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W
E L L N E S S

PACKAGES

“Thân – Tâm – Trí”

B O D Y S O U L M I N D F U L N E S S

Hành trình cân bằng

Hãy để chúng tôi chăm sóc bạn theo cách trọn vẹn nhất với bộ sưu tập 
các gói nghỉ dưỡng: KHỞI NGUỒN - THUẦN KHIẾT - TINH HOA 
trên hành trình tìm về cội nguồn của hạnh phúc.



Các kiến thức cổ đại Ấn Độ đã chỉ ra rằng cơ thể và tâm trí có sự kết nối mạnh mẽ bên trong mỗi 
người. Chúng không tồn tại độc lập mà tương tác với nhau. Đồng thời họ cũng chỉ ra rằng con người 
có khả năng tự chữa lành từ bên trong. Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều áp lực, nó ảnh hưởng 
không nhỏ đến công việc, quá trình lưu giữ tuổi thanh xuân của cả nam và nữ. 

Vì vậy, trong những năm gần đây, con người ngày càng quan tâm hơn đến sự cân bằng Thân - Tâm 
- Trí. Cân bằng được duy trì bằng chế độ ăn uống, tận dụng thảo dược, khoáng chất; và đặc biệt là 
lối sống lành mạnh, có chu kỳ ngừng nghỉ và gần gũi hơn với thiên nhiên. Đại dịch diễn ra trên toàn 
thế giới càng làm cho con người đặt sức khỏe Thân-Tâm-Trí lên mức độ quan trọng cao hơn.

Wellness ngày càng trở thành một xu hướng chủ đạo cho nhiều lĩnh vực từ nhà ở, y tế đến du lịch 
nghỉ dưỡng. Nhận thức được điều đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng nghiên cứu phát triển, cho ra đời 
những sản phẩm dịch vụ Wellness xứng tầm, chăm sóc Quý Khách hàng theo đúng nghĩa trọn vẹn 
trên hành trình tìm về sự cân bằng và hạnh phúc

“KHI SỨC KHỎE QUAN TRỌNG 
HƠN TÀI SẢN”

Kỷ nguyên mới:

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhận định về sức khỏe rằng: 
"Sức khỏe là một trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh về thể 
chất, tinh thần và xã hội,  không chỉ đơn thuần là không có 
bệnh tật”.

Theo viện sức khỏe toàn cầu (GWI) định nghĩa: “Wellness” 
là sự kết hợp giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. 
Theo đó xu hướng Wellness đề cao các hoạt động và lối 
sống tích cực, khỏe mạnh, thư thái, gần gũi với thiên nhiên 
giúp con người tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe 
toàn diện.



GIỚI THIỆU
VỀ WELLNESS PACKAGES    |     CÁC DỊCH VỤ    |     KẾT CẤU

(*) Mọi dịch vụ/ trải nghiệm của Quý Khách hàng đều được chúng tôi thiết kế riêng và cá nhân hóa 
nhằm đảm bảo chất lượng trải nghiệm tốt nhất

Wellness Packages



THÔNG TIN CHUNG

CÁC GÓI TRẢI NGHIỆM

ĐẶC QUYỀN “WELLNESS”

Đây là bộ sưu tập các gói nghỉ dưỡng được Sun Hospitality Group thiết kế độc quyền dành riêng cho Quý 
Khách hàng trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất - tinh thần - trí tuệ tại các khu nghỉ dưỡng 
cao cấp trên toàn quốc. 

Bạn xứng đáng được trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, nơi mang đến những phương 
pháp trị liệu giúp cân bằng cuộc sống và khám phá những tiềm ẩn bên trong cơ thể.

Bộ sưu tập được thiết kế bao gồm 03 mức gói trải nghiệm 
với các mức độ cao cấp, tinh tế và cá nhân hóa khác nhau:

GÓI KHỞI NGUỒN 50,000,000 VNĐ

GÓI THUẦN KHIẾT 100,000,000 VNĐ

GÓI TINH HOA 200,000,000 VNĐ

NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM
VỚI

NGHỈ DƯỠNG

LIỆU TRÌNH 
THƯ GIÃN

+

+

ẨM THỰC

HOẠT ĐỘNG 
TRẢI NGHIỆM



Wellness Packages

ĐIỀU KIỆN
SỬ DỤNG



ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG  y Phiếu quà tặng định danh, chỉ áp dụng cho chính chủ sở hữu

 y Quý Khách hàng có thể sử dụng mỗi phiếu quà tặng cho một gói ưu đãi tương ứng hoặc quy đổi sang nhiều 
gói khác nhau có tổng giá trị không vượt quá giá trị trên phiếu quà tặng.

Lưu ý: Chỉ lựa chọn các gói có sẵn trong danh sách

 y Giá trị mỗi gói đã bao gồm thuế & phí dịch vụ. Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện có tại khách sạn

CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI/HỦY DỊCH VỤ  y Vui lòng thông báo với khách sạn về nhu cầu thay đổi hoặc hủy dịch vụ đã đặt trước 07 ngày. Gói dịch vụ 
không được quy đổi thành tiền mặt cho toàn phần hay một phần giá trị gói. 

PHƯƠNG THỨC ĐẶT DỊCH VỤ  y Tình trạng phòng có thể thay đổi tùy theo thời điểm đặt, hãy liên hệ hotline CSKH của Sun Property Group để 
được tư vấn và đặt dịch vụ. Vui lòng đặt trước 07 ngày trước ngày mong muốn nhận phòng. 

 y Đối với các dịch vụ spa, massage và hoạt động trải nghiệm, vui lòng đặt trước và xác nhận với khách sạn trước 
thời điểm mong muốn sử dụng

THỜI HẠN SỬ DỤNG 01/01/2023 - 31/12/2023

Phiếu quà tặng có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày xuất Phiếu quà tặng

PHỤ PHÍ ÁP DỤNG Áp dụng phụ phí với những ngày Lễ Tết, giai đoạn cao điểm. Để biết thông tin chi tiết về phụ phí và các yêu 
cầu phát sinh (thêm người, chính sách về trẻ em). Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đặt dịch vụ.

PHẠM VI SỬ DỤNG 10 cơ sở du lịch nghỉ dưỡng của hệ thống Sun Hospitality Group

LƯU Ý Vui lòng liên hệ để được tư vấn trước khi đặt dịch vụ



PHÚ QUỐC
Khám phá thiên đường nghỉ dưỡng ôm trọn Bãi Khem, Nam đảo Ngọc, một trong 50 Bãi biển đẹp nhất hành tinh với các kiệt tác

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc, New World Phu Quoc Resort. Đặt chân đến Premier Village Phu Quoc 
ngắm nhìn khung cảnh tuyệt sắc của biển trời tại nơi duy nhất trên Nam Đảo có thể ngắm nhìn hai mặt biển Bình minh và Hoàng hôn.



JW MARRIOTT PHU QUOC EMERALD BAY
RESORT & SPA

N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G H O ẠT  Đ Ộ N GẨ M  T H Ự C T H Ư  G I Ã N



KHỞI NGUỒN

Inspiring Wellness
THUẦN KHIẾT

Discovering Wellness 
TINH HOA

Levitating Wellness

NGHỈ DƯỠNG  ` 2 đêm tại phòng Emerald Bay View (bao gồm bữa sáng 
tại nhà hàng Tempus Fugit). Miễn phí nâng hạng phòng 
Deluxe Emerald Bay View/ Le Jardin cho 2 người

 ` Tặng Minibar setup vào ngày đầu tiên

 ` 2 đêm tại phòng Turquoise Suite cho 2 người (bao gồm 
bữa sáng tại nhà hàng Tempus Fugit)

 ` Tặng Minibar setup vào ngày đầu tiên

 ` 2 đêm tại 2 phòng Turquoise Suite cho 4 người (bao gồm 
bữa sáng tại nhà hàng Tempus Fugit)

 ` Tặng Minibar set up trong thời gian lưu trú

ẨM THỰC  ` Gói dịch vụ ẩm thực trị giá 10.000.000VNĐ dùng cho 2 
bữa trưa & 1 bữa tối cho 2 người và 8.000.000VNĐ cho 
bữa tối thứ hai

 ` Thực đơn tối món Âu đặc biệt vào ngày thứ hai với 1 ly 
rượu vang và không giới hạn đồ uống không cồn (nước 
có ga và nước lọc) cho 2 người

 ` Gói dịch vụ ẩm thực trị giá 10.000.000VNĐ dùng cho 2 
bữa trưa & 1 bữa tối cho 2 người và 8.000.000VNĐ cho 
bữa tối thứ hai

 ` Thực đơn tối món Âu đặc biệt vào ngày thứ hai bao gồm 
1 ly rượu vang & 1 ly sparkling; không giới hạn đồ uống 
không cồn (nước có ga và nước lọc) cho 2 người

 ` 1 bữa trà chiều cho 2 người

 ` Gói dịch vụ ẩm thực trị giá 10.000.000VNĐ dùng cho 2 
bữa trưa & 1 bữa tối cho 4 người và 8.000.000VNĐ cho 
bữa tối thứ hai

 ` Thực đơn tối món Âu đặc biệt vào ngày thứ hai bao gồm 
1 ly rượu vang & 1 ly sparkling; không giới hạn đồ uống 
không cồn (nước có ga và nước lọc) cho 4 người

 ` 1 bữa trà chiều cho 4 người

LIỆU TRÌNH
THƯ GIÃN
(Tùy theo lịch hoạt động 
của khách sạn, vui lòng 
đặt trước 72 tiếng)

 ` 1 liệu trình Spa 60 phút cho 2 người 
Lựa chọn 01 trong các gói trị liệu sau: Ultimate 
Aromatherapy/ Intense Muscle Release/ Tension 
Release Therapy

 ` 1 liệu trình Spa 90 phút cho 2 người 
Lựa chọn 01 trong các gói trị liệu sau: Ultimate 
Aromatherapy / Jet Lag Cure / Intense Muscle Release 
/ Thai Yoga Stretching/ Nurturing Pregnancy Massage / 
Aching Feet

 ` 1 liệu trình Spa 90 phút cho 4 người
Lựa chọn 01 trong các gói trị liệu sau: Ultimate 
Aromatherapy / Jet Lag Cure / Intense Muscle Release 
/ Thai Yoga Stretching/ Nurturing Pregnancy Massage / 
Aching Feet

TRẢI NGHIỆM
ĐẶC QUYỀN 

 ` Trải nghiệm các hoạt động miễn phí được ghi trong cuốn 
“Sách Hướng Dẫn” của khách sạn

 ` 1 lần đưa đón sân bay cho Khách hàng đến và đi từ Sân 
bay Quốc tế Phú Quốc

 ` 1 lần đưa đón sân bay cho Khách hàng đến và đi từ Sân 
bay Quốc tế Phú Quốc

 ` Trải nghiệm các hoạt động miễn phí được ghi trong cuốn 
“Sách Hướng Dẫn” của khách sạn

 ` Đối với booking xác nhận trước 72 tiếng: lựa chọn thêm 
2 hoạt động trong "Sách Hướng Dẫn" cho mỗi người

 ` 1 lần đưa đón sân bay cho Khách hàng đến và đi từ Sân 
bay Quốc tế Phú Quốc

 ` Trải nghiệm các hoạt động miễn phí được ghi trong cuốn 
“Sách Hướng Dẫn” của khách sạn

 ` Đối với booking xác nhận trước 72 tiếng: lựa chọn thêm 
2 hoạt động trong "Sách Hướng Dẫn" cho mỗi người



PREMIER VILLAGE PHU QUOC
RESORT

N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G H O ẠT  Đ Ộ N GẨ M  T H Ự C T H Ư  G I Ã N



KHỞI NGUỒN

Wellness Reawakening
THUẦN KHIẾT

Senses Immersion
TINH HOA

Heavenly Indulgence

NGHỈ DƯỠNG  ` 2 đêm tại Biệt thự Eden Bay Ocean View Villa cho 2 
người lớn và 1 trẻ em dưới 12 tuổi

 ` Dịch vụ Quản gia cao cấp
 ` Nhận phòng sớm 11h00 và trả phòng muộn 15h00
 ` Quyền lợi Câu lạc bộ Premier

 ` 3 đêm tại Biệt thự Eden Bay Ocean View Villa cho 4 
người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi

 ` Dịch vụ Quản gia cao cấp
 ` Nhận phòng sớm 11h00 và trả phòng muộn 15h00
 ` Quyền lợi Câu lạc bộ Premier

 ` 2 đêm tại Biệt thự Eden Rock cho 8 người lớn và 4 trẻ 
em dưới 6 tuổi

 ` Dịch vụ Quản gia cao cấp
 ` Nhận phòng sớm 11h00 và trả phòng muộn 15h00
 ` Quyền lợi Câu lạc bộ Premier

ẨM THỰC  ` 1 bữa tối với hải sản nướng được thiết kế riêng bởi Đầu 
bếp, tùy chọn ăn tại Nhà hàng hoặc tại Villa

 ` Phục vụ đồ uống nhẹ, bia, rượu vang, rượu mạnh, nước 
ngọt, nước hoa quả

 ` 01  khay đồ ăn nổi

 ` 1 Tour thăm Vườn Hữu cơ và 1 bữa trưa Gia đình theo 
thực đơn Wellness

 ` 1 bữa tối Gia đình được thiết kế riêng bởi Đầu bếp, tùy 
chọn ăn tại Nhà hàng, Bãi biển hoặc tại Villa

 ` Phục vụ đồ uống nhẹ, bia, rượu vang, rượu mạnh, nước 
ngọt, nước hoa quả

 ` 01  khay đồ ăn nổi

 ` Bữa sáng mỗi ngày với Detox và đồ uống cung cấp năng 
lượng: Buffet tại nhà hàng hoặc Bữa sáng tại Villa

 ` 1 Tour thăm Vườn Hữu cơ và 1 bữa trưa Gia đình theo 
thực đơn Wellness

 ` 1 bữa tối Gia đình được thiết kế riêng bởi Đầu bếp, tùy 
chọn ăn tại Nhà hàng, Bãi biển hoặc tại Villa

 ` Phục vụ đồ uống nhẹ, bia, rượu vang, rượu mạnh, nước 
ngọt, nước hoa quả

LIỆU TRÌNH
THƯ GIÃN

Trải nghiệm tại Plumeria Spa với:
 ` 01 Liệu trình “Signature sunset ritual” 
 ` 01 lần trị liệu spa 60 phút/chặng ở

 ` Được thiết kế bài tập riêng hàng ngày bởi Chuyên gia 
Wellness

 ` 01 liệu trình "Plumeria Signature Therapy Spa" 90 phút 
tại Plumeria Spa dành cho 4 người trên mỗi chặng ở

 ` Massage dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi

 ` Được thiết kế bài tập riêng hàng ngày bởi Chuyên gia 
Wellness

 ` Massage dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi
 ` Các ưu đãi đặc biệt tại Plumeria Spa: 1 liệu trình Spa cho 

mỗi người mỗi ngày theo gói Awekining Ritual 150 phút

ĐẶC QUYỀN  ` Dịch vụ đưa đón sân bay



N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G H O ẠT  Đ Ộ N GẨ M  T H Ự C T H Ư  G I Ã N

NEW WORLD
PHU QUOC RESORT



KHỞI NGUỒN

Relax & Recharge
THUẦN KHIẾT

Family Wellness
TINH HOA

Wellness Deluxe

NGHỈ DƯỠNG  ` 2 đêm tại Biệt thự Garden Pool cho 2 người lớn với 
quyền lợi tiếp đón đặc biệt

 ` 2 đêm tại Biệt thự Premium Pool cho 6 người lớn với 
quyền lợi tiếp đón đặc biệt

 ` Dịch vụ Quản gia riêng

 ` 2 đêm tại Biệt thự Beachfront Pool (Hướng biển) cho 6 
người lớn với quyền lợi tiếp đón đặc biệt

 ` Dịch vụ Quản gia riêng

ẨM THỰC  ` Bữa sáng mỗi ngày tại nhà hàng The Bay Kitchen
 ` Quà tặng chào mừng tại villa
 ` Bữa tối dinh dưỡng dùng tại villa hoặc nhà hàng The Bay 

Kitchen
 ` Voucher ẩm thực trị giá 4.000.000VNĐ sử dụng tại hệ 

thống nhà hàng
 ` Tư vấn riêng về dinh dưỡng bởi chuyên gia
 ` Nước ép detox chào mừng khi nhận phòng

 ` Bữa sáng mỗi ngày tại villa hoặc nhà hàng The Bay Kitchen
 ` Quà tặng chào mừng tại villa
 ` Bữa tối và bữa trưa dinh dưỡng, dùng tại villa/ nhà hàng
 ` Tư vấn riêng về dinh dưỡng bởi chuyên gia
 ` Nước ép detox chào mừng khi nhận phòng

 ` Bữa sáng mỗi ngày tại villa hoặc nhà hàng The Bay Kitchen
 ` Quà tặng sang trọng chào mừng Khách hàng tại villa
 ` Bữa tối và bữa trưa dinh dưỡng, dùng tại villa/ nhà hàng
 ` Tư vấn riêng về dinh dưỡng bởi chuyên gia
 ` 1 bữa tiệc tối bên bãi biển riêng cho gia đình
 ` Nước ép detox chào mừng khi nhận phòng

LIỆU TRÌNH
THƯ GIÃN

 ` Liệu trình spa 60 phút dành cho mỗi người  ` Liệu trình spa 120 phút dành cho 6 người  ` Trải nghiệm Spa và trị liệu 120 phút trên 1 chặng ở cho 6 
người

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM
WELLNESS

Hoạt động hàng ngày: 
 ` Bài tập tĩnh tâm với HLV riêng
 ` Lớp học Yoga hoàng hôn trên biển
 ` Nuôi dưỡng làn da với bồn tắm thảo dược và sữa hạnh 

nhân tại villa
 ` Chương trình riêng 90 phút mỗi ngày với HLV tại Fitness 

Center và hồ bơi
 ` Tùy chọn Tour đi dạo thiên nhiên hoặc Tour đạp xe

Hoạt động hàng ngày: 
 ` Lớp học Yoga hoàng hôn trên bãi biển
 ` Lớp học Aqua Fitness tại bể bơi khu nghỉ
 ` Hoạt động thể chất dành cho trẻ em
 ` Lớp học nấu ăn cho sức khỏe cùng đầu bếp
 ` Tùy chọn Tour đi dạo thiên nhiên hoặc Tour đạp xe

 ` Trải nghiệm tour du thuyền và lớp học Yoga hoàng hôn, 
thưởng thức rượu vang Aperitif 

 ` Tái tạo năng lượng tại villa với bồn tắm Gold Leaf
 ` Lớp học Aqua Fitness tại bể bơi khu nghỉ
 ` Chương trình riêng 90 phút mỗi ngày với HLV về các bài 

tập vận động tại Fitness Center và hồ bơi
 ` Tùy chọn Tour đi dạo thiên nhiên hoặc Tour đạp xe

ĐẶC QUYỀN 
KHÁC

 ` Các hoạt động thể thao giải trí trong Khu nghỉ dưỡng và 
xe đạp

 ` Miễn phí sử dụng dịch vụ Gym, xông hơi, bể sục,...

 ` Dịch vụ đưa đón sân bay
 ` Các hoạt động thể thao giải trí trong Khu nghỉ dưỡng và 

xe đạp
 ` Miễn phí sử dụng dịch vụ Gym, xông hơi, bể sục,...
 ` Quà tặng kỷ niệm sau chuyến đi

 ` Dịch vụ đưa đón sân bay
 ` Các hoạt động thể thao giải trí trong Khu nghỉ dưỡng và 

xe đạp 
 ` Miễn phí sử dụng dịch vụ Gym, xông hơi, bể sục,...
 ` Quà tặng kỷ niệm sau chuyến đi



ĐÀ NẴNG
Làm mới trải nghiệm của bạn với thành phố biển xinh đẹp với những kiệt tác nghỉ dưỡng tên tuổi như Intercontinental Danang Sun Peninsula với 

những biệt thự cheo leo trên triền núi bán đảo Sơn Trà, bản hòa ca với đại dương Premier Village Danang, khách sạn Novotel Danang bên dòng sông 
Hàn ấn tượng, và cũng không thể bỏ lỡ chuyến đi tìm về thiên nhiên với ngôi làng châu Âu thu nhỏ Mercure French Village trên đỉnh Bà Nà Hills.



INTERCONTINENTAL DANANG
SUN PENINSULA RESORT

N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G H O ẠT  Đ Ộ N GẨ M  T H Ự C T H Ư  G I Ã N



KHỞI NGUỒN

Discover Wellbeing
THUẦN KHIẾT

The Fountain
of Youth Getaway

TINH HOA

The Ultimate Health 
& Wellbeing Experience

NGHỈ DƯỠNG  ` 2 đêm tại Terrace Suite cho 2 người lớn  ` 2 đêm tại Seaside Villa by The Beach 1 Phòng ngủ cho 2 
người lớn

 ` 3 đêm tại Biệt thự Seaside Rock Villa 1 Phòng ngủ cho 2 
người lớn

ẨM THỰC  ` Đặc quyền sử dụng dịch vụ tại Club Lounge: bữa sáng, 
trà chiều, cocktail tối hàng ngày

 ` Thức uống "Energise Your Day" mỗi sáng

 ` Đặc quyền sử dụng dịch vụ tại Club Lounge: bữa sáng, 
trà chiều, cocktail tối hàng ngày

 ` Thức uống "Energise Your Day" mỗi sáng
 ` Gói ẩm thực trị giá 10.000.000VNĐ (áp dụng cho dịch 

vụ ẩm thực tại hệ thống nhà hàng bao gồm Nhà hàng La 
Maison 1888 và villa ngoại trừ dịch vụ tiệc)

 ` Đặc quyền sử dụng dịch vụ tại Club Lounge: bữa sáng, 
trà chiều, cocktail tối hàng ngày

 ` Thức uống "Energise Your Day" mỗi sáng 
 ` Gói ẩm thực trị giá 30.000.000VNĐ (áp dụng cho dịch 

vụ ẩm thực tại hệ thống nhà hàng bao gồm Nhà hàng La 
Maison 1888 và villa ngoại trừ dịch vụ tiệc)

LIỆU TRÌNH
THƯ GIÃN

 ` Liệu trình Firm & Detox Body Work 90 phút theo phong 
cách của người Siam cho 2 người

 ` Liệu trình Firm & Detox Body Work 90 phút theo phong 
cách của người Siam cho 2 người

 ` Liệu trình chăm sóc móng (chân) Bastien Gonzalez
cho 2 người 

 ` Liệu trình Misol Journey 180 phút cho 2 người 
 ` Liệu trình chăm sóc móng (chân & tay) Bastien Gonzalez

cho 2 người

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM
WELLNESS

 ` Lớp học Yoga riêng với người hướng dẫn
 ` Lớp học Thái cực quyền trên bãi biển với chuyên gia 
 ` Tour Bảo tồn thiên nhiên với chuyên gia động vật học 

bản địa

 ` Lớp học Yoga với người hướng dẫn
 ` Lớp học Thái cực quyền trên bãi biển với chuyên gia 
 ` Tour Bảo tồn thiên nhiên với chuyên gia động vật học 

bản địa

 ` Lớp học Yoga và Thái cực quyền với người hướng dẫn
 ` Tập Aerobics tại biệt thự bể bơi
 ` Tour Bảo tồn thiên nhiên với chuyên gia động vật học 

bản địa

ĐẶC QUYỀN 
KHÁC

 ` Dịch vụ đưa đón sân bay bằng limousine  ` Dịch vụ đưa đón sân bay bằng limousine



PREMIER VILLAGE
DANANG RESORT

N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G H O ẠT  Đ Ộ N GẨ M  T H Ự C T H Ư  G I Ã N



KHỞI NGUỒN

Well-being at the Sanctuary
THUẦN KHIẾT

A Journey to Inner Peace
TINH HOA

Rejuvenating Escape
NGHỈ DƯỠNG  ` 2 đêm tại Ocean Access Villa với hồ bơi riêng (3 

phòng ngủ) cho 6 người lớn và 3 trẻ em dưới 12 
tuổi

 ` Nhận phòng tại biệt thự và các dịch vụ đặc quyền 
khác

 ` 3 đêm tại Ocean Access Villa với hồ bơi riêng (3 phòng 
ngủ) cho 6 người lớn và 3 trẻ em dưới 12 tuổi

 ` Nhận phòng tại biệt thự và các dịch vụ đặc quyền khác
 ` 1 đêm tại 2 Family Superior Room - Mercure Danang 

French Village Bana Hills cho 6 người lớn và 3 trẻ em 
dưới 12 tuổi

 ` 3 đêm tại Beachfront Villa với hồ bơi riêng cho 6 người lớn và 
3 trẻ em dưới 12 tuổi

 ` Nhận phòng tại biệt thự và các dịch vụ đặc quyền khác
 ` 1 đêm tại 2 Family Superior Room - Mercure Danang French 

Village Bana Hills cho 6 người lớn và 3 trẻ em dưới 12 tuổi

ẨM THỰC  ` 1 tiệc BBQ tại vườn riêng trong biệt thự, phục vụ 
kèm bia và đồ uống nhẹ không giới hạn

 ` 1 khay nổi (đồ ăn nhẹ) thực đơn Wellness tại hồ 
bơi riêng

 ` Gói ẩm thực trị giá 2.000.000VNĐ sử dụng tại 
khu nghỉ dưỡng

 ` 1 tiệc BBQ tại vườn riêng tại villa, phục vụ kèm bia và 
nước ngọt không giới hạn

 ` 1 khay nổi (đồ ăn nhẹ) thực đơn Wellness tại hồ bơi riêng
 ` 1 bữa tối cho gia đình tại Mercure Bana French Village
 ` Gói ẩm thực trị giá 5.000.000VNĐ sử dụng tại khu nghỉ 

dưỡng

 ` Gói ẩm thực trị giá 20.000.000VNĐ sử dụng tại khu nghỉ 
dưỡng 

 ` 1 tiệc BBQ tại vườn riêng tại villa, phục vụ kèm bia và nước 
ngọt không giới hạn

 ` 1 bữa trưa (Set Menu) cho gia đình thực đơn Wellness
 ` 1 khay nổi (đồ ăn nhẹ) thực đơn Wellness tại hồ bơi riêng
 ` 1 tiệc trà chiều sang trọng | 1 chai sâm panh
 ` 1 bữa tối gia đình tại Mercure Bana French Village

LIỆU TRÌNH
THƯ GIÃN

 ` Gói trị liệu Spa Harmony 120 phút (Tẩy tế bào chết với 
trà xanh & Massage toàn thân)

 ` Gói trị liệu Spa Harmony 120 phút (Tẩy tế bào chết với trà 
xanh & Massage toàn thân)

 ` Gói trị liệu Spa Embrace 180 phút (Tẩy tế bào chết, Massage 
toàn thân và tắm thư giãn)

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM
WELLNESS

 ` DÀNH CHO NGƯỜI LỚN: Vui chơi tại bãi biển với 
các hoạt động chèo thuyền kayak | Lướt ván, 
chèo ván đứng |  Lớp Yoga 60 phút 

 ` DÀNH CHO TRẺ EM: Lớp học nấu ăn (có chứng 
chỉ và quà tặng) hoặc Voucher ẩm thực sử dụng 
tại tại khu nghỉ dưỡng

 ` DÀNH CHO NGƯỜI LỚN: Vui chơi tại bãi biển với các 
hoạt động chèo thuyền kayak | Lướt ván, chèo ván đứng |  
Lớp Yoga 60 phút  | Lớp học nấu ăn

 ` DÀNH CHO TRẺ EM: Lớp học nấu ăn (có chứng chỉ và 
quà tặng) hoặc Voucher ẩm thực sử dụng tại tại khu nghỉ 
dưỡng | Kids Club | Hoạt động vui chơi tại bãi biển

 ` DÀNH CHO NGƯỜI LỚN: Vui chơi tại bãi biển với các hoạt 
động chèo thuyền kayak | Lướt ván, chèo ván đứng | Lớp Yoga 
60 phút | Lớp học nấu ăn

 ` DÀNH CHO TRẺ EM: Lớp học nấu ăn (có chứng chỉ và quà 
tặng) hoặc Voucher ẩm thực sử dụng tại tại khu nghỉ dưỡng | 
Kids Club | Hoạt động vui chơi tại bãi biển | Lớp Yoga 60 phút 

ĐẶC QUYỀN 
KHÁC

 ` Dịch vụ đưa đón sân bay 
 ` Ưu đãi 20% tại Sứ Spa 
 ` Ưu đãi 15% tại các nhà hàng trong khu nghỉ 

dưỡng (không áp dụng kèm voucher)

 ` Dịch vụ đưa đón sân bay
 ` Vé cáp treo 2 chiều đến Mercure Danang French Village 

Bana Hills
 ` Ưu đãi 20% tại Sứ Spa 
 ` Ưu đãi 15% tại các nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng

 ` Dịch vụ đưa đón sân bay và di chuyển đến Mercure Danang 
French Village Bana Hills 

 ` Dịch vụ đưa đón 2 chiều đến Bana Hills Golf Clubs, 1 lần trải 
nghiệm sân golf 18 lỗ đã bao gồm phí sân, xe điện và caddie, 
kèm 1 thức ăn nhẹ và 1 bữa trưa cho 3 gôn thủ

 ` Vé cáp treo 2 chiều tại Sun World Bà Nà Hills, buffet trưa
 ` Ưu đãi 20% tại Sứ Spa | Ưu đãi 15% tại các nhà hàng trong khu 

nghỉ dưỡng (không áp dụng kèm voucher)



N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G H O ẠT  Đ Ộ N GẨ M  T H Ự C T H Ư  G I Ã N

NOVOTEL DANANG PREMIER 
HAN RIVER



KHỞI NGUỒN

Revitalising Sojourn
THUẦN KHIẾT

Blissful Escape

NGHỈ DƯỠNG  ` 2 đêm tại Suite Room cho 2 người bao gồm bữa sáng 
và quyền sử dụng dịch vụ tại Premier Executive Lounge 
cùng với các ưu đãi khác

 ` Dịch vụ Quản gia riêng
 ` Trải nghiệm tắm bọt thư giãn tại phòng

 ` 2 đêm tại Presidental Suite cho 2 người bao gồm bữa 
sáng và quyền sử dụng dịch vụ tại Premier Executive 
Lounge cùng với các ưu đãi khác

 ` Dịch vụ Quản gia riêng
 ` Trải nghiệm tắm bọt thư giãn tại phòng

ẨM THỰC  ` Tiệc BBQ thượng hạng với đầu bếp và quản gia riêng, 
được phục vụ kèm đồ uống không giới hạn tại Splash 
Pool cho 2 người

 ` Bữa tối lãng mạn tại nhà hàng The Balcony 
 ` Trà chiều và cocktail tối cho 2 người

 ` Tiệc BBQ thượng hạng với đầu bếp và quản gia riêng, 
được phục vụ kèm đồ uống không giới hạn và thưởng 
thức violin tại Splash Pool/The Balcony cho 2 người

 ` Bữa trưa tại nhà hàng The Balcony
 ` Bữa tối riêng tư sang trọng kèm rượu vang tại phòng 

Presidental Suite với thực đơn đặc biệt từ đầu bếp
 ` Trà chiều và cocktail tối cho 2 người

LIỆU TRÌNH
THƯ GIÃN

 ` 1 liệu trình massage toàn thân 60 phút
 ` 30 phút tẩy tế bào chết  toàn thân

 ` 1 liệu trình massage toàn thân 60 phút

ĐẶC QUYỀN 
KHÁC

 ` Dịch vụ đưa đón sân bay  ` Dịch vụ đưa đón sân bay bằng xe Audi A4



QUẢNG NINH
Nằm trên mảnh đất giàu vượng khí, kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, hãy để chúng tôi đem đến cho Quý Khách hàng nguồn năng lượng tích cực 

dồi dào, những trải nghiệm du lịch bốn mùa cho giới Khách hàng tinh hoa với Premier Village Ha Long Bay Resort và Yoko Onsen Quang Hanh. 



PREMIER VILLAGE
HA LONG BAY RESORT

N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G H O ẠT  Đ Ộ N GẨ M  T H Ự C T H Ư  G I Ã N



KHỞI NGUỒN

Inspriring Wellness
THUẦN KHIẾT

Discovering Wellness
TINH HOA

Levitating Wellness

NGHỈ DƯỠNG  ` 1 đêm tại Biệt thự hướng vườn 2 phòng ngủ cho 4 người
 ` Bữa sáng VIP tại villa hàng ngày
 ` Quà tặng VIP và hoa tươi chào mừng tại villa

 ` 2 đêm tại Biệt thự hướng vườn 3 phòng ngủ cho 6 người
 ` Bữa sáng VIP tại villa hàng ngày
 ` Quà tặng VIP và hoa tươi chào mừng tại villa
 ` Trả phòng muộn đến 18h00

 ` 2 đêm tại Biệt thự hướng vườn 4 phòng ngủ cho 8 người
 ` Bữa sáng VIP tại villa hàng ngày
 ` Quà tặng VIP và hoa tươi chào mừng tại villa
 ` Trả phòng muộn đến 18h00

ẨM THỰC  ` 2 bữa trưa thực đơn wellness cho 4 người
 ` 1 bữa tối đặc biệt được tư vấn về dinh dưỡng bởi đầu bếp 

riêng dành cho 4 người
 ` Đồ uống detox hàng ngày tại villa

 ` 2 bữa trưa thực đơn wellness cho 6 người
 ` 2 bữa tối đặc biệt được tư vấn về dinh dưỡng bởi đầu bếp 

riêng dành cho 6 người
 ` Đồ uống detox hàng ngày tại villa

 ` 1 bữa trưa thực đơn wellness cho 8 người
 ` 1 bữa tối đặc biệt được tư vấn về dinh dưỡng bởi đầu bếp 

riêng dành cho 8 người
 ` 1 bữa tiệc Gala dành cho 8 người, trang trí tiệc và thưởng 

thức nhạc acoustic
 ` Đồ uống detox hàng ngày tại villa
 ` 1 voucher ẩm thực trị giá 2.500.000VNĐ sử dụng tại nhà 

hàng khu nghỉ dưỡng

LIỆU TRÌNH
THƯ GIÃN

 ` 1 liệu trình Romantic Spa toàn thân 60 phút cho mỗi 
người

 ` 1 liệu trình Romantic Spa 120 phút (bao gồm 60 phút 
massage toàn thân + 60 phút chăm sóc da mặt) cho mỗi 
người

 ` 1 liệu trình Ultimate Spa (bao gồm 90 phút massage 
toàn thân + 60 phút chăm sóc chống lão hóa da mặt) 
cho mỗi người

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM
WELLNESS

 ` 1 buổi học thiền, Yoga với hướng dẫn riêng tại villa
 ` Trải nghiệm tắm khoáng nóng tại Yoko Onsen Quang 

Hanh bao gồm 1 bữa trưa dành cho 4 người

 ` 1 buổi học thiền với hướng dẫn riêng tại villa
 ` Trải nghiệm tắm khoáng nóng tại Yoko Onsen Quang 

Hanh bao gồm 1 bữa trưa dành cho 6 người

 ` Lớp học Yoga với hướng dẫn riêng tại bãi biển
 ` 1 buổi học thiền, ngắm hoàng hôn tại Ba Đèo cùng 

chuyên gia  
 ` Trải nghiệm tắm khoáng nóng tại Yoko Onsen Quang 

Hanh bao gồm 1 bữa trưa dành cho 8 người

ĐẶC QUYỀN 
KHÁC

 ` Miễn phí giặt là 5 đồ mỗi ngày
 ` Xe đưa đón từ Premier Village Ha Long Bay Resort đến 

Yoko Onsen Quang Hanh

 ` Miễn phí giặt là 10 đồ mỗi ngày
 ` Xe đưa đón từ Premier Village Ha Long Bay Resort đến 

Yoko Onsen Quang Hanh

 ` Miễn phí giặt là 15 đồ mỗi ngày
 ` Xe đưa đón từ Premier Village Ha Long Bay Resort đến 

Yoko Onsen Quang Hanh
 ` Gói chụp ảnh "Sakura" tại Yoko Onsen Quang Hanh



N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G H O ẠT  Đ Ộ N GẨ M  T H Ự C T H Ư  G I Ã N

YOKO ONSEN QUANG HANH



KHỞI NGUỒN

Tsubaki - Hoa trà
THUẦN KHIẾT

Mokuren – Môc lan
TINH HOA

Sugi - Tuyêt tùng

NGHỈ DƯỠNG  ` 1 đêm tại Washitsu Ni với bữa sáng hàng ngày, vé tắm 
khoáng tại Public Onsen cho 2 người

 ` Hoa quả và bánh mochi chào mừng Khách VIP
 ` Dịch vụ Quản gia riêng

 ` 2 đêm tại Washitsu Ni với bữa sáng hàng ngày, vé tắm 
khoáng tại Public Onsen cho 2 người

 ` Hoa quả và bánh mochi chào mừng Khách VIP
 ` Dịch vụ Quản gia riêng

 ` 2 đêm tại Washitsu Omotenashi với bữa sáng hàng ngày, 
vé tắm khoáng tại Public Onsen cho 4 người

 ` Hoa quả và bánh mochi chào mừng Khách VIP
 ` Dịch vụ Quản gia riêng

ẨM THỰC  ` 1 bữa trưa thực đơn wellness “Mặt trời mọc” cho 2 người
 ` 1 bữa tối VIP theo phong cách Nhật cùng đầu bếp riêng 

cho 2 người
 ` Đồ uống chăm sóc sức khỏe hàng ngày tại villa
 ` 1 set trà chiều cho 2 người
 ` 1 voucher ẩm thực trị giá 10.000.000VNĐ

 ` 1 bữa trưa thực đơn wellness “Thịnh Vượng” cho 2 người
 ` 2 bữa tối VIP theo phong cách Nhật cùng đầu bếp riêng 

cho 2 người
 ` Đồ uống chăm sóc sức khỏe hàng ngày tại villa
 ` 1 set trà chiều cho 2 người

 ` 2 bữa trưa thực đơn wellness “Suối Nguồn Hạnh Phúc” 
cho 4 người

 ` 1 bữa tối “Trường Thọ” đặc biệt được tư vấn dinh dưỡng 
riêng bởi đầu bếp

 ` 1 bữa trưa và 1 bữa tối được tư vấn bởi đầu bếp riêng cho 
4 người

 ` Đồ uống chăm sóc sức khỏe hàng ngày tại villa
 ` 2 set trà chiều cho 4 người

LIỆU TRÌNH
THƯ GIÃN

 ` Yoko Spa: Gói Tsubaki 150 phút cho 2 người (bao gồm 
dịch vụ Chăm sóc da mặt Naris Detok và Massage 
Detokku bằng thảo dược)

 ` Yoko Spa: Gói Mokuren 180 phút cho 2 người (bao gồm 
dịch vụ Chăm sóc da mặt Naris Collagen; Massage 
Detokku và Massage đá nóng)

 ` Tắm thảo mộc và đắp mặt nạ toàn thân

 ` Yoko Spa: Gói Sugi 180 phút cho 4 người (bao gồm dịch 
vụ Chăm sóc da mặt Naris Collagen; Massage Detokku 
và Massage đá nóng)

 ` Tắm thảo mộc và đắp mặt nạ toàn thân

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM
WELLNESS

 ` Lớp học cắm hoa  ` Lớp học nấu ăn theo phong cách ẩm thực Nhật Bản và tư 
vấn dinh dưỡng lành mạnh

 ` Lớp học cắm hoa

 ` Lớp học nấu ăn theo phong cách Ẩm thực Nhật Bản và 
tư vấn dinh dưỡng lành mạnh

 ` Lớp học cắm hoa

ĐẶC QUYỀN 
KHÁC

 ` Quà tặng cảm ơn gồm bánh Namagashi kèm thiệp  ` Set chụp hình "Sakura"
 ` Quà tặng cảm ơn với bánh mochi và bánh quy anh đào 

đặc trưng của Yoko Onsen Quang Hanh

 ` Set chụp hình Sakura
 ` Quà tặng cảm ơn gồm bánh Namagashi và rượu sake 

đặc trưng của Yoko Onsen Quang Hanh



SA PA
“Xứ sở sương mù” - điểm đến luôn được yêu thích nhất của du khách tại miền Bắc, một bức tranh hoàn mỹ bốn mùa đẹp tựa tiên cảnh, 

mỗi mùa là một sắc màu riêng, một nét đẹp riêng. Sánh cùng vẻ đẹp hùng vĩ của nóc nhà Đông Dương là kiệt tác nghỉ dưỡng Hotel de la Coupole - 
MGallery, trải nghiệm đẳng cấp nghỉ dưỡng thứ thiệt



HOTEL DE LA COUPOLE
- MGALLERY

N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G H O ẠT  Đ Ộ N GẨ M  T H Ự C T H Ư  G I Ã N



KHỞI NGUỒN

A journey through the senses 
- Heavenly Sapa Deluxe

THUẦN KHIẾT

A journey through the senses 
- Heavenly Sapa Premium

TINH HOA

A journey through the senses 
- Heavenly Sapa Grandeur

NGHỈ DƯỠNG  ` 2 đêm tại phòng Deluxe Suite cho 2 người  ` 2 đêm tại phòng Executive Suite cho 2 người
 ` Dịch vụ Quản gia riêng 24h

 ` 2 đêm tại phòng Presidential Suite cho 2 người
 ` Dịch vụ Quản gia riêng 24h

ẨM THỰC  ` Bữa sáng buffet hàng ngày 
 ` Thực đơn giàu dinh dưỡng được thiết kế riêng bởi Bếp 

trưởng
 ` 1 buổi trà chiều cho 2 người
 ` Tặng 1 chai Sâm panh trong phòng Suite vào đêm đầu 

tiên

 ` Bữa sáng buffet hàng ngày 
 ` 1 bữa ăn giàu dinh dưỡng được thiết kế riêng bởi Bếp 

trưởng
 ` Tặng 1 chai Sâm panh trong phòng Suite vào đêm đầu 

tiên
 ` 1 buổi trà chiều cho 2 người
 ` Voucher ẩm thực trị giá 8.000.000VNĐ (không áp dụng 

cho dịch vụ tại phòng)

 ` Bữa sáng buffet hàng ngày 
 ` 1 bữa ăn giàu dinh dưỡng được thiết kế riêng bởi Bếp 

trưởng
 ` Tặng 1 chai Sâm panh trong phòng Suite vào đêm đầu 

tiên
 ` Trà chiều, cocktail đặc biệt mỗi ngày
 ` Voucher ẩm thực trị giá 10.000.000VNĐ (không áp 

dụng cho dịch vụ tại phòng)

LIỆU TRÌNH
THƯ GIÃN

 ` Gói trị liệu spa hàng ngày tại Nuage Spa, bao gồm liệu 
trình tắm thảo dược Dao Đỏ giúp thư giãn cơ thể

 ` Luyện tập Yoga theo hướng dẫn riêng

 ` Gói trị liệu spa hàng ngày tại Nuage Spa, bao gồm liệu 
trình tắm thảo dược Dao Đỏ giúp thư giãn cơ thể

 ` Luyện tập Yoga theo hướng dẫn riêng (30 - 60 phút)

 ` Gói trị liệu spa hàng ngày, bao gồm liệu trình tắm thảo 
dược Dao Đỏ giúp thư giãn cơ thể

 ` Luyện tập Yoga theo hướng dẫn riêng (30 - 60 phút)

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM
WELLNESS

 ` Trekking bản Tà Phìn - ngôi làng của dân tộc Dao Đỏ với 
hướng dẫn viên riêng trong nửa ngày

 ` Trekking bản Tà Phìn - ngôi làng của dân tộc Dao Đỏ với 
hướng dẫn viên riêng trong nửa ngày

 ` hoặc Tham quan Chợ dân tộc với hướng dẫn viên riêng, 
kèm bữa trưa

 ` Trekking bản Tà Phìn - ngôi làng của dân tộc Dao Đỏ với 
hướng dẫn viên riêng

 ` hoặc Tham quan Chợ dân tộc với hướng dẫn viên riêng, 
kèm bữa trưa



HÀ NỘI
Thủ đô hơn 1000 năm tuổi luôn là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế. 

Nằm trên con phố cổ giữa trung tâm thủ đô là khách sạn Capella Hanoi - mang trọn vẻ đẹp của một Hà Nội cổ kính, 
một công trình ấn tượng với kiến trúc của nhà hát Opera và ẩm thực đậm nét Hà thành. 



CAPELLA HANOI

N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G H O ẠT  Đ Ộ N GẨ M  T H Ự C T H Ư  G I Ã N



KHỞI NGUỒN

Wellness Escape
THUẦN KHIẾT

Wellness Retreat
TINH HOA

Wellness Realm

NGHỈ DƯỠNG  ` 1 đêm tại phòng Junior Suite bao gồm bữa sáng
cho 2 người

 ` 2 đêm tại phòng Deluxe Suite bao gồm bữa sáng
cho 2 người

 ` 2 đêm tại phòng Capella Suite bao gồm bữa sáng
cho 2 người

ẨM THỰC  ` 1 bữa tối tại Rooftop dành cho cặp đôi
 ` Bữa trà chiều Auriga cho 2 người

 ` 1 bữa tối tại Rooftop dành cho cặp đôi
 ` 1 bữa trưa Wellness tại nhà hàng Backstage
 ` 1 bữa tối Omega-3 chủ đề Nhật Bản 
 ` Bữa trà chiều Auriga với sâm panh cho 2 người

 ` 1 bữa tối sang trọng tại Rooftop & Speak Easy dành cho 
cặp đôi

 ` 1 bữa trưa Wellness tại Rooftop
 ` 1 bữa tối Omega-3: Signature Teppan 
 ` Bữa trà chiều Auriga với sâm panh Krug

LIỆU TRÌNH
THƯ GIÃN

 ` 1 liệu trình Massage Intuitive Wellness (60 phút)
 ` Trị liệu Signature Moon Phase (120 phút) tại Auriga Spa

 ` 1 liệu trình Massage Intuitive Wellness (60 phút)
 ` Trị liệu Signature Moon Phase (120 phút) tại Auriga Spa
 ` Chăm sóc mặt với vàng 24k (60 phút)

 ` 1 liệu trình Massage Intuitive Wellness (90 phút)
 ` 1 liệu trình Signature Moon Phase (180 phút) tại Auriga 

Spa
 ` Chăm sóc mặt với vàng 24k (90 phút)

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM
WELLNESS

 ` Bài tập Thái cực quyền trên tầng thượng cho 2 người 
hoặc Voucher bữa ăn trị giá 1.500.000VNĐ (không áp 
dụng dịch vụ tại phòng)

 ` Quà tặng Wellness cho 2 người
 ` Tham gia Capella Signature Curate - Lacquer your life

 ` Bài tập Thái cực quyền trên tầng thượng cho 2 người 
hoặc Voucher bữa ăn trị giá 1.500.000VNĐ (không áp 
dụng dịch vụ tại phòng)

 ` Quà tặng Wellness cho 2 người
 ` Tham gia Capella Signature Curate - Lacquer your life

 ` Bài tập Thái cực quyền trên tầng thượng cho 2 người 
hoặc Voucher bữa ăn trị giá 1.500.000VNĐ (không áp 
dụng dịch vụ tại phòng)

 ` Quà tặng Royal Wellness cho 2 người
 ` Tham gia Capella Signature Curate - Lacquer your life

ĐẶC QUYỀN 
KHÁC

 ` Đưa đón sân bay hoặc nhà riêng bán kính 30km, bằng 
Limousine

 ` Social CLub: Avant-premier
Plat du Jour tại Backstage | Trà chiều tại  Diva Lounge 
| CT & Snack tại Sasa | Omasake tại Teppan | Rush Hour 
tại tầng thượng
Ưu đãi Ẩm thực 15% | Ưu đãi tại  Auriga 15% (HSD đến 
30/11/2023 và có thể sử dụng cho các lần kế tiếp)

 ` Đưa đón sân bay hoặc nhà riêng bán kính 30km, bằng 
Limousine

 ` Bộ Sleep Kit (được mang theo nếu muốn)
 ` Social CLub: Avant-premier

Plat du Jour tại Backstage | Trà chiều tại  Diva Lounge 
| CT & Snack tại Sasa | Omasake tại Teppan | Rush Hour 
tại tầng thượng
Ưu đãi Ẩm thực 15% | Ưu đãi tại  Auriga 15% (HSD đến 
30/11/2023 và có thể sử dụng cho các lần kế tiếp)

 ` Đưa đón sân bay hoặc nhà riêng bán kính 30km, bằng 
Limousine

 ` Bộ Sleep Kit (được mang theo nếu muốn)
 ` Social CLub: Avant-premier

Plat du Jour tại Backstage | Trà chiều tại  Diva Lounge 
| CT & Snack tại Sasa | Omasake tại Teppan | Rush Hour 
tại tầng thượng
Ưu đãi Ẩm thực 15% | Ưu đãi tại  Auriga 15% (HSD đến 
30/11/2023 và có thể sử dụng cho các lần kế tiếp)



w w w . s u n h o s p i t a l i t y . c o m . v n


