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

2. Thời gian triển khai: Từ 29/ 02/2020 đến hết 31/ 05/2020 

(Thời gian bắt đầu có thể thay đổi theo tình hình thực tế. 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:  

KH thuộc nhóm Khách hàng Ưu tiên cao cấp (sau đây gọi là HNW) tại VPBank. Trong đó Khách 

hàng HNW được xác định là Khách hàng (KH) thỏa mãn điều kiện sau: 

a) KH có tổng tài sản AUM  tháng liền trước từ 10 tỷ VND quy đổi trở lên; hoặc 

b) KH có số dư tài khoản thanh toán CASA trung bình tháng liền trước từ 3 tỷ VND quy đổi trở 

lên 

(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) 

5. Hình thức khuyến mại: 

a) Chương trình Đặc quyền cao cấp: Tặng 02 gói đặc quyền bất kỳ trong danh sách các đặc 

quyền sau cho mỗi KH HNW tại VPBank trong toàn bộ thời gian triển khai chương trình (bao 

gồm thời gian triển khai chính thức và thời gian gia hạn từ 15/08/2019 – 30/5/2020) 

- Gói đặc quyền nghỉ dưỡng cao cấp 

- Gói đặc quyền ẩm thực cao cấp 

- Gói đặc quyền chơi golf 

- Gói đặc quyền khám sức khỏe cao cấp 

b) Chương trình Hỗ trợ y tế trong nước (Đường dây nóng): Tặng quyền truy cập miễn phí đường 

dây nóng Hỗ trợ y tế trong nước cho mỗi KH HNW tại VPBank. KH có thể gọi tới Đường dây 

THỂ LỆ GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

ĐẶC QUYỀN LÝ TƯỞNG 

CHO CUỘC SỐNG XỨNG TẦM 
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nóng chương trình Hỗ trợ y tế 24/7 trong nước để được tư vấn các vấn đề về y tế miễn phí 

với các bác sỹ tiêu chuẩn quốc tế của International SOS. 

6. Điều kiện hưởng khuyến mại: 

Để hưởng khuyến mại, KH cần thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Thuộc nhóm Khách hàng HNW trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 29/02/2020 

đến hết ngày 31/ 05/2020 theo điều kiện xác định thỏa mãn tại mục 4 của Thể lệ này 

- Tại thời điểm đăng ký sử dụng khuyến mại, Khách hàng vẫn có số dư thỏa mãn điều kiện 

định danh Khách hàng Ưu tiên phân hạng tổi thiểu là Private chốt dữ liệu tháng liền kề trước 

đó (tổng tài sản AUM từ  5 tỷ VND trở lên hoặc số dư tài khoản thanh toán CASA trung bình 

tháng đạt từ 500 triệu VND trở lên) 

- Tại thời điểm đăng ký sử dụng khuyến mại, Khách hàng có thẻ tín dụng kích hoạt tại 

VPBank hoặc thẻ ghi nợ quốc tế Diamond Debit trạng thái kích hoạt/ thẻ ghi nợ khác được 

VPBank quy định trong từng thời kỳ.  

7. Tổng giá trị khuyến mại: 

Số lượng đặc quyền: 1040 đặc quyền 

8. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại: 

a) Chương trình Đặc quyền cao cấp: 

- Mỗi KH HNW sẽ được hưởng tối đa 02 gói đặc quyền bất kỳ trong số các danh mục sau: 

No Đặc quyền Mô tả tồng quan đặc quyền 

1 

Đặc quyền 

nghỉ dưỡng 

cao cấp 

- Ưu đãi đặc quyền: 01 đêm nghỉ dưỡng miễn phí cho hai người với hạng phòng 

Standard Double có ăn sáng, tại một trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt 

Nam 

- Các quyền lợi gia tăng:  

 Chiết khấu đặc biệt cho phòng đặt thêm 

 Miễn phí đồ uống khi đến 

 Nhận phòng sớm/ trả phòng muộn/ nâng cấp hạng phòng  khi có sẵn 

 Ưu đãi cho dịch vụ spa và các dịch vụ khác tại khi nghỉ dưỡng 

2 

Gói đặc 

quyền ẩm 

thực cao cấp 

- Ưu đãi đặc quyền: một bữa ăn cao cấp miễn phí cho hai người (Couple 

Dining) bao gồm 03 món và 02 ly rượu vang (trắng hoặc đỏ) sử dụng cho 

bữa trưa hoặc bữa tối tại một trong các nhà hàng cao cấp tại HN và HCM.  

- Các quyền lợi gia tăng:  

 Dịch vụ VIP 

 Chào đón bởi quản lý nhà hàng 

 Đảm bảo bàn đặt tốt nhất có sẵn tại thời điểm đặt đặc quyền 

 Ưu đãi khi sử dụng thêm dịch vụ 
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3 

Gói đặc 

quyền chơi 

Golf 

- Ưu đãi đặc quyền: một lượt chơi Golf miễn phí bao gồm 100% phí ra sân 

(green fee) và 100% phí caddy và 100% phí buggy áp dụng cho các giờ trong 

ngày, các ngày trong tuần, cuối tuần và các ngày lễ (phụ thuộc vào nguồn lực 

sẵn có tại sân golf vào ngày lễ), tại một trong các sân golf cao cấp tại Việt 

nam.  

- Quyền lợi gia tăng:  

 Đảm bảo tình trạng đặt chỗ 

 Ưu đãi giá hội viên cho 01 khách chơi cùng trong lượt đặt chơi 

4 

Gói đặc 

quyền khám 

sức khỏe cao 

cấp 

- Ưu đãi đặc quyền: 01 gói khám sức khoẻ cao cấp dành cho 01 người (Nam 

hoặc Nữ) tại một trong 5 chuỗi bệnh viện quốc tế cao cấp tại Việt nam  

- Các quyền lợi gia tăng:  

- Ưu đãi cho các dịch vụ khám chữa bệnh thêm ngoài gói khám sức khoẻ bao 

gồm tư vấn bác sỹ, xét nghiệm, chuyên khoa, và các dịch vụ khác. 

-  Miễn phí tư vấn y tế 24/7 từ mạng lưới bác sỹ của International SOS 

- Miễn phí hỗ trợ y tế toàn cầu khi khám chữa bệnh tại nước ngoài do 

International SOS cung cấp 

*Danh sách các đối tác trong phục lục có thể thay đổi theo từng thời kỳ do VPBank Diamond thông báo 

- Cơ chế đăng ký và sử dụng 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 30/6/2020 để đăng ký sử dụng đặc 

quyền. 

 Tại thời điểm đăng ký sử dụng đặc quyền, Khách hàng vẫn có số dư thỏa mãn điều kiện 

định danh KHƯT phân hạng tổi thiểu là Private chốt dữ liệu tháng liền kề trước đó (tổng tài 

sản AUM từ  5 tỷ VND trở lên hoặc số dư tài khoản thanh toán CASA trung bình tháng đạt 

từ 500 triệu VND trở lên) 

 Tại thời điểm đăng ký sử dụng đặc quyền, Khách hàng có thẻ tín dụng kích hoạt tại 

VPBank hoặc thẻ ghi nợ quốc tế Diamond Debit trạng thái kích hoạt/ thẻ ghi nợ khác được 

VPBank quy định trong từng thời kỳ.  

 Khách hàng chỉ được sử dụng gói đặc quyền thứ 2 sau khi đã hoàn tất sử dụng gói đặc 

quyền thứ nhất 

 Thời gian KH có thể sử dụng đặc quyền: từ ngày 29/02/2020 tới hết ngày 27/7/2020 
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 Khách hàng sẽ được chấp nhận việc thay đổi/ hủy sử dụng gói đặc quyền tối đa 02 lần 

trước ngày sử dụng đã đăng ký và được xác nhận bằng email từ chương trình. Chi tiết về 

chính sách thay đổi/ hủy và điều khoản điều kiện của từng gói đặc quyền theo các Phục 

lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04 đính kèm thể lệ này.  

b) Chương trình Hỗ trợ y tế trong nước (Đường dây nóng) 

- Mỗi KH 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 29/02/2020 tới hết ngày 

27/7/2020 

9. Nội dung ưu đãi chi tiết từng gói đặc quyền 

a) Gói đặc quyền Nghỉ dưỡng cao cấp: nội dung chi tiết ưu đãi và điều khoản điều kiện được 

tuân theo Phụ lục 01 đính kèm Thể lệ này 

b) Gói đặc quyền Ẩm thực cao cấp: nội dung chi tiết ưu đãi và điều khoản điều kiện được tuân 

theo Phụ lục 02 đính kèm Thể lệ này 

c) Gói đặc quyền chơi Golf: nội dung chi tiết ưu đãi và điều khoản điều kiện được tuân theo Phụ 

lục 03 đính kèm Thể lệ này 

d) Gói đặc quyền Khám sức khỏe cao cấp: nội dung chi tiết ưu đãi và điều khoản điều kiện được 

tuân theo Phụ lục 04 đính kèm Thể lệ này 
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10.   Đối tác cung cấp đặc quyền 

Đối tác Aspire Lifestyles (“Đối tác”) được chỉ định thực hiện cung cấp đặc quyền và phối hợp vận 

hành đăng ký sử dụng đặc quyền cho KH HNW. Phạm vi trách nhiệm chính như sau: 

- Đối tác sẽ cung cấp cho KH HNW sự hỗ trợ từ các tư vấn viên nói tiếng Việt và tiếng Anh 

thông qua Trung tâm Hỗ trợ cá nhân hoạt động  24/7 – Hotline 028 38 24 05 24 tại thành 

phố Hồ Chí Minh.  

- Đối tác sẽ cung cấp email VpbankDiamond@aspirelifestyles.com cho KH HNW để đặt các 

đặc quyền miễn phí trực tuyến 

- Đối tác sẽ cung cấp các gói đặc quyền và hỗ trợ y tế trong nước (Đường dây nóng) cho KH 

HNW như liệt kê tại mục 8 của Thể lệ này. 

- Để xử lý các than phiền và yêu cầu liên quan đến Chương trình đặc quyền của VPBank, Đối 

tác sẽ: 

+ Chọn lựa và duy trì danh sách các nhà cung cấp sẽ tham gia vào Chương trình đặc quyền 

của VPBank.  

+ Phối hợp giữa các nhà cung cấp và VPBank để hỗ trợ VPBank quyền sử dụng các logo, 

tên và hình ảnh của các nhà cung cấp trong các tài liệu truyền thông của VPBank. 

+ Phối hợp giữa các nhà cung cấp và VPBank để xử lý khâu vận hành và các vấn đề về sử 

dụng dịch vụ 

+ Cung cấp cho VPBank báo cáo hàng tháng về số lượng đặc quyền, giao dịch và hạn mức 

quyền lợi người sử dụng và các nội dung khác theo yêu cầu hợp lý từ VPBank. 

11. 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. 
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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 gói đặc quyền quy định tại mục 9 của Thể lệ 

này  

12. 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: 1800 54 54 15. 

c) Số lượng gói 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 gói 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) Các thay đổi về chi tiết ưu đãi và điều khoản điều kiện của từng gói đặc quyền quy định tại 
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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. 

https://diamond.vpbank.com.vn/


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: 8 

 

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 tuần 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 

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 để thư giãn. 

* Không áp dụng 

các dịp Lễ, Tết và 

Giai đoạn pháo 

hoa Quốc Tế Đà 

Nẵng 

*Mùa thấp điểm: 1/11/2018 - 

31/5/2019 và 1/9/2019 - 

31/10/2019 (ngoại trừ các ngày 

lễ -tết) 

Miễn phí hủy phòng trước 7 

ngày khách đến. Phạt 50% tổng 

tiền phòng nếu hủy phòng trong 

vòng từ 7 đến 4 ngày trước khi 

khách đến. Phạt 100% tiền 

phòng nếu hủy phòng trong 

vòng 3 ngày trước khi đến. 

  

*Mùa cao điểm: 1/6/2019 - 

31/8/2019 

Miễn phí hủy phòng trước 14 

ngày trước khi đến. Phạt 50% 

tổng tiền phòng nếu hủy phòng 

trong vòng từ 14 đến 8 ngày 

trước khi khách đến. Phạt 100% 

tiền phòng nếu hủy phòng trong 

vòng 7 ngày trước khi đến 

* 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 

CMND/Passport/Giấy 
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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 

khai sinh 

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 hủy 

phòng trước 30 ngày khách 

đến. Phạt 100% tiền phòng 

trong vòng 30 ngày trước khi 

khách đến.   

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 

* Giảm 20% cho bữa tối buffet hải sản  

* Giảm 10% cho các dịch vụ Spa. Ưu đãi này 

không kết hợp cùng các sự kiện, khuyến 

mãi khác của khách sạn. 

* Sử dụng phòng tắm nóng và xông hơi tại 

Inbalance Spa  

* Miễn phí sử dụng phòng tập thể thao 

* Miễn phí truy cập Internet 

* Sử dụng miễn phí ghế và ô ngoài bãi biển 

* Miễn phí cho 2 trẻ em dưới 16 tuổi khi 

dùng chung giường với bố mẹ 

* 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 

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 

* 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   
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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 

phòng nếu hủy phòng trong 

vòng 30 ngày trước ngày khách 

đến. 

- Thanh toán 100% tổng tiền 

phòng và các dịch 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. 

* Miễn phí cho 02 trẻ em dưới 16 tuổi khi 

dùng chung giường với bố mẹ 

4 

Nam 

Nghi 

Resort 

by Hyatt 

Ocean 

room 

(King or 

Twin) 

Ấp 4, Xã 

Cửa Cạn, 

Huyện Phú 

Quốc 

Tỉnh Kiên 

Giang, Việt 

Nam 

 

Nằm cách thị trấn Dương Đông – 

Phú Quốc khoảng 25 km, phía Bắc 

Đảo, nếu Phú Quốc được thiên 

nhiên ban tặng rất nhiều ưu ái thì 

Nam Nghi Resort ở Mũi Móng Tay 

– Phú Quốc là nơi được ban tặng 

nhiều nhất từ thiên nhiên. Nam 

Nghi Phu Quoc Island là nơi không 

thể bỏ qua cho những ai yêu thiên 

nhiên và muốn tìm đến để được 

trải nghiệm cảm giác như gắn kết, 

như là gạch nối giữa biển cả và 

rừng xanh, với những cây cổ thụ 

cao vút, với những tàng cây rừng 

nhiều kiểu dáng sinh động lan ra 

tận mép nước. 

Trong một khoảng không gian 

nhỏ của Nam Nghi resort hội tụ cả 

rừng cây nguyên sinh, đồi núi đá 

cheo leo, biển đảo trong xanh 

cùng hệ sinh thái san hô. 

 

  

- Mùa thường (1/4 / 2019-31 / 

10/2019, 1/4 / 2020-31 / 

10/2020): 

Miễn phí: 15 ngày trước ngày 

đến 

50% lưu trú đầy đủ: 14-08 ngày 

trước ngày đến 

100% lưu trú đầy đủ: Trong vòng 

07 ngày trước ngày đến 

- Mùa cao điểm (1/11 / 2019-22 / 

12/2019, 11/1 / 2020-24 / 1/2020, 

31/1 / 2020-31 / 3/2020): 

Miễn phí: 30 ngày trước ngày 

đến 

50% lưu trú đầy đủ: 29-15 ngày 

trước ngày đến 

100% lưu trú đầy đủ: Trong vòng 

14 ngày trước ngày đến 

- Mùa thường (23/12 / 2019-10 / 

1/2019, 25/1 / 2020-30 / 

1/2020): 

Miễn phí: 45 ngày trước ngày 

đến 

50% lưu trú đầy đủ: 44-31 ngày 

- Miễn phí xe đưa đón khứ hồi (khách đi 

chung theo nhóm). Nếu khách yêu cầu xe 

riêng đưa đón, phụ phí sẽ được áp dụng. 

- Dịch vụ đưa đón miễn phí đến trung tâm 

thành phố (trung tâm Dương Đông) theo 

lịch trình Resort. 

- Bữa sáng tự chọn quốc tế hàng ngày tại 

Nhà hàng Ocean Reflection cho 2-4 người 

dựa trên loại phòng. 

- Đồ uống chào mừng và trái cây theo mùa 

khi khách đến. 

- Miễn phí 04 chai nước khoáng trong 

phòng. 

- Dịch vụ dọn phòng buổi tối với đồ ăn nhẹ 

và đồ ngọt. 

- Truy cập internet có dây và không dây. 

- Sử dụng miễn phí thuyền kayak và xe đạp 

cho trẻ em và người lớn trong khung thời 

gian của Resort. 

- Lớp học yoga và thiền miễn phí tại Spa 

Yoga Studio (yêu cầu đăng ký nâng cao). 

- Miễn phí sử dụng Hồ bơi vô cực ngoài trời, 

Trung tâm thể dục và Phòng chờ doanh 

nhân. 

 * Yêu cầu ở lại tối thiểu 

03 đêm liên tục trong 

Mùa lễ hội: 23 tháng 12 

năm 2019 - 10 tháng 1 

năm 2020 

* Yêu cầu ở lại tối thiểu 

02 đêm liên tục trong 

dịp Tết Nguyên đán: 25 

tháng 1 năm 2020 - 30 

tháng 1 năm 2020 
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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 

trước ngày đến 

100% lưu trú đầy đủ: Trong vòng 

30 ngày trước ngày đến 

- Miễn phí đi thuyền không giới hạn đến 

Đảo Rock Bar. 

5 

The Cliff 

Resort & 

Residenc

es Mũi 

Né 

Azul Sea 

View  

Khu phố 5, 

Phú Ha ̀i, 

Mũi Né, 

Phan Thiết, 

Bi ̀nh Thuâ ̣n 

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: 05/05 - 31/10 

- Miễn phí hủy phòng trước 14 

ngày khách đến  

- Phạt 50% phí hủy phòng trong 

vòng 8 - 13 ngày trước khi khách 

đến  

- Phạt 100% phí hủy phòng 

trong vòng 7 ngày trước khi 

khách đến  

 

* Mùa đỉnh điểm: 01/09 - 02/09   

- Phạt 100% phí hủy phòng  

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 

- Ưu đãi đêm thưởng: 

*05/05 – 31/10/2019: Lưu trú 05 đêm liên 

tiếp chỉ trả phí 04 đêm. 

- Ưu đãi Long-stay: 

*Khách lưu trú liên tiếp 14 ngày: 

Tặng giỏ trái cây và các loại bánh quy khi 

Khách nhận phòng. 

Tặng 1 House wine (Rượu vang đỏ). 

Quà tạm biệt khi Khách trả phòng 

Ưu đãi 20% trên Menu F&B (không áp dụng 

cho thức uống có cồn). 

Ưu đãi 25% trên Menu Zest Spa. 

Tặng 10 mảnh giặt ủi mỗi đêm lưu trú. 

Ưu đãi 20% cho Dịch vụ Giặt ủi. 

Không áp dụng cho Mùa cao điểm 

* Yêu cầu lưu trú tối 

thiểu 2 đêm vào cuối 

tuần và ngày lễ 

6 

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. 

 

- Quốc Khánh: 

02/09/2020 

- Ngày Marathon 

hàng năm: 18 & 

19/09/2020 

- Ngày Giáng sinh 

và tết dương lịch: 

25+26 và 

31/12/2020 

* Lưu ý: thêm phụ 

phí nếu đặt 

phòng vào dịp 

này, phòng hết 

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: 12 

 

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 

rất nhanh, khách 

hàng cần đặt sớm 

7 

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 
 

8 

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 

* 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.   



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: 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 

cách cảng tàu Tuần Châu 15 phút 

lái xe, khách sạn là một địa chỉ lý 

tưởng để thư giãn tĩnh lặng và tận 

hưởng hồ bơi tràn bờ tuyệt đẹp 

sau một ngày dài. 

9 

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 

* Không phạt: hủy phòng trước 

18:00 ngày đến  

* 50%: hủy phòng sau 18:00 

ngày đến  

* 100%: đặt phòng có đảm bảo, 

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 

 

10 

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 

* Hủy phòng trước 7 ngày khách 

đến nhận phòng, sẽ không tính 

phí. 

* Hủy phòng trong vòng 7 ngày 

trước khi khách đến nhận 

phòng, 50% trên tổng giá trị 

phòng hủy 

* Hủy phòng trong vòng 3 ngày 

trước khi khách đến nhận 

phòng, 100% trên tổng giá trị 

phòng hủy 

* 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 

 



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: 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 

11 

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. 

 

 

-  Đêm Giáng 

Sinh: 24/12/2019 – 

25/12/2019 

-  Tết Dương Lịch: 

31/12/2019 - 

01/01/2020 

 

 

-  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 

07/02/2019, 

30/04/2019, 1/9/2019, 

24/12/2019, 31/12/2019 

- Giá áp dụng: 750,000/ 

người lớn 375,000/ trẻ 

em 

 

12 

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 

  

* 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 

* 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: 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 

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 trị liệu Spa, 2 phòng tắm 

bùn, bể bơi nước nóng, phòng làm 

đẹp và phòng thể hình. 

tiền 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: 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 
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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 Serena 

Resort đúng nghĩa là - một nơi để 

trở về với thiên nhiên. 

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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                                                                                                                                             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 

14 

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.  

 

 

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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                                                                                                                                             Trang số: 18 

 

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 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 

Ưu đãi thêm 

- Dịch vụ VIP 

- Chào đón bởi quản lý nhà hàng 

- Đảm bảo bàn đặt tốt nhất có sẵn 

Mô tả đặc quyền Một set bữa tối/trưa cao cấp 3 món dành cho hai người kèm 02 ly rượu vang trắng/đỏ 

 

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. 

 

SET MENU BỮA TRƯA 1 (kèm 02 ly rượu vang) 

Bánh Hấp Nhân Súp Thịt Heo Truyền Thống 

Bánh Puff Bò Tiêu Đen 

Súp Măng Nấm và Các Loại Rau Củ Khô 

Gà Xào Ớt Nhật 

Cơm Viên Hạt Thông với Lòng Trắng Trứng 

***** 

 

SET MENU BỮA TRƯA 2 (kèm 02 ly rượu vang) 

Bánh Hấp Nhân Súp Thịt Heo Cay 

Bánh Cuốn Tôm 

Súp Bí Với Nấm Trùng Nhung 

Thịt Heo Xào Chua Ngọt 

Cơm Viên Hạt Thông với Lòng Trắng Trứng 

***** 
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No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

SET MENU BỮA TỐI 1 (kèm 02 ly rượu vang) 

Đậu Phụ Than Tre Chiên Tỏi 

Súp Bí Với Nấm Trùng Nhung 

Tôm Sốt Cung Bảo 

Mỳ Bò Cay Dan Dan 

***** 

 

SET MENU BỮA TỐI 2 (kèm 02 ly rượu vang) 

Gà Lạnh Sốt Tứ Xuyên Truyền Thống 

Súp Măng Nấm và Các Loại Rau Củ Khô 

Cá Mú Chiên Quảng Đông 

Cơm Viên Hạt Thông với Lòng Trắng Trứng 

 

2 

Spices 

Garden - 

Sofitel 

Legend 

Metropole 

Hanoi  

 

Sofitel 

Legend 

Metropole 

Hanoi,15 

Ngô 

Quyền, 

Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

 

Thứ 2 - Chủ Nhật 

11:30 - 14:30 & 

18:00 - 22:30 

(Không áp dụng 

đặc quyền vào các 

ngày sau: 

24-25/12/2019, 

31/12/2019, 

01/01/2020, 24-

26/01/2020, 

14/02/2020, 01-

06/04/2020) 

Nơi đây, ẩm thực Việt Nam truyền thống trở nên tinh tế hơn với 

phảng phất chút hương vị Pháp. Hãy thưởng thức khung cảnh thơ 

mộng của bể bơi và khu vườn xanh mát và bắt đầu chuyến phiêu 

lưu vị giác với nét đặc sắc của ẩm thực phố cổ Hà Nội, như phở, 

bún chả, các loại hải sản phong phú và rau tươi, gia vị, rau thơm 

vườn nhà. 

BUFFET TRƯA CHO 2 NGƯỜI LỚN VÀ 1 TRẺ EM DƯỚI 12 TUỔI KÈM 02 LY 

RƯỢU VANG 

 

SET MENU TỐI DÀNH CHO 2 KHÁCH 

 

Nộm xoài, lá bạc hà, nem cua bể 

Tôm hữu cơ rán, xốt chanh leo, xà lách 

Bò Úc thái vuông xào rau quả, hạt tiêu xanh Đắc Lắc 

Chuối áp chảo Metropole và kem thanh vị dừa 

 

2 ly rượu vang Chateau Le Grand Verdus trắng hoặc đỏ  

3 

La Table du 

Chef - Press 

Club (nhà 

hàng 2 sao 

Michelin 

 

12 Lý Đa ̣o 

Thành, 

Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ Nhật 

12:00 - 14:00 & 

18:00 - 22:00 

 

Không áp dụng 

đặc quyền những 

ngày sau: 

24&25/12, 31/12, 

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 

SET MENU DÀNH CHO 2 KHÁCH 

 

Súp cà tím nóng cùng bruchetta 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 

 

2 ly rượu vang 
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                                                                                                                                             Trang số: 20 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

1/1, 14/2, 8/3 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. 

 

4 PRIME XXI 

Lầu 21, Tòa 

nhà 

Deutsches 

Haus, 33 Lê 

Duẩn, 

Quận 1, 

HCM 

Thứ hai - Chủ 

Nhật12:00 - 14:30 

& 18:00 - 22:30 

Tọa lạc tại tầng 21 Ngôi nhà Đức, 33 Lê Duẩn, Q.1 ngay giữa trung 

tâm Sài Gòn với view ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đẹp như mơ, 

không gian bài trí theo phong cách hiện đại trên nền nhạc du 

dương, PRIME XXI mang đến trải nghiệm ẩm thực phương Tây cao 

cấp theo cách hoàn toàn khác biệt.  

Đến với PRIME XXI, thực khách có cơ hội khám phá hành trình từ 

lựa chọn cho mình loại steak và hải sản thượng hạng, loại nước sốt, 

phô mai ăn kèm, cho đến khâu chọn vang và whiskey phù hợp.  

 

Tại PRIME XXI, bếp trưởng Vĩnh Nguyễn - một đầu bếp tài năng với 

nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các kinh đô ẩm thực trên thế 

giới Dubai, Pháp,…cùng hàng loạt giải thưởng uy tín luôn nỗ lực 

đem đến những sáng tạo ẩm thực kiểu Fusion thực sự cho khách 

hàng. Ấn tượng nhất có thể nhắc đến là PRIME XXI’s signature - 

“Dry-aged” Beef - loại thịt bò thượng hạng được ủ khô trong 

phòng kín ở nhiệt độ 1 - 3 độ C, độ ẩm dưới 50% từ 45 đến 60 

ngày, loại thịt chỉ được phục vụ tại các steakhouse cao cấp, thậm 

chí được nhận đình là ở một đẳng cấp hoàn toàn mới ngay cả với 

giới "sành ăn".Với vị trí đắc địa và điểm nhấn ẩm thực độc đáo, 

PRIME XXI chắc chắn sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua đối với 

những thực khách thượng lưu. 

SET MENU DÀNH CHO 2 KHÁCH 

  

MÓN KHAI VỊ (CHỌN 1/KHÁCH) 

---- 

Cồi sò điệp áp chảo, bánh xếp nhân sò điệp nghiền, sốt tom yum 

Cua thịt xào tủy bò, bánh mì vị rong biển 

Cá hồi tươi, sốt ớt jalapeno, chanh yuzu, hạt diêm mạch 

  

MÓN CHÍNH (CHỌN 1/KHÁCH) 

---- 

Bò Black Angus Stanbroke, thăn ngoại, khoai tây nghiền truffle, sốt tủy bò 

và nấm truffle đen  

Fillet cá tuyết nướng, sốt ớt chuông vàng 

 

MÓN TRÁNG MIỆNGDESSERT 

---- 

Chocolate vị ớt, crumble cà phê và bơ đậu phộng 

 

THỨC UỐNG (CHỌN 1/KHÁCH) 

 ---- 

Rượu vang trắng / White wine: Sendero by Concha y Toro, Chardonnay, 

Central Valley, Chile Rượu vang đỏ / Red wine: Sendero by Concha y Toro, 

Cabernet Sauvignon, Central Valley, Chile 
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                                                                                                                                             Trang số: 21 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

5 Lai 

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 

Tọa lạc tại tầng 28 tòa nhà Saigon Centre, với phong cách thiết kế 

đậm hơi thở Trung Hoa, LAI – Cantonese Cuisine cung cấp ẩm thực 

Quảng Đông vô cùng đa dạng. Với tầm nhìn bao quát toàn thành 

phố, cùng khung cảnh giữa “không trung” đẹp như mơ, đặc biệt 

vào lúc hoàng hôn, LAI là điểm đến không thể bỏ qua dành cho 

những thực khách yêu thích ẩm thực Trung Hoa cao cấp, đặc biệt 

là ẩm thực Quảng Đông. 

Ẩm thực Trung Hoa hay Quảng Đông đã khá quen thuộc với các 

thực khách Sài Thành, tuy nhiên, khi đến với nhà hàng LAI, thực 

khách sẽ có cơ hội trải nghiệm những hương vị hoàn toàn mới, pha 

trộn giữa nét truyền thống của nền ẩm thực tượng trưng Trung 

Hòa cùng sự phá cách trong công thức chế biến của các đầu bếp 

tài năng tại LAI. Từ "LAI" trong tiếng Hoa có nghĩa là "hãy đến đây" 

nhằm ngụ ý nhấn mạnh tinh thần hiếu khách cùng phong vị ẩm 

thực độc đáo. 

Mỗi món ăn tại LAI đều chứa đựng những sự kết hợp bất ngờ mà 

thực khách không thể tìm thấy ở bất kỳ nhà hàng Trung Hoa nào 

khác. Nổi bật có thể kể đến là món vịt quay Bắc Kinh kết hợp cùng 

trứng cá caviar, bánh kếp và các loại sốt độc đáo như sốt xoài 

hoặc sốt "bánh tráng trộn". Hay món soup Kong Mansion với công 

thức độc quyền được bếp trưởng phục vụ trong bộ ấm trà cũng là 

món ăn được nhiều khách hàng yêu thích. 

Không gian với lối kiến trúc kết hợp giữa phong cách Trung Hoa 

truyền thống và nét tinh tế hiện đại cũng là nét thu hút các khách 

hàng. Khu vực dùng bữa ngoài trời trên tầng 28, cùng dãy 8 phòng 

VIP với tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố là một trong các 

yếu tố hấp dẫn, khiến LAI trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua 

của các thực khách "sành ăn" Sài Gòn. 

SET MENU DÀNH CHO 2 KHÁCH 

 

MÓN KHAI VỊ (CHỌN 1/KHÁCH) 

---- 

Há cảo thịt heo nhồi nấm và Há cảo nấm tùng lộ 

Gà hấp, sốt đậu phộng cay, hạt maca 

Tôm chiên sốt xoài – tắc 

 

MÓN CHÍNH (CHỌN 1/KHÁCH) 

---- 

Gà chiên sốt mayonnaise và tương marmite 

Tôm xào trứng muối 

Vịt quay và heo quay 

 

MÓN TRÁNG MIỆNG 

---- 

Chè xoài bột báng, kem vani 

 

THỨC UỐNG (CHỌN 1/KHÁCH) 

---- 

Rượu vang trắng / White wine: Sendero by Concha y Toro, Chardonnay, 

Central Valley, Chile  

Rượu vang đỏ / Red wine: Sendero by Concha y Toro, Cabernet Sauvignon, 

Central Valley, Chile 

6 

''NAMO 

TUSCAN 

GRILL 

146-148 

Pasteur, 

Q.1, TP. 

HCM 

Thứ 2 - Thứ 5 & 

Chủ nhật 

11:00 - 22:30 

 

Thứ 6 và Thứ 7 

đóng cửa lúc 23:01 

Tọa lạc tại số 146 – 148 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 'NAMO 

Tuscan Grill sở hữu không gian hiện đại và ấn tượng, trên một mặt 

bằng rộng lớn. Nội thất nghiêng về xu hướng tối giản, màu sắc 

trầm ấm, kết hợp cùng nhiều mảng màu sống động của tranh trên 

tường hay sự tỉ mỉ, ngăn nắp trong cách bố trí bàn ghế, sắp đặt ly, 

dĩa, khăn ăn,… tất cả tạo nên nét cuốn hút rất riêng mang tên 

SET MENU DÀNH CHO 02 KHÁCH 

 

MÓN KHAI VỊ kèm RƯỢU SPARKLING (CHỌN 01/KHÁCH) 

*** 

Hàu tươi / Hàu nướng phô mai   

Gan ngỗng áp chảo và lê trái bọc hoành thánh kiểu Ý 



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: 22 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

'NAMO Tuscan Grill. Với sức chứa khoảng 100 khách, 'NAMO là địa 

chỉ phù hợp với những với những bữa ăn cùng bạn bè, gia đình, 

gặp gỡ, tiếp khách, tổ chức sinh nhật… 

 

MÓN THỨ 1 (CHỌN 01/KHÁCH) 

*** 

Xà lách bạch tuộc  

Xà lách ức gà chiên sốt Cesar  

 

MÓN THỨ 2 (CHỌN 01/KHÁCH) 

*** 

Cá hồi nướng với măng tây  

Thăn bò Úc Black Angus hảo hạng 

 

HOẶC 

 

Đĩa hải sản nướng với cá hồi áp chảo, cá tuyết, tôm, nghêu, hàu, mực và sò 

điệp Đại Tây Dương (khẩu phần cho 2 khách) 

 

MÓN TRÁNG MIỆNG  

*** 

Khay tráng miệng gồm: Bánh tiramisu, Bánh panna cotta, Bánh sô cô la, 

Bánh táo và Kem 

 

THỨC UỐNG 1 (CHỌN 01/KHÁCH) 

***  

Rượu vang trắng / White wine: Tenuta Maccan 2018 · Le Monde Vini Italy, 

Veneto · Pinot Grigio  

Rượu vang đỏ / Red wine: Il Pumo Negroamaro 2017 

 

THỨC UỐNG 2 (CHỌN 01/KHÁCH) 

*** 

Trà 

Cà Phê 

7 
SOCIAL 

CLUB 

Lầu 23, 

Khách sạn 

Hôtel des 

Thứ 2 - Chủ nhật 

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 

SET MENU DÀNH CHO 02 KHÁCH 

 

MÓN KHAI VỊ (CHỌN 01/KHÁCH) 



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: 23 

 

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 

– MGallery Sai Gon 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. 

***  

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

Súp tôm hùm, bọt chanh Thái, mỳ ý nhân tôm hùm 

Sò điệp Nhật Bản áp chảo, sốt chanh muối Nhật, hoa thiên lý, củ cải trắng 

nướng 

 

MÓN CHÍNH (CHỌN 01/KHÁCH) 

***  

Bạch tuộc nướng, salad Địa Trung Hải 

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

Diềm thăn bò Black Agnus nướng 200gr, nấm nướng, măng tây và sốt vang 

đỏ 

 

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 

8 
''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. 

  

SET MENU DÀNH CHO 02 KHÁCH (BAO GỒM 02 LY RƯỢU)  

 

MÓN KHAI VỊ kèm RƯỢU SPARKLING (CHỌN 01/ KHÁCH) 

*** 

Xà lách cua và bơ tươi 

Xà lách ức gà chiên ăn kèm sốt Caesar 

 

MÓN THỨ 1 (CHỌN 01/ KHÁCH) 

*** 

Mỳ kéo sợi tay ăn kèm với sốt Tuscany 

Vẹm nấu sốt cà chua Marinara kiểu Ý 



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: 24 

 

No 
Tên nhà 

hàng 
Địa chỉ 

Thời gian 

phục vụ  
Thông tin giới thiệu SET MENU cho 2 khách 

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 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. 

 

MÓN THỨ 2 (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 

Gà tơ đút lò nấm Truffle thượng hạng 

 

MÓN TRÁNG MIỆNG 

*** 

Khay tráng miệng gồm Bánh tiramisu, Bánh panna cotta, Bánh sô cô la, 

Bánh táo và Kem 

 

THỨC UỐNG 1 (CHỌN 01/ KHÁCH) 

*** 

Rượu vang trắng / White wine: I1 Pumo Sauvignon Malvasia 2017 

Rượu vang đỏ / Red wine: Il Pumo Negroamaro 2017 

 

THỨC UỐNG 2 (CHỌN 01/ KHÁCH) 

DRINK (CHOOSE 01/GUEST) 

*** 

Nước giải khát / Soft Drinks 

 



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: 25 

 

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  

- 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 Thông tin giới thiệu 

1 
BRG Kings Island 

Golf Resort 

Đồng Mô, Sơn Tây, Ha ̀ 

Nội 

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 

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 

 

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 Hải 

2, Hải An, Hải Phòng 

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 



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 Sân golf Địa chỉ Thông tin giới thiệu 

5 
Vietnam Golf & 

Country Club 

Phường Long Thành 

Mỹ, Q.9, TPHCM 

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 

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 

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 

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 

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. 



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: 27 

 

No Sân golf Địa chỉ Thông tin giới thiệu 

10 
FLC Quy Nhon 

Golf Links 

FLC Quy Nhon Beach 

& Golf Resort, Nhơn Lý, 

Quy Nhơn, Bình Định 

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 

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: 28 

 

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 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 

Số 01 Đường Phương 

Mai, Quận Đống Đa, Hà 

Nội, Việt Nam 

A - Clinical examination with General Practitioner/Khám 

lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa 

1. Physical examination/ Khám và tư vấn tổng quát  

2. Arterial blood pressure / Kiểm tra huyết áp 

3. Body mass index (BMI)/ Kiểm tra chỉ số cơ thể 

4. Dental exam/ Kiểm tra răng miệng 

5. Ear, nose and throat exam/ Kiểm tra tai mũi họng 

6. Vision test and color check/ Đo thị lực và sắc giác 

B - Investigations/ Cận lâm sàng: 

1. FBC (Full blood count)/ Công thức máu toàn phần 

2. Liver enzymes I: ALT, AST/Men Gan 

3. Kidney function test : Creatinin/ Chức năng thận 

creatinin 

4. Comprehensive blood lipid panel: Total Cholesterol, 

HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, 

5. Fasting blood glucose/ Đường máu lúc đói 

6. Urine Analysis (dipstick)/ Phân tích nước tiểu 

C - Tumor markers/ Xét nghiệm chỉ số ung thư 

1. Prostate Specific Antigen-PSA (prostate cancer) for 

male only/Phát hiện sớm u tiền liệt tuyến cho nam 

D - Diagnostic imaging/ Chẩn đoán hình ảnh 

1. Chest X-Ray/Chụp tim phổi 

2. Abdominal ultrasound /Siêu âm ổ bụng 

A - Clinical examination with General Practitioner/Khám lâm sàng với  Bác sỹ 

đa khoa 

1. Physical examination/ Khám và tư vấn tổng quát  

2. Arterial blood pressure / Kiểm tra huyết áp 

3. Body mass index (BMI)/ Kiểm tra chỉ số cơ thể 

4. Dental exam/ Kiểm tra răng miệng 

5. Ear, nose and throat exam/ Kiểm tra tai mũi họng 

6. Vision test and color check/ Đo thị lực và sắc giác 

7. Breast examination (for female only)/ Kiểm tra vú cho nữ 

B - Investigations/ Cận lâm sàng: 

1. FBC (Full blood count)/ Công thức máu toàn phần 

2. Liver enzymes I: ALT, AST/Men Gan 

3. Hepatitis B: HBsAg, Kháng nguyên viêm gan B 

4. Comprehensive blood lipid panel: Total Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-

Cholesterol, 

5. Fasting blood glucose/ Đường máu lúc đói 

6. Urine Analysis (dipstick)/ Phân tích nước tiểu 

C -Diagnostic imaging/ Chẩn đoán hình ảnh 

1. Chest X-Ray/Chụp tim phổi 

2. Abdominal ultrasound /Siêu âm ổ bụng 

3. ThinPrep papsmear (for female only) with GP/Phiến đồ cổ tử cung cho nữ 

với BS Đa khoa 

D - Test explanation and recommendation by General Practioner /Giải thích 

• Giảm giá 10% 

cho dịch vụ xét 

nghiệm máu 

khác 

• Giảm giá 10% 

cho dịch vụ 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

• Giảm giá 10% 

cho dịch vụ 

Khám chuyên 

khoa kể bao 

gồm  khám Nha 

khoa 

• Giảm giá 10% 

cho Dịch vụ 

phẫu thuật, thủ 

thuật (nếu có) 

không bao gồm 

dịch vụ Nha 

khoa 



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 
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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 

E - Test explanation and recommendation by General 

Practioner /Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa 

khoa 

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 

1. Full physical examination & comprehensive 

consultation with Raffles Medical Clinic General 

Practitioner 

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. Past medical history (Personal/ Family),  

Kiểm tra bệnh sử cá nhân 

3. Eye vision & Color vision check 

Kiểm tra thị lực và sắc giác 

4. Body mass index 

Kiểm tra chỉ số cơ thể 

5. Ear, nose and throat examination 

Khám tai mũi họng 

6. Immunization program review with recommendations 

Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng 

7. Blood pressure check 

Kiểm tra huyết áp 

8. Wetmount 

Soi tươi huyết trắng 

9. Chest X-Ray  

Chụp X-Quang tim phổi 

13. General abdominal USG 

Siêu âm tổng quát ổ bụng 

10. Thyroid USG 

Siêu âm tuyến giáp 

11. Electrocardiogram (ECG) 

Điện tâm đồ 

12. Lipid panel/ Kiểm tra mỡ máu 

Total cholesterol level 

HDL-LDL cholesterol 

1. Full physical examination & comprehensive consultation with Raffles 

Medical Clinic General Practitioner 

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. Past medical history (Personal/ Family),  

Kiểm tra bệnh sử cá nhân 

3. Eye vision & Color vision check 

Kiểm tra thị lực và sắc giác 

4. Body mass index 

Kiểm tra chỉ số cơ thể 

5. Ear, nose and throat examination 

Khám tai mũi họng 

6. Immunization program review with recommendations 

Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng 

7. Blood pressure check 

Kiểm tra huyết áp 

8. Breast examination 

Khám vú cho nữ 

9. Gynaecology examination (for female married) 

Khám phụ khoa cho nữ (dành cho nữ đã lập gia đình) 

10. Wetmount 

Soi tươi huyết trắng 

11. PAP Smear with Liquid Prep (for woman)   

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

12. Chest X-Ray  

Chụp X-Quang tim phổi 

13. General abdominal USG 

Siêu âm tổng quát ổ bụng 

14. Thyroid USG 

Siêu âm tuyến giáp 

15. Electrocardiogram (ECG) 

Giảm giá 20% 

mức giá niêm 

yết tại phòng 

khám đối với tất 

cả xét nghiệm 

và/hoặc khám 

tư vấn theo dõi 

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 
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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 

Triglycerides 

13. Urea 

Kiểm tra chức năng thận 

14. Creatinine                               

Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận 

15. SGOT-SGPT test 

Kiểm tra chức năng gan  

16. Gamma GT test (LFT) 

Kiểm tra chức năng gan 

17. HBsAg (Hepatitis B test) 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng nguyên bề mặt virút 

viêm gan B 

18. HBs Anitibody 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt virút viêm 

gan B 

19. Full Blood Count 

Xét nghiệm công thức máu toàn phần 

20. Glucose Fasting                  

Xét nghiệm đường huyết lúc đói 

21. Glycosolated hb (HbA1c) 

Xét nghiệm phát hiện sớm bệnh tiểu đường 

22. Uric Acid 

Kiểm tra nồng độ Uric Acid 

23. Urine Analysis  

Phân tích nước tiểu 

24. FT3 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp 

25. TSH 

Xét nghiệm tuyến giáp 

26. FT4 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp 

27. PSA - Prostate Specific Antigen  

PSA toàn phần - Xét nghiệm dấu ấn ung thư tiền liệt 

tuyến 

Điện tâm đồ 

16. Lipid panel/ Kiểm tra mỡ máu 

Total cholesterol level 

HDL-LDL cholesterol 

Triglycerides 

17. Urea 

Kiểm tra chức năng thận 

18. Creatinine                               

Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận 

19. SGOT-SGPT test 

Kiểm tra chức năng gan  

20. Gamma GT test (LFT) 

Kiểm tra chức năng gan 

21. HBsAg (Hepatitis B test) 

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

22. HBs Anitibody 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt virút viêm gan B 

23. Full Blood Count 

Xét nghiệm công thức máu toàn phần 

24. Glucose Fasting                  

Xét nghiệm đường huyết lúc đói 

25. Glycosolated hb (HbA1c) 

Xét nghiệm phát hiện sớm bệnh tiểu đường 

26. Uric Acid 

Kiểm tra nồng độ Uric Acid 

27. Urine Analysis  

Phân tích nước tiểu 

28. FT3 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp 

29. TSH 

Xét nghiệm tuyến giáp 

30. FT4 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp 



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 
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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 

HOÀN MỸ 

ĐÀ NẴNG 

291 Nguyễn Văn Linh, 

Thạc Gián, Thanh Khê, 

Đà Nẵng 

A - Consultation / Khám lâm sàng  

1. General consultation & physical exam / Khám Nội Đa 

Khoa Tổng Quát  

2. Personal Family History / Kiểm tra bệnh sử cá nhân  

3. Eye vision & color vision check / Khám Kiểm Tra Thị 

Lực  

4. Body Mass Index (BMI) / Khám kiểm tra huyết áp, cân 

nặng  

5. Blood pressure check / Kiểm tra huyết áp 

6. Ear, nose and throat examination / Kiểm tra Tai Mũi 

Họng  

7. Dental consultation / Khám kiểm tra răng miệng  

B -Subclinical Test / Cận lâm sàng/Xét nghiệm 

1. HbsAg, Anti-HBs / Kiểm tra virus viêm gan B và kháng 

thể  

2. Total Cholesterol Level Cholesterol LDL, HDL 

Triglycerides / Định lượng Cholesterol LDL, HDL, định 

lượng Triglycerid  

3. Liver Screen (SGOT-SGPT) / Đo hoạt độ AST (SGOT 

- SGPT)  

4. Acid Uric / Định lượng Axit uric  

5. Renal function test - Creatinine (blood) / Định lượng 

Creatinin – Kiểm tra chức năng thận  

6. Urea (blood) / Định lượng Ure  

7. Glucose fasting / Định lượng Glucose  

8. Urine analysis to detect urinary tract infection / Tổng 

phân tích nước tiểu  

9. Full Blood Count for detection of anemia, current 

infections, coagulation status…. / Tổng phân tích tế bào 

máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

10. Urine Microscopy / Xét nghiệm soi nước tiểu  

11. CEA / Tầm soát ung thư đại tràng  

C - Diagnostic image / Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình 

ảnh  

1. Chest X-Ray XRAY CHEST AP / Chụp X Quang ngực 

A - Consultation / Khám lâm sàng  

1. General consultation & physical exam / Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát  

2. Personal Family History / Kiểm tra bệnh sử cá nhân  

3. Eye vision & color vision check / Khám Kiểm Tra Thị Lực  

4. Body Mass Index (BMI) / Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng  

5. Blood pressure check / Kiểm tra huyết áp 

6. Ear, nose and throat examination / Kiểm tra Tai Mũi Họng  

7. Dental consultation / Khám kiểm tra răng miệng  

8. Breast and gynaecology examination / Khám phụ khoa, khám vú 

B - Subclinical Test / Cận lâm sàng/Xét nghiệm 

1. HbsAg, Anti-HBs / Kiểm tra virus viêm gan B và kháng thể  

2. Total Cholesterol Level Cholesterol LDL, HDL Triglycerides / Định lượng 

Cholesterol LDL, HDL, định lượng Triglycerid  

3. Liver Screen (SGOT-SGPT) / Đo hoạt độ AST (SGOT - SGPT)  

4. Acid Uric / Định lượng Axit uric  

5. Renal function test - Creatinine (blood) / Định lượng Creatinin – Kiểm tra 

chức năng thận  

6. Urea (blood) / Định lượng Ure  

7. Glucose fasting / Định lượng Glucose  

8. Urine analysis to detect urinary tract infection / Tổng phân tích nước tiểu  

9. Full Blood Count for detection of anemia, current infections, coagulation 

status…. / Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

10. Bacterial staining in other specimen / Vi khuẩn nhuộm soi 

11. Urine Microscopy / Xét nghiệm soi nước tiểu  

12. CEA / Tầm soát ung thư đại tràng  

C - Diagnostic image / Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình ảnh  

1. Chest X-Ray XRAY CHEST AP / Chụp X Quang ngực và tim phổi 

2. Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) / Xét nghiệm tốc độ máu lắng  

3. Breast ultrasound / Siêu âm tuyến vú  

4. Gynecology (Pelvic) Ultrasound / Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường 

bụng 

5. Abdominal Ultrasound / Siêu âm ổ bụng  

6. Thyroid Ultrasound / Siêu âm tuyến giáp 

7. GAMMA GT TEST (LFT) 

8. PAP Smear / Tầm soát ung thư cổ tử cung  

Giảm giá 20% 

cho khách hàng 

khi có thêm các 

chỉ định của 

Bác sĩ khi khám 

sức khỏe tổng 

quát. 



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 
Tên bệnh 

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

và tim phổi 

2. Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) / Xét nghiệm 

tốc độ máu lắng 

3. Abdominal Ultrasound / Siêu âm ổ bụng  

4. Thyroid Ultrasound / Siêu âm tuyến giáp 

5. GAMMA GT TEST (LFT)  

6. ECG / Điện tâm đồ  

7. Prostate Ultrasound / Siêu âm tiền liệt tuyến qua 

đường bụng 

9. ECG / Điện tâm đồ 

4 

BỆNH 

VIỆN 

HỒNG 

NGỌC 

BỆNH VIỆN HỒNG 

NGỌC 

Address: 55 Yen Ninh 

Str, Ba Dinh Dist, Hanoi 

PHÒNG KHÁM HỒNG 

NGỌC KEANGNAM 

Address: 10th Floor, 

Keangnam Landmark 

72, Pham Hung Str, 

Hanoi 

Y TẾ HỒNG NGỌC 

Address: B1F zone, 

Keangnam Landmark 

72, Pham Hung Str, 

Hanoi 

Hong Ngoc Clinic – 

Savico Long Bien 

Address: 3rd Floor, B 

Building, Savico 

Megamall, 7 – 9 Nguyen 

Van Linh Str, Long Bien 

Dist, Hanoi 

1. Khám chuyên khoa/ Consultation 

- Khám Nội Khoa Tổng Quát/ General Consultation 

- Khám chuyên khoa mắt/ Eyes examination 

- Khám chuyên khoa răng hàm mặt/ Dental examination 

2. Thăm dò chức năng 

- Nội soi tai mũi họng/ ENT consultation 

- Tầm soát thể trạng và trọng lượng cơ thể/ BMI 

3. Chuẩn đoán hình ảnh/ Image investigation 

-  Chụp X-quang Tim Phổi/ Chest X-ray 

- Điện Tâm Đồ (ECG)/ Electrocardiogram 

- Siêu Âm Ổ Bụng/ Abdominal - Abdominal USG 

- Siêu âm tuyến giáp 

4. Các xét nghiệm 

- Máu ẩn phân 

- Công thức máu/ Blood test 

- Đường máu/ 

- Mỡ máu/ Cholesterol 

- Chức năng gan/ GOT, GPT 

- Chức năng thận/ Ure, Cre 

- GamaGT 

- Acid Uric 

- Chẩn đoán các bệnh lý gan mật/ Bilirubin 

- Xét nghiệm viêm gan B: HBsAg, HBsAb (Test nhanh) 

- Tổng phân tích nước tiểu/ Urine Analysis 

1. Khám chuyên khoa/ Consultation 

- Khám Nội Khoa Tổng Quát/ General Consultation 

- Khám chuyên khoa mắt/ Eyes examination 

- Khám chuyên khoa răng hàm mặt/ Dental examination 

- Khám sản khoa - Phụ khoa/ Gynecology Consultation 

2. Thăm dò chức năng 

- Nội soi tai mũi họng/ ENT consultation 

- Tầm soát thể trạng và trọng lượng cơ thể/ BMI 

3. Chuẩn đoán hình ảnh/ Image investigation 

-  Chụp X-quang Tim Phổi/ Chest X-ray 

- Điện Tâm Đồ (ECG)/ Electrocardiogram 

- Siêu Âm Ổ Bụng/ Abdominal - Abdominal USG 

- Siêu âm tuyến giáp 

4. Các xét nghiệm 

- Máu ẩn phân 

- Công thức máu/ Blood test 

- Đường máu/ 

- Mỡ máu/ Cholesterol 

- Chức năng gan/ GOT, GPT 

- Chức năng thận/ Ure, Cre 

- Xét nghiệm viêm gan B: HBsAg, HBsAb (Test nhanh) 

- Tổng phân tích nước tiểu/ Urine Analysis 

- Tầm soát ung thư cổ tử cung Papsmear/ Papsmear 

 

 

 



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 

 

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 
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BỆNH 

VIỆN 

QUỐC TẾ 

MỸ 

199 Nguyễn Hoàng, An 

Phú, Quận 2, Hồ Chí 

Minh 

1. Khám tổng quát/ Consultantion 

- Khám Nội Khoa Tổng Quát/ General Consultation 

- Kê Khai Bệnh Sử/ Detailed Medical History 

- Đo Chỉ Số Cơ Thể (Chiều Cao, Cân Nặng)/ BMI (Heigh, 

Weigh) 

- Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng/ ENT Consultation 

- Khám chuyên khoa Nha/ Dental Consultation 

- Đo Sinh Hiệu (Huyết Áp, Mạch)/ Vital Sign (Blood 

pressure, Puse) 

- Kiểm tra thị lực/ Vision Check 

2. Kiểm tra máu tổng quát/ Blood test 

- Công thức máu (22 thông số) 

- Định lượng Acid Uric/ Uric Acid 

3. Tầm soát tiểu đường/ Diabetes Study 

4. Kiểm tra chức năng thận/ Kidney Study 

5. Kiểm tra chức năng gan/ Liver Study 

- Đo Hoạt Độ AST (GOT)/ Aspartate Aminotransferase 

(AST/SGOT) 

- Đo Hoạt Độ ALT (GPT)/ Alanine Aminotransferase 

(ALT/SGPT) 

- Đo Hoạt Độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)/ GGT - 

Gamma-Glutamyl Transferase 

6. Đo chỉ số Lipid máu/ Lipid Study 

- Định Lượng Cholesterol Toàn Phần/ Total Cholesterol 

- Định Lượng HDL-C (High Density Lipoprotein 

Cholesterol)/ HDL-Cholesterol 

- Định Lượng LDL-C (Low Density Lipoprotein 

Cholesterol)/ LDL-Cholesterol 

- Định Lượng Triglycerid/ Triglycerid 

7. Phân tích nước tiểu (10 thông số)/ Urine Analysis (10 

indicatos) 

8. Chẩn đoán hình ảnh/ thăm dò chức năng / 

Investigation 

- Chụp X-quang Tim Phổi/ Chest X-ray 

- Điện Tâm Đồ (ECG)/ Electrocardiogram 

1. Khám tổng quát/ Consultantion 

- Khám Nội Khoa Tổng Quát/ General Consultation 

- Kê Khai Bệnh Sử/ Detailed Medical History 

- Đo Chỉ Số Cơ Thể (Chiều Cao, Cân Nặng)/ BMI (Heigh, Weigh) 

- Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng/ ENT Consultation 

- Khám chuyên khoa Nha/ Dental Consultation 

- Đo Sinh Hiệu (Huyết Áp, Mạch)/ Vital Sign (Blood pressure, Puse) 

- Kiểm tra thị lực/ Vision Check 

2. Kiểm tra máu tổng quát/ Blood test 

- Công thức máu (22 thông số) 

3. Tầm soát tiểu đường/ Diabetes Study 

4. Kiểm tra chức năng thận/ Kidney Study 

5. Kiểm tra chức năng gan/ Liver Study 

- Đo Hoạt Độ AST (GOT)/ Aspartate Aminotransferase (AST/SGOT) 

- Đo Hoạt Độ ALT (GPT)/ Alanine Aminotransferase (ALT/SGPT) 

6. Đo chỉ số Lipid máu/ Lipid Study 

- Định Lượng Cholesterol Toàn Phần/ Total Cholesterol 

- Định Lượng HDL-C (High Density Lipoprotein Cholesterol)/ HDL-Cholesterol 

- Định Lượng LDL-C (Low Density Lipoprotein Cholesterol)/ LDL-Cholesterol 

- Định Lượng Triglycerid/ Triglycerid 

7. Phân tích nước tiểu (10 thông số)/ Urine Analysis (10 indicatos) 

8. Chẩn đoán hình ảnh/ thăm dò chức năng / Investigation 

- Chụp X-quang Tim Phổi/ Chest X-ray 

- Điện Tâm Đồ (ECG)/ Electrocardiogram 

- Siêu Âm Ổ Bụng/ Abdominal - Abdominal USG 

9. Tầm Soát bệnh phụ khoa/ Gynecology study 

- Khám Phụ Khoa/ Gynecology Consultation 

- Soi Tươi Dịch Âm Đạo/ Vaginal Discharge Fresh Smear 

- Siêu Âm Vú/ Breasts Ultrasound  

- Phết Tế Bào Ung Thư Cổ Tử Cung Pap Smear/ Papsmear 

 



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 

- Siêu Âm Ổ Bụng/ Abdominal - Abdominal USG 

7 

BỆNH 

VIỆN 

QUỐC TẾ 

COLUMBI

A ASIA 

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ 

COLUMBIA ASIA SÀI 

GÒN 

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 

1.Complete medical history/ Bệnh sử 

2.Doctor Consultation/ Tư vấn với bác sĩ Nội Tổng Quát 

a. Height, Weight/ Chiều cao, Cân nặng 

 b.Body Mass Index/ Đo Chỉ số Khối Cơ thể 

 c.Blood pressure, Pulse/ Huyết áp, Mạch 

d.Visual Test, Color vision/ Khám mắt, đo mù màu 

3.Lab tests/ Xét nghiệm máu 

a. Complete blood count - 22 thông số huyết học (công 

thức máu toàn phần) 

b. Blood glucose/ Đường trong máu 

c. Lipid Profile/ Bộ mỡ máu  

- Cholesterol 

- HDL - Cholesterol 

- LDL- Cholesterol 

- Tryglyceride 

d. Renal function tests/ Chức năng thận 

   - Creatinine 

e. Liver enzymes/  Men gan 

   - AST (SGOT) 

   - ALT (SGPT) 

f. Uric Acid/ Tầm soát bệnh Gout 

g. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) 

   XN tìm kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B 

h. CEA/ Tầm soát ung thư thư đại tràng 

4. Urine analysis 10 test (Glu, Bil, Ket, SG, Ph, Pro, Uro, 

Nit, Blo, Leu) 

Tổng phân tích nước tiểu 10 thành phần (đạm, đường, 

cặn…) 

5. Chest x-ray/ Chụp X quang phổi 

6. EKG/ Đo điện tâm đồ 

7. Abdominal Ultrasound/ Siêu âm bụng tổng quát 

 - Siêu âm tiền liệt tuyến cho Nam 

8. Individual summary report in Vietnamese 

1.Complete medical history/ Bệnh sử 

2.Doctor Consultation/ Tư vấn với bác sĩ Nội Tổng Quát 

a. Height, Weight/ Chiều cao, Cân nặng 

 b.Body Mass Index/ Đo Chỉ số Khối Cơ thể 

 c.Blood pressure, Pulse/ Huyết áp, Mạch 

d.Visual Test, Color vision/ Khám mắt, đo mù màu 

3.Lab tests/ Xét nghiệm máu 

a. Complete blood count - 22 thông số huyết học (công thức máu toàn phần) 

b. Blood glucose/ Đường trong máu 

c. Lipid Profile/ Bộ mỡ máu  

- Cholesterol 

- HDL - Cholesterol 

- LDL- Cholesterol 

- Tryglyceride 

d. Renal function tests/ Chức năng thận 

   - Creatinine 

e. Liver enzymes/  Men gan 

   - AST (SGOT) 

   - ALT (SGPT) 

h. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) 

   XN tìm kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B 

g. CEA/ Tầm soát ung thư thư đại tràng 

4. Urine analysis 10 test (Glu, Bil, Ket, SG, Ph, Pro, Uro, Nit, Blo, Leu) 

Tổng phân tích nước tiểu 10 thành phần (đạm, đường, cặn…) 

5. Chest x-ray/ Chụp X quang phổi 

6. EKG/ Đo điện tâm đồ 

7. Abdominal Ultrasound/ Siêu âm bụng tổng quát 

 - Siêu âm tử cung, buồng trứng cho Nữ 

8. Breast ultrasound for female/ Siêu âm tuyến vú cho nữ 

9. Pelvic examination for married female or indicated by doctor 

Khám phụ khoa cho nữ lập gia đình hoặc theo chỉ định của bác sĩ  

10. Pap smear to screen cervical cancer for married female or indicated by 

doctor 

- 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 bên dưới ( 

trừ thuốc) 



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 

Tóm tắt cá nhân bằng tiếng Việt XN phết tế bào cổ tử cung để tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ lập gia 

đình hoặc theo chỉ định của bác sĩ  

11. Individual summary report in Vietnamese 

Tóm tắt cá nhân bằng tiếng Việt 

 

Riêng tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 gói khám sức khỏe sau đây: 

Địa chỉ 
Gói khám sức khỏe tổng quát cho 

nam 

Gói khám sức khỏe tổng quát cho 

nữ 
GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP THIẾT KẾ RIÊNG CHO NAM/ NỮ 

Quyền lợi 

khác 

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 

A. Khám lâm sàng/Consultation  

1. Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát / 

General medicine consultation 

2. Khám kiểm tra huyết áp, cân 

nặng / Vital signs measurement 

3. Khám Kiểm Tra Thị Lực / 

Ophthalmology consultation 

4. Khám kiểm tra răng miệng / 

Dental consultation 

5. Kiểm tra TMH / E.N.T. 

consultation 

B. Cận lâm sàng - Xét 

nghiệm/Subclinical Test 

1. Tổng phân tích tế bào máu ngoại 

vi (bằng máy đếm laser) / Full 

Blood Count 

2. Định lượng Cholesterol 

3. Định lượng Triglycerid  

4. Định lượng HDL-C (High Density 

A. Khám lâm sàng/Consultation  

1. Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát / 

General medicine consultation 

2. Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

/ Vital signs measurement 

3. Khám Kiểm Tra Thị Lực / 

Ophthalmology consultation 

4. Khám kiểm tra răng miệng / 

Dental consultation 

5. Kiểm tra TMH / E.N.T. 

consultation 

6. Khám phụ khoa, khám vú / 

HC_Gynecology & Breast 

consultation 

B. Cận lâm sàng - Xét 

nghiệm/Subclinical Test 

1. Tổng phân tích tế bào máu ngoại 

vi (bằng máy đếm laser) / Full Blood 

Count 

Ư 1. KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát/ Bác sĩ nội đa khoa khám và tư vấn 

2. KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng/ Kiểm tra các chỉ số về mạch, huyết áp, 

cân nặng nhằm phát hiện và đánh giá yếu tố nguy cơ  bệnh lý, đánh giá thể lực 

3. KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực/ Khám kiểm tra các vấn đề về mắt 

4. KSK_Khám kiểm tra răng miệng/ Kiểm tra và tư vấn các vấn đề về răng miệng 

5. KSK_Kiểm tra TMH/ Kiểm tra và tư vấn các vấn đề về TMH 

6. KSK_Khám phụ khoa, khám vú/ Khám kiểm tra phần phụ, kiểm tra u vú và tầm 

soát ung thư cổ tử cung 

7. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)Kiểm tra số lượng 

bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, Hemoglobin, ...; đánh giá tình trạng thiếu máu, một số 

bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu 

8. Định lượng Cholesterol/ Kiểm tra lượng mỡ máu nhằm sớm ngăn ngừa những 

biến chứng do mỡ máu cao 

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)/ Kiểm tra men gan: Đánh giá viêm gan và các bệnh về 

gan 

13. Đo hoạt độ ALT (GPT)  

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 
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Địa chỉ 
Gói khám sức khỏe tổng quát cho 

nam 

Gói khám sức khỏe tổng quát cho 

nữ 
GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP THIẾT KẾ RIÊNG CHO NAM/ NỮ 

Quyền lợi 

khác 

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 Nha Trang 

42A Trần Phú, P. Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa 

 

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 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. 

Lipoprotein Cholesterol) 

5. Định lượng LDL - C (Low 

Density Lipoprotein Cholesterol) 

6. Đo hoạt độ AST (GOT) 

7. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

8. HBsAg test nhanh 

9. HBsAb test nhanh 

10. Định lượng Axit uric / Acid Uric 

11. Định lượng Creatinin / 

Creatinine (Blood) 

12. Định lượng Ure / Urea (Blood) 

13. Định lượng Glucose / Glucose 

14. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng 

máy tự động) / Urine analysis 

C. Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình 

ảnh/Diagnostic image 

1. Chụp Xquang ngực thẳng / 

Chest - Xray ( face protection) 

2. Siêu âm ổ bụng  (tổng quát) 

3. Siêu âm tiền liệt tuyến qua 

đường bụng / Prostate Ultrasound 

4. Điện tim thường / ECG 

2. Định lượng Cholesterol 

3. Định lượng Triglycerid  

4. Định lượng HDL-C (High Density 

Lipoprotein Cholesterol) 

5. Định lượng LDL - C (Low Density 

Lipoprotein Cholesterol) 

6. Đo hoạt độ AST (GOT) 

7. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

8. HBsAg test nhanh 

9. HBsAb test nhanh 

10. Định lượng Axit uric / Acid Uric 

11. Định lượng Creatinin / Creatinine 

(Blood) 

12. Định lượng Ure / Urea (Blood) 

13. Định lượng Glucose / Glucose 

14. Tổng phân tích nước tiểu (Bằng 

máy tự động) / Urine analysis 

15. Vi khuẩn nhuộm soi / Bacterial 

staining in other specimen 

16. Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế 

bào cổ tử cung – âm đạo / PAP 

Smear 

C. Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình 

ảnh/Diagnostic image 

1. Chụp Xquang ngực thẳng / Chest 

- Xray ( face protection) 

2. Siêu âm tuyến vú hai bên / Breast 

Ultrasound 

3. Siêu âm ổ bụng  (tổng quát) / 

Abdominal Ultrasound 

4. Siêu âm tử cung buồng trứng qua 

đường bụng / Gynecology (Pelvic) 

Ultrasound 

5. Điện tim thường / ECG 

14. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)  

15. HBsAg miễn dịch tự động/ Tầm soát nhiễm vi rút viêm gan B và khả năng bảo 

vệ của cơ thể chống nhiễm vi rút viêm gan B 

16. HBsAb định lượng  

17. Định lượng FT4 (Free Thyroxine)/ Kiểm tra chức năng tuyến giáp, phát hiện các 

bệnh lý như nhiễm độc giáp, suy giáp, viêm giáp,… 

18. Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)  

19. Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)  

20. Định lượng Creatinin/ Đánh giá về chức năng thận và các bệnh lý thận 

21. Định lượng Ure  

22. Định lượng Axit uric/Phát hiện sớm bệnh Gút  

23. Định lượng Glucose/Phát hiện sớm bệnh tiểu đường  

24. Định lượng HbA1c  

25. Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen)Sàng lọc và theo 

dõi điều trị ung thư tuyến tiền liệt cho nam 

26. Vi khuẩn nhuộm soi ( dịch âm đạo nữ) Soi tươi dịch âm đạo 

27. Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Thin Prep 

Chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung 

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

Phát hiện bệnh lý đường tiết niệu, bệnh thận, đái tháo đường 

29. Hồng cầu trong phân test nhanh/ Gợi ý các tổn thương đại tràng (u, loét, viêm 

đại tràng do ký sinh trùng) 

30. Định lượng Pepsinogen (I, II, I/II)/ Phát hiện viêm teo niêm mạc dạ dày 

31. Chụp Xquang ngực thẳng/ Kiểm tra và phát hiện các vấn đề bất thường của 

bóng tim phổi 

32. Siêu âm ổ bung  (tổng quát)/ Phát hiện các bệnh lý về gan, mật, tụy, thận, lách 

và tiểu khung nam/ Tiểu khung nữ 

33. Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng  

34. Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng  

35. Siêu âm tuyến giáp/ Kiểm tra hình ảnh tuyến giáp, đánh giá kích thước phát 

hiện nang, nhân, khối u 

36. Điện tim thường/ Phát hiện các bệnh lý như rối loạn nhịp tim, tim to, thiếu máu 

cơ tim… 

37. Siêu âm tuyến vú hai bên/ Đánh giá hình ảnh tuyến vú: Mật độ vú, nang, nhân 

xơ, hạch bất thường 

khám 
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