, số 2 

Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật 

09:30 - 18:00: 

Được công nhận là một trong những cái tên thuộc top 

đầu các viện thẩm mỹ TPHCM, viện thẩm mỹ quốc tế 

Eri Clinic ra đời với mục đích đem lại giải pháp thẩm 

Gói liệu trình chăm sóc da mặt cao cấp (110 – 

150 phút) 

Aqua Detox (40 phút) 
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N

o 

Tên 

Spa 
Địa chỉ 

Thời gian hoạt 

động 
Thông tin giới thiệu Gói thư giãn 

NATIO

NAL 

 

Tây Hồ 

ERI - ROYAL CITY: Lầu 2 Royal 

City – 72a Nguyễn Trãi, P. Thượng 

Đình, Quận Thanh Xuân 

ERI - HÀNG DA PLAZA: Lầu 5, 

TTTM Hàng Da Plaza - Số 01 Hàng 

Da, P. Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm 

ERI - MAC PLAZA: Lầu 5, MAC 

Plaza - 10 Trần Phú, P. Mộ Lao, 

Q.Hà Đông 

ERI - SC VIVO CITY: Lầu 4 SC Vivo 

City - 1058 Nguyễn Văn Linh, P. 

Tân Phong, Quận 7 

ERI - PEARL PLAZA: Lầu 3 Pearl 

Plaza - 561 Điện Biên Phủ, P.25, Q. 

Bình Thạnh 

ERI - THẢO ĐIỀN PEARL: Lầu 3 

Thảo Điền Pearl - 12 Quốc Hương, 

P. Thảo Điền, Quận 2 

ERI - SAIGON CENTRE: Lầu 6 

Saigon Centre – 65 Lê Lợi, P. Bến 

Nghé, Quận 1 

ERI - LANDMARK 81: Lầu 3 

Landmark 81, 720A Điện Biên Phủ, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh 

ERI - GIGAMALL: Lầu 4, TTTM 

Gigamall - 242 Phạm Văn Đồng, P. 

Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức 

ERI - PICO PLAZA: Lầu 3, Pico 

Plaza - 20 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân 

Bình 

Eri Somerset 

West Point, Eri 

Royal city,  Eri 

ViVo city, Eri 

Pearl Plaza, Eri 

Thảo Điền 

Pearl, Eri 

Saigon Center, 

Eri Landmard 

81 

 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật 

09:00 - 21:00: 

Eri Hàng Da 

Plaza, Eri Mac 

Plaza, Eri 

Gigamall, Eri 

Pico Plaza 

mỹ kết hợp điều trị từ trong ra ngoài, nhằm giải quyết 

tận gốc những mối lo ngại về nhan sắc, làn da và sức 

khỏe, mang đến vẻ đẹp an toàn dài lâu cho khách 

hàng. 

Với tình trạng ô nhiễm như hiện nay, làn da 

cũng chịu những tác động xấu từ các hạt bụi 

mịn khiến tắc lỗ chân lông, gây tình trạng mụn, 

sạm và làn da không thể hấp thụ các dưỡng 

chất dưỡng da. Với Aqua Detox, công nghệ hiện 

đại tạo ra các tia nước nhỏ hơn lỗ chân lông, 

giúp tẩy sạch bã nhờn, mụn đầu đen, các bụi 

bẩn nằm sâu trong lỗ chân lông. Bên cạnh đó 

còn cung cấp các dưỡng chất chiết xuất từ 

thiên nhiên cho da, làm thức tỉnh làn da đồng 

thời cải thiện làn da không đều màu. 

Laser (20 – 45 phút phụ thuộc vào tình trạng 

da) 

Giải pháp điều trị kết hợp chùm ánh sáng giúp 

loại bỏ các yếu tố có thể gây ra mụn, lỗ chân 

lông to và sắc tố da. Khi lớp bụi bẩn và tế bào 

chết bên ngoài được loại bỏ bởi tia laser thì lớp 

hạ bì của da sẽ dày lên nhờ tia hồng ngoại kích 

thích sản sinh collagen, giúp làn da được tái sinh 

tức thời. 

Shiruku Skin Booster (20 phút) 

Liệu pháp giúp làm dịu da ngay sau khi điều trị 

laser. Liệu trình dưỡng ẩm Shiruku Skin Booster 

với tinh chất Shiruku có cấu trúc phân tử giàu 

ẩm và khả năng thẩm thấm sâu, giúp phục hồi 

độ ẩm gấp 30 lần so với dưỡng ẩm thông 

thường, khôi phục làn da ẩm mượt, chắc khỏe 

theo chuẩn của người Nhật. Đặc biệt phù hợp 

với mọi loại da và tình trạng da, kể cả da nhạy 

cảm. 

PLP Hari Hada (30 – 45 phút phụ thuộc tập 
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N

o 

Tên 

Spa 
Địa chỉ 

Thời gian hoạt 

động 
Thông tin giới thiệu Gói thư giãn 

trung vào vùng mắt hoặc vùng mặt) 

Là liệu trình săn chắc da Hari Hada ứng dụng 

công nghệ sóng tần số vô tuyến đơn cực mono-

RF để tăng sinh collagen & elastin giúp da săn 

chắc, cải thiện da sần vỏ cam (cellulite) đồng 

thời hỗ trợ làm thon gọn cơ thể 

4 

XUÂN 

SPA @ 

PARK 

HYATT 

 

Lầu 3, Khách sạn Park Hyatt 

Saigon, Số 2 Công trường Lam 

Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ 

Chí Minh 

 

Thứ 2 - Chủ 

Nhật  

10:00 - 23:30 

 

Booking cuối 

cùng 22:30 

 

Miền Nam trù phú vốn nổi tiếng là vùng đất lành, với hệ 

sinh thái đa dạng nhờ sông Mê Kông với 9 cửa – được 

ví von với tên gọi Cửu Long thân quen. Xuân Spa lấy 

cảm hứng từ những phương thức làm đẹp và bảo 

dưỡng sức khỏe truyền thống, chọn lọc nguyên liệu tự 

nhiên gắn liền với dòng sông Mê Kông hiền hòa. Các 

gói trị liệu kết hợp giữa các nguyên liệu Việt và kỹ 

thuật riêng biệt, có tác dụng chữa lành và thư giãn. 

Đặc biệt, tinh dầu thảo dược được sử dụng trong suốt 

quá trình trị liệu để nâng cao hiệu quả. 

 

GÓI TRỊ LIỆU – CHỌN 1 

Chọn lựa giữa Ben Tre Hydration hoặc Soothing 

Mangrove Facial, sẽ được kết hợp với 30 phút 

Massage thư giãn: chân, đầu hoặc lưng. 

Ben Tre Hydration – 60 phút  

Dưỡng ẩm sâu cho da mặt, phục hồi độ ẩm, làm 

đều màu và sáng da. Các thành phần dưỡng ẩm 

đẩy nhanh kết cấu mịn màng cho da, với khả 

năng phục hồi đặc biệt sẽ mang đến cho bạn vẻ 

ngoài trẻ trung hơn. 

Soothing Mangrove – 60 phút 

Làm mịn và làm dịu làn da nhạy cảm của bạn 

sau một hành trình hoặc một ngày dài trong cái 

nóng của Sài Gòn. Sản phẩm làm dịu da mặt 

này thích hợp cho da bị kích ứng hoặc bị viêm, 

giúp giảm mẩn đỏ, nuôi dưỡng, làm dịu và khôi 

phục sự cân bằng và rạng rỡ tự nhiên của da. 

Massage thư giãn – 30 phút 

Massage thư giãn, 30 phút: Hãy nghĩ xem bạn 

sẽ cảm thấy tốt hơn như thế nào với ba mươi 

phút massage, tâp trung vào phần cổ, đầu, vai, 

lưng và bàn chân đang bị nhức mỏi. Đó là một 

cách tuyệt vời để giải phóng dòng năng lượng 

bằng kỹ thuật massage truyền thống loại bỏ 

các nút thắt, giảm căng thẳng sau những ngày 



                      

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: 113 

 

N

o 

Tên 

Spa 
Địa chỉ 

Thời gian hoạt 

động 
Thông tin giới thiệu Gói thư giãn 

làm việc quá sức với các hoạt động thể thao, 

làm việc tại nhà hay lúc bạn ngủ sai tư thế. 

 

 


