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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo Công văn số ……/…../ ngày …./…./…….. của Tổng Giám đốc)
1. Tên chương trình: Đặc quyền “Dịch vụ khác biệt – Trải nghiệm dẫn đầu” dành cho Khách hàng
Ưu tiên - Phân hạng Diamond của SeABank
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Khách hàng ưu tiên
3. Thời gian khuyến mại: Từ 25/10/2021 đến hết ngày 25/8/2022 hoặc đến khi hết số lượng hàng
hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (hết số lượng đặc quyền), tùy điều kiện nào đến trước (riêng
khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng bắt đầu từ ngày 30/10/2021)
Thời gian bắt đầu có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế theo thông báo bằng văn bản của
SeABank nhưng tổng thời gian không vượt quá 10 tháng.
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn bộ các Đơn vị kinh doanh trên toàn quốc
5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc
mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
6. Đối tượng áp dụng:
Khách hàng là Khách hàng Ưu tiên phân hạng DIAMOND đã được định danh trên hệ thống của
SeABank thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây: (i) Tổng số dư giao dịch tiền gửi có kỳ hạn
bình quân 03 tháng gần nhất từ 10 tỷ VND trở lên; hoặc (ii) số dư bình quân trong 03 tháng gần
nhất trên tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại SeABank từ 500 triệu VND trở lên đồng
thời Khách hàng là chủ thẻ thẻ tín dụng SeABank đang hoạt động hoặc thẻ ghi nợ SeABank đang
hoạt động hoặc Khách hàng có sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (SeANet/SeAMobile) ở trạng
thái hoạt động tại SeABank; hoặc (iii) số dư bình quân 03 tháng gần nhất của sản phẩm đầu tư
(trái phiếu, chứng chỉ quỹ và/ hoặc các sản phẩm đầu tư khác (nếu có) theo quy định của
SeABank từng thời kỳ) từ 10 tỷ VND trở lên.
7. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại
7.1. Nội dung chi tiết chương trình
Khách hàng được lựa chọn và đăng ký sử dụng 02 gói đặc quyền bất kỳ trong số danh mục các
gói đặc quyền sau:
1. Đặc quyền Chơi Golf trong tuần & Ẩm thực (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Thể lệ này)
2. Đặc quyền Chơi Golf trong tuần & Rượu vang (Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm Thể lệ này)
3. Đặc quyền Chơi Golf suốt tuần & Rượu vang (Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm Thể lệ này)
4. Đặc quyền Chơi Golf trong tuần & Spa chăm sóc cơ thể (Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm
Thể lệ này)
5. Đặc quyền Ẩm thực cặp đôi cao cấp (Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm Thể lệ này)
6. Đặc quyền Ẩm thực Gia đình (Chi tiết theo Phụ lục 06 đính kèm Thể lệ này)
7. Đặc quyền nghỉ dưỡng cao cấp (Chi tiết theo Phụ lục 07 đính kèm Thể lệ này)
8. Đặc quyền Nâng hạng phòng khách sạn (Chi tiết theo Phụ lục 08 đính kèm Thể lệ này)
7.2 Điều kiện, cách thức khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không
được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank
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Các Khách hàng đáp ứng điều kiện và thuộc đối tượng áp dụng Chương trình được quy định
tại Mục 6 Thể lệ này có nhu cầu tham gia chương trình và sử dụng đặc quyền cần gọi trực
tiếp tới tổng đài Chương trình đặc quyền theo số hotline 028 38 24 05 66 hoặc gửi thông tin
đăng ký qua email Seapremium@aspirelifestyles.com thiết lập đặc định dành cho chương
trình trước ngày 25/8/2022 để đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng đặc quyền. Thời
gian Khách hàng được sử dụng đặc quyền từ 25/10/2021 tới hết ngày 25/10/2022.
- Riêng đối với Khách hàng thỏa mãn theo tiêu chí về tài khoản thanh toán theo quy định tại
mục 6 của Thể lệ này, Khách hàng cần đồng thời thỏa mãn điều kiện có thẻ tín dụng
SeABank đang hoạt động hoặc thẻ ghi nợ SeABank đang hoạt động hoặc sử dụng dịch vụ
Ngân hàng điện tử (SeANet/SeAMobile) ở trạng thái hoạt động tại SeABank.
- Tại thời điểm đăng ký sử dụng đặc quyền Khách hàng vẫn đang được định danh KHUT trên
hệ thống của SeABank đồng thời thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây: (i) Tổng số dư
giao dịch tiền gửi có kỳ hạn bình quân 03 tháng gần nhất từ 5 tỷ VND trở lên; hoặc (ii) số dư
bình quân trên tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại SeABank trong vòng 03 tháng
gần nhất từ 250 triệu VND trở lên; hoặc (iii) số dư bình quân 03 tháng gần nhất sản phẩm
đầu tư (trái phiếu, chứng chỉ quỹ và/hoặc các sản phẩm đầu tư khác (nếu có) theo quy định
của SeABank từng thời kỳ) từ 5 tỷ VND trở lên.
- Khách hàng chỉ được sử dụng đặc quyền tiếp theo sau khi đã sử dụng xong 01 đặc quyền,
không được sử dụng song song cả 02 đặc quyền. Gói đặc quyền chỉ được áp dụng cho chính
Khách hàng thỏa mãn chương trình và đăng ký sử dụng đặc quyền, không được chuyển đổi
(cho/tặng/chuyển nhượng) cho cá nhân khác sử dụng, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
8. Cơ cấu quà tặng
Tổng số lượng đặc quyền: 580 đặc quyền
Danh sách đặc quyền như sau:
Mô tả
Số lượng
Chơi Golf trong tuần và Ẩm thực
Chơi Golf trong tuần và Rượu vang
Chi Chơi Golf nguyên tuần và Rượu vang
Chơi Golf trong tuần và Spa chăm sóc cơ thể
phí
580
đặc Ẩm thực cặp đôi cao cấp
quyền Ẩm thực cho Gia đình
Nghỉ dưỡng cao cấp
Nâng hạng phòng khách sạn
-

9. Quy trình vận hành và cách thức sử dụng đặc quyền
- Bước 1: Trung tâm Khách hàng ưu tiên của SeABank gửi danh sách Khách hàng (“KH”)
Diamond thỏa mãn điều kiện sang đối tác Aspire Lifestyles Vietnam (“Đối tác”) – Đơn vị cung
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không
được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank
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cấp và vận hành chương trình đặc quyền cho SeABank và gửi thông báo tới địa chỉ email/ điện
thoại mà KH đã đăng ký với SeABank.
- Bước 2: KH Diamond thỏa mãn điều kiện tham gia chương trình gửi email tới hòm mail
Seapremium@aspirelifestyles.com hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài Chương trình đặc quyền 028
38 24 05 66 đặc định thiết lập riêng cho chương trình để đăng ký sử dụng đặc quyền.
- Bước 3: Đối tác kiểm tra thông tin KH theo danh sách thỏa mãn
- Bước 4: Đối tác tư vấn theo nội dung đặc quyền, các điều khoản điều kiện của từng đặc quyền và
đặt lịch sử dụng đặc quyền theo yêu cầu của KH
- Bước 5: Đối tác theo dõi hỗ trợ KH các thủ tục đăng ký/ thay đổi/ hủy đặc quyền (nếu có) theo
các điều khoản điều kiện của từng gói đặc quyền tại các Phụ lục đính kèm Thể lệ này.
- Bước 6: Đối tác gửi báo cáo số lượng KH sử dụng hàng tuần/ tháng cho SeABank thông qua
email.
10. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình
khuyến mại
- Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: tổng đài hỗ trợ KHUT 1800558899
hoặc email KHUT@seabank.com.vn
11. Trách nhiệm công bố thông tin:
- SeABank có trách nhiệm công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên các
trang thông tin chính thức của Ngân hàng
- Các thay đổi về thời gian triển khai, nội dung chương trình, chi tiết ưu đãi và điều khoản điều
kiện của từng gói đặc quyền quy định tại các Phụ lục đính kèm Thể lệ này sẽ được cập nhật trên
trang thông tin chính thức của Ngân hàng và gửi email tới các KH thỏa mãn điều kiện tham gia
chương trình, KH đã đăng ký sử dụng gói đặc quyền tối thiểu 03 ngày trước ngày áp dụng thay
đổi.
12. Các quy định khác
- SeABank 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 SeABank và trên phương tiện thông tin đại chúng mà
không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận khuyến mại.
- Các đặc quyền được cung cấp trên cở sở về số lượng tại mục 8, điều khoản điều kiện tại các Phụ
lục đính kèm Thể lệ này. SeABank sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản chi phí phát sinh
nào khác ngoài đặc quyền cung cấp. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu sử dụng các sản
phẩm/dịch vụ khác ngoài phạm vi của đặc quyền được khuyến mại theo Thể lệ này, Khách hàng
chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí liên quan cho Đơn vị cung cấp dịch vụ.
- Số lượng đặc quyền là có giới hạn và có thể được sử dụng hết trước ngày kết thúc chương trình.
Ưu đãi sẽ được áp dụng cho Khách hàng theo nguyên tắc thứ tự thời gian Khách hàng đăng ký sử
dụng cho tới khi hết số lượng đặc quyền.
- Khách hàng 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 các Phụ lục chi tiết các đặc quyền đính kèm Thể
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không
được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank
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lệ này trước khi đăng ký đặt đặc quyền. SeABank 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.
SeABank 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
SeABank 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.
Mọi khiếu nại, tranh chấp về thể lệ của chương trình phát sinh (nếu có) sẽ được giải quyết theo
quy định của pháp luật hiện hành.”
Trường hợp có sự thay đổi về thời gian bắt đầu triển khai chương trình hoặc chương trình kết thúc
trước hạn, thay đổi về nội dung chương trình, chi tiết ưu đãi và điều khoản điều kiện của từng gói
đặc quyền quy định tại các Phụ lục các gói đặc quyền đính kèm Thể lệ này, SeABank sẽ thông
báo công khai trên trang thông tin trực tuyến của SeABank: https:www.seabank.com.vn và
https:www.seapremium.com.vn đồng thời gửi email thông báo cho các Khách hàng thuộc danh
sách khách hàng đáp ứng điều kiện tham gia chương trình theo email Khách hàng đã đăng ký với
SeABank.
Hệ thống các nhà cung cấp tham gia trong các gói đặc quyền, các nội dung chi tiết ưu đãi trong
gói đặc quyền liên kết với nhà cung cấp, điều khoản điều kiện sử dụng đặc quyền tại từng nhà
cung cấp cóthể được cập nhật thay đổi theo tình hình triển khai thực tế đảm bảo quyền lợi tốt nhất
cho khách hàng.
ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không
được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank
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PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT ĐẶC QUYỀN CHƠI GOLF TRONG TUẦN VÀ ẨM THỰC
NỘI DUNG GÓI ĐẶC QUYỀN

A.

TÊN GÓI
ĐẶC QUYỀN
Đặc quyền
Chơi Golf
trong tuần &
Ẩm thực

MÔ TẢ ĐẶC QUYỀN

QUYỀN LỢI THÊM

 Một lượt chơi Golf miễn phí ra sân (green fee) tại 20 sân golf trên toàn quốc
 Áp dụng cho các giờ trong ngày, các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6, không áp
dụng với cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật). Các ngày nghỉ lễ sẽ theo chính sách từng nhà cung cấp
và điều kiện đáp ứng sẵn có của nhà cung cấp.
 Một bữa trưa/tối 3-course thiết kế cho 2 người (theo set menu không bao gồm đồ uống) tại
12 nhà hàng cao cấp tại Hà Nội & Hồ Chí Minh
 Áp dụng cho bữa trưa/tối các ngày trong tuần và cuối tuần. Các ngày nghỉ lễ sẽ theo chính sách
từng nhà cung cấp và điều kiện đáp ứng sẵn có của nhà cung cấp.

 Đảm bảo tình trạng đặt chỗ
 Ưu đãi giá Member guest cho khách chơi cùng
trong lượt đặt chơi đối với quyền lợi golf
 Giữ bàn tốt nhất đối với quyền lợi Ẩm thực
 Uu đãi cho đồ uống/đồ ăn đặt thêm (phụ thuộc
vào sự sẵn có)

THỜI GIAN ĐẶT DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY

B.

ẨM THỰC (KHÔNG BAO GỒM ĐỒ UỐNG)

GOLF
Thời gian đặt
dịch vụ

Chính sách
hoàn hủy, sửa
đổi và vắng
mặt

C.

Đặt trước ít nhất 24 giờ thông qua tổng đài 028 38240566
- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài
028 38240566
- Bất kỳ thay đổi hay hủy phải đươc thực hiện ít nhất 72h trước
giờ sử dụng dịch vụ
- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong vòng 72h trước giờ sử dụng
dịch vụ hoặc Khách hàng không đến sẽ được tính là Khách hàng
đã sử dụng 1 đặc quyền.

Thời gian đặt dịch
vụ

Chính sách hoàn
hủy, sửa đổi và
vắng mặt

Đặt trước ít nhất 24 giờ thông qua tổng đài 028 38240566
- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 04h
trước giờ sử dụng dịch vụ
- Hủy trong vòng 04 giờ trước giờ đặt hoặc không đến sẽ được
tính là Khách hàng đã sử dụng đặc quyền.
- Đối với các nhà hàng trong khách sạn áp dụng thời hạn
đổi/hủy là 12h trước giờ sử dụng.

DANH SÁCH SÂN GOLF VÀ NHÀ HÀNG
I. DANH SÁCH 20 SÂN GOLF

N
o

Tên sân
Golf

Địa chỉ

Thời gian hoạt
động

Giới thiệu sân Golf

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Đặt chân tới BRG Kings’ Island Golf Resort, 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 golf được các nhà thiết kế sân
golf hàng đầu thế giới đánh giá là sân golf đẹp nhất Việt Nam, thậm chí cả ở khu vực Đông Nam Á.
Sân Golf Kings’ Island bao gồm 36 hố tọa lạc trên diện tích 350 hecta mặt đất và 1500 hecta hồ. Ngay cái tên sân
BRG
golf Lakeside cũng đã nói lên đặc điểm của sân này: 14 trong tổng 18 hố golf cho bạn trải nghiệm chơi golf cùng
Đồng Mô,
Kings'
Thứ Sáu - Chủ
nước hồ. Trong khi đó sân Mountainview (18 hố) sẽ gây ấn tượng mạnh và không thể quên được bởi hình ảnh của
1
Sơn Tây, Hà
Island
Nhật
khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nghẹt thở với những dãy núi bao quanh hùng vĩ.
Nội
Golf
6:00am Sân Lakeside được thiết kế vào năm 1993 bởi ông Robert McFarland - một kiến trúc sư người Mỹ nổi tiếng. Vị kiến
Resort
9:30pm
trúc sư tài hoa đã tận dụng triệt để lợi thế về địa hình để thiết kế rất nhiều hố golf tại 1500 hecta hồ nước xung
quanh.
Chốt booking
Sân Mountainview được thiết kế năm 2004 bởi Công ty Pacific Coast Designs (Úc). Họ đã tận dụng hết những
cuối đến 5:00pm khung cảnh tuyệt vời đến khó tin của những dãy núi bao quanh Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam để thiết kế sân
Moutainview 18 hố - Par 72 trải dài trên 7,000 yards tính từ Gold tees.
Sân Legend Hill là sân golf đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế bởi Nicklaus Design (Hoa Kỳ), do huyền thoại golf
Jack Nicklaus sáng lập (người đã dành được 18 giải championship nhà nghề danh giá). Các sân golf của Nicklaus
Design đã từng tổ chức hơn 600 giải golf nhà nghề chuyên nghiệp hàng đầu thế giới trong đó bao gồm một trong các
giải US PGA Tour’s Flagship “The Memorial”.
Thôn Cộng
Vẻ đẹp kỳ vỹ của vùng đồi núi Sóc Sơn và ý tưởng táo bạo của nhà đầu tư muốn tạo nên một sân golf đặc biệt với
5:00am Hòa, Xã Phù
“twin greens” chính là nguồn cảm hứng, đồng thời cũng là thách thức không nhỏ đối với nhóm thiết kế Nicklaus
BRG
10:30pm
2
Linh, Huyện
Design. Lần đầu tiên ở Việt Nam, các golf thủ sẽ có dịp trải nghiệm chơi trên 18 hố golf với 36 green.
Legend
Chốt booking
Bao quanh Legend Hill Golf Resort là khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, các công trình khách sạn - nhà nghỉ thấp
Hill Resort Sóc Sơn, Hà
cuối đến 5:24pm
Nội
tầng theo cụm có kiến trúc đẹp, hình khối bố cục và giải pháp kết cấu phù hợp với đường đồng mức ven triền núi và
đường dạo ven hồ, kết hợp với hệ thống sân vườn, cây xanh, mặt nước hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Cảnh quan
của cả khu sân golf và khu nghỉ dưỡng sẽ được tạo hình bằng các loại cây cau vua, cọ gai, chà là, hoa sữa, hoa điệp,
hoa vàng, trúc đào, và nhiều giống cây khác. Cả sân golf và khu dịch vụ bổ trợ đều được thiết kế và xây dựng thực
sự hài hòa với thiên nhiên.
Sân golf Đồ Sơn – BRG Ruby Tree Golf Resort được thiết kế bởi Công ty Pacific Coast Design, một trong những
Phường Ngọc 5:30am công ty chuyên về thiết kế sân golf hàng đầu thế giới của Úc và mang phong cách thể thao kết hợp du lịch giải trí với
BRG
sân golf 18 hố, par 72 dài 6317m.
Ruby Tree Xuyên, Quận 10:00pm
3
Đồ Sơn, Hải
Chốt booking
Quần thể BRG Ruby Tree Golf Resort nằm trên một vị trí khá đắc địa, ngay sát biển và chỉ cách trung tâm Thành
Golf
Phòng
cuối đến 5:30pm phố Hải Phòng khoảng 20 km, giao thông đi lại rất thuận tiện. Với vị trí mặt trước giáp biển, mặt sau là dãy núi
Resort
Rồng, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp bao bọc, tận hưởng không khí trong lành của gió, vị mặn mà của biển. Đây
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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4

Dai Lai
Golf Club

Ngọc Thanh,
Phúc Yên,
Vĩnh Phúc

5:00am 6:00pm

5

Stone
Valley
Golf &
Resort

Thị trấn Ba
Sao, Huyện
Kim Bàng,
Hà Nam

5:00am 10:00pm
Chốt booking
cuối đến 4:30pm

6

FLC Golf
Club Ha
Long

Hẻm 16,
đường
Nguyễn Văn
Cừ, Phường

5:30 am - 10:00
pm
Chốt booking
cuối đến 5:00pm

Giới thiệu sân Golf
chính là nét độc đáo của sân golf Đồ Sơn mà ít có sân golf nào sánh được và hứa hẹn sẽ là điểm đến chơi golf, nghỉ
ngơi thư giãn lý tưởng hàng đầu tại Việt Nam trong tương lai.
Một trong những điểm đặc biệt của Sân golf Đồ Sơn là hệ thống phát bóng tại cả 4 tee gồm cả tee phát bóng mang
tính thách thức cao cho những tay golf chuyên nghiệp, nhưng cũng phù hợp với những người chơi nghiệp dư. Những
bẫy cát được tạo hình mang tính nghệ thuật cùng với các dòng nước tự nhiên uốn mình theo dáng cong của khu
resort mang lại một sự thanh bình, yên ả đầy thân thiện và mang tính trải nghiệm cao. Điều này đã tạo nên một cảm
nhận mới về môn golf mà không giống với bất kỳ sân golf nào khác ở Việt Nam.
Sân golf Đại Lải do Peter Waddell và công ty Linkshape Australia thiết kế và xây dựng. Nằm ở chân dãy núi Ngọc
Thanh, bên cạnh là hồ Đại Lải thơ mộng, cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 40km, Sân golf Đại Lải là một điểm đến
lý tưởng cho các golfers và du khách.
Sân được thiết kế với vô số gò đồi uốn lượn mấp mô để đem lại những trải nghiệm vừa thách thức vừa thư giãn nhẹ
nhàng. Bao quanh sân là hệ thống cảnh quan, rừng thông. Sân golf hướng ra mặt nước lớn hồ Đại Lải tạo nên cảm
giác thú vị cho người chơi.
Sự đa dạng của môi trường tự nhiên xung quanh trong khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ là niềm tự hào của toàn bộ
cơ sở. Các địa hình tự nhiên sẽ cung cấp các thay đổi độ cao độc đáo đảm bảo những thách thức tuyệt vời cho tất cả
các vòng chơi golf, để lại một ấn tượng lâu dài cho các golfers. Sân golf Đại Lải đạt tiêu chuẩn quốc tế với 18 lỗ
được thay đổi thường xuyên để tạo nên những thử thách mới và tránh sự quen thuộc, nhàm chán cho người chơi.
Với diện tích được đánh giá là tương đối lớn so với sân golf tiêu chuẩn, các chuyên gia mong muốn thiết kế nên một
công trình sân golf tầm cỡ cả về quy mô và chất lượng nhất tại Việt Nam.
Dự án Stone Valley Golf Resort có tổng quy mô gần 200ha với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần
Golf Trường An làm chủ đầu tư. Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm sân Golf 18 lỗ và khu Club
house. Giai đoạn 2 gồm sân golf 18 lỗ thứ hai và khu biệt thự nghỉ dưỡng.
Thiết kế sân golf Stone Valley Golf Resort 36 lỗ được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba Brian Curley - công ty Schmidt
Curley.
Từng tham gia thiết kế 150 sân golf trên thế giới, trong đó có hệ thống sân golf khổng lồ Mission Hills, nhà thiết kế
sân golf có “bàn tay vàng” Brian Curley cho biết, anh rất hào hứng khi được mời thiết kế. Dự án và thiết kế sân Golf
Kim Bảng với tất cả tâm huyết và trái tim để sân Golf này trở thành kiệt tác mới của anh ở Châu Á, và cũng là một
trong những sân Golf đẹp nhất Việt Nam.
Là một trong những sân golf sở hữu tầm view đẹp nhất tại Việt Nam, FLC Golf Club Ha Long được đặt tại một
khung cảnh "tọa sơn hướng hải" vô cùng ấn tượng và độc đáo tại thành phố Hạ Long với vị trí trên đồi cao, tầm nhìn
ôm trọn toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới.
FLC Golf Club Ha Long được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế 18 lỗ, thiết kế bởi nhà thiết kế tài ba, có nhiều kinh

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

7

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

I. DANH SÁCH 20 SÂN GOLF
N
o

Tên sân
Golf

Địa chỉ

Thời gian hoạt
động

Hồng Hải,
Thành phố
Hạ Long,
Quảng Ninh

Đường
Thanh Niên,
FLC Links Phường
Sam Son Quảng Cư,
Thành phố
Golf
Sầm Sơn,
Thanh Hóa

7

8

Vinpearl
Golf Hai
Phong

Đảo Vũ Yên,
Nguyễn Bỉnh
Khiêm, Đông
Hải 2, Hải
An, Hải
Phòng

9

BRG
Danang

Phường Hòa
Hải, Quận

5:30 am - 10:00
pm

5:00am 10:00pm

Thứ Ba đến Thứ
Bảy

Giới thiệu sân Golf
nghiệm thiết kế sân golf trên đồi Schmidt – Curley Design Company với chiều dài 6900 yard, Par 71. Sân có độ dốc
thường xuyên thay đổi, đòi hỏi người chơi phải có những cú đánh chính xác. Ngoài ra, vùng fairway của sân khá
rộng cộng với xung quanh được bố trí nhiều bunker sẽ khiến độ thử thách của sân được tăng lên nhiều lần.
Sân có nhà câu lạc bộ hiện đại rộng hơn 2000 mét vuông với các nhà hàng, quán bar và cửa hàng Proshop, cùng với
sân tập, hệ thống xe điện, các kiosks cho khách nghỉ chân trên sân đảm bảo mang lại trải nghiệm về golf thực sự
đáng nhớ cho khách chơi.
Gợi nhớ đến các sân golf dạng links ven biển truyền thống tại Anh Quốc, sân golf FLC Links Sam Son Golf tạo nên
sự phấn khích thực sự của một sân golf links trên một thiết kế ấn tượng của Nicklaus Design - một trong những công
ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới. Vị trí sân ngay sát biển với hướng và tốc độ gió khó đoán định, các fairway
uốn lượn và điều kiện chơi đặc thù của sân dạng links mang lại những vòng golf đầy thách thức nhưng cũng rất thú
vị tại mọi thời điểm trong năm.
FLC Links Sam Son Golf là sân golf 18 hố được thiết kế trên địa hình tự nhiên, tận dụng tối đa cảnh đẹp của những
hồ nước nhân tạo và rừng phi lao bao quanh. Với sự đầu tư, chăm sóc tỉ mỉ, FLC Golf Links Sam Son gây ấn tượng
như một “công viên cây xanh” bởi vẻ đẹp hoàn mĩ, cảnh quan thiên nhiên xanh mát thân thiện với môi trường. Sân
FLC Links Sam Son Golf dài 7,242, yards, par-72 và được trồng bằng cỏ Platinum Paspalum.
Sân golf FLC Golf Links Sam Son nằm trong quần thể FLC Sam Son Beach and Golf Resort với những dịch vụ 5*
khác phục vụ tối ưu tiện ích du lịch. Kết hợp với tiện ích phong phú như nhà câu lạc bộ hiện đại với locker tiện
nghi, proshop phong phú, sân tập đa năng… FLC Golf Links Sam Son là điểm đến lý tưởng cho các golfer tại Việt
Nam cũng như thế giới.
Sân golf Hải Phòng Vinpearl cách Hà Nội 120km, golfer chỉ mất chưa đầy 2 tiếng là có thể đến với sân golf đẳng
cấp 5 sao giữa lòng phố cảng xinh đẹp và kết hợp nghỉ dưỡng độc đáo tại Vinpearl Hải Phòng.
Sân golf Hải Phòng - kiệt tác Vinpearl Golf Hải Phòng 36 hố nằm ở trung tâm của hòn đảo xinh đẹp Vũ Yên, ngay
tại thành phố Hải Phòng luôn thu hút các golfer và là nơi tổ chức nhiều giải đấu chuyên nghiệp. Đến đây các golf thủ
sẽ được tận hưởng một không gian hoàn toàn mới lạ, độc đáo, hệ thống dịch vụ tiện ích và cảnh quan đẳng cấp sang
trọng bậc nhất miền Bắc.
Được thiết kế bởi IMG Worldwide, Vinpearl Golf Hải Phòng sở hữu hai sân golf riêng biệt với 18 hố golf sân hồ và
18 hố golf sân đầm lầy.
Sân golf 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 golf 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
BRG Da Nang Golf Resort là một trong những sân golf ven biển nằm ở miền Trung, mang trong mình sự kết giữa vẻ
đẹp của Ngũ Hành Sơn hùng vĩ, Biển Đông và Cù Lao Chàm. Tất cả tạo nên một khúc hòa tấu golf tuyệt vời.

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

Tên sân
Golf
Golf
Resort

Địa chỉ
Ngũ Hành
Sơn, Đà
Nẵng

Thời gian hoạt
động
06:00–21:00
Chủ nhật & Thứ
Hai
06:00–21:00

Giới thiệu sân Golf

Là nơi hội tụ thiết kế có một không hai trên thế giới của hai huyền thoại golf thế giới là Jack Nicklaus và Greg
Norman khiến BRG Da Nang Golf Resort trở thành một điểm phải đến cho các golf thủ cả trong nước và quốc tế
muốn tự cảm nhận và so sánh nét đẹp cùng triết lý riêng của hai nhà thiết kế hàng đầu thế giới hiện nay.
Với diện tích 150 ha, năng lực 7.160 yard BRG Da Nang Golf Resort là sân golf 18 hố đầu tiên tại miền Trung thiết
kế bởi huyền thoại golf Greg Norman. Hình dáng thảm cỏ và đụn cát gợi nhớ lại những sân golf gần biển cổ điển của
Anh, các khu vực xung quanh lại nhắc đến những sân golf được ca ngợi của vùng Sandbelt nước Úc.
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. KN Golf Links tọa lạc tại Bãi Dài, Thành phố Cam Ranh – bán đảo
Bãi Dài,
5:30am xinh đẹp được thiên nhiên ban tặng bờ cát trắng trải dài thênh thang liền kề mặt biển xanh biếc.
Phường Cam 7:00pm
Là kiệt tác thứ ba của Norman tại Việt Nam, sân được thiết kế một cách kỹ lưỡng, mang đến thách thức xứng tầm và
KN Golf
Nghĩa, Thành Chốt booking
10
đầy hứng thú cho tất cả các golf thủ. Norman cùng đội ngũ đầy tâm huyết của ông đã tạo nên sân golf ven biển links
Links
phố Cam
cuối đến 2:00pm
course tuyệt vời, uốn lượn qua những cồn cát trắng tuyệt đẹp.
Cam Ranh
Ranh, Khánh Không có giờ
Người chơi có thể lựa chọn độ khó tùy theo cọc phát bóng, thay đổi từ 5,348 yard đến 7,152 yard, trong số 5 bục
Hòa
đèn
phát bóng được định sẵn. Với những ai quan tâm đến thiết kế sân golf, chắc chắn sẽ hài lòng bởi sự tinh tế trong
thiết kế của Greg. Đó là sự kết hợp từ những green tuyệt đẹp, bao quanh bởi các bẫy cát và bẫy nước đầy hiểm hóctất cả tạo nên dấu ấn thiết kế riêng biệt của Greg Norman.
FLC Golf Links Quy Nhon nằm trong quần thể của FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort 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. Thiết kế của sân golf FLC Golf Links Quy Nhon chính là sự kết hợp của
hai công ty hàng đầu thế giới về thiết kế và xây dựng golf đến từ Mỹ: Flagstick và Nicklaus Design. FLC Golf Links
FLC Quy
Quy Nhon lập kỷ lục thế giới về tiến độ thi công nhanh khi hoàn thành chỉ sau 5 tháng thi công.
Nhon Beach
6:00am Điểm khác biệt của sân golf là được thiết kế trên những đồi cát lớn, bên cạnh rừng thông xanh rì rào. Từ sân golf,
& Golf
7:00pm
các golf thủ vừa được thỏa sức chinh phục các hố golf vừa được phóng tầm mắt bao quát một vùng biển rộng lớn,
FLC Golf
Resort, Xã
Chốt booking
chiêm ngưỡng những cồn cát tự nhiên, thơ mộng, tràn đầy nắng vàng và gió mát. Thiết kế kết hợp các dải cát tự
11 Links Quy
Nhơn Lý,
cuối đến 2:00pm nhiên của địa điểm, trong khi chiều rộng ngoài điểm phát bóng cũng đã được đảm bảo để giúp người chơi đàm phán
Nhon
Thành phố
Không có giờ
với những cơn gió mạnh thường xuyên của khu vực. Các tees có thiết kế 'mini-fairway', thay vì bao gồm các tổ hợp
Quy Nhơn,
đèn
tee riêng lẻ.Sự khác biệt giữa phong cảnh 9 hố golf đầu và 9 hố sau tạo nên nét độc đáo riêng có của FLC Golf Links
Bình Định
Quy Nhon.
Được ví như giải Oscar của ngành golf Châu Á - Thái Bình Dương, Asian Golf Awards do Asia Pacific Golf Group
(tập đoàn truyền thông chuyên về golf lâu đời nhất tại khu vực Châu Á) tổ chức bình chọn. Với việc được bình chọn
nằm trong Top 10 của giải cho thấy sân golf FLC Golf Links Quy Nhon luôn nhận được đánh giá cao của giới
chuyên môn.
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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N
o
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Golf
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12

FLC Golf
Links
Quang
Binh

FLC Quang
Binh Beach
& Golf
Resort, Xã
Hải Ninh,
Huyện
Quảng Ninh,
Quảng Bình.

13

Vinpearl
Golf Nam
Hoi An

Đường
Thanh Niên,
Thăng Bình,
Bình Dương,
Quảng Nam

Thời gian hoạt
động

Giới thiệu sân Golf

FLC Golf Links Quang Binh là một siêu dự án với tổ hợp 10 sân golf 18 hố thuộc Quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp 5
sao FLC Quang Binh Beach & Golf Resort ở thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Đây là sân Golf lớn
Trong tuần
nhất Đông Nam Á, trải dài theo bờ biển từ Thành phố Đồng Hới qua Huyện Quảng Ninh đến điểm cuối là Xã Hồng
5:36am Thủy, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
6:00pm
Sân FLC Golf Links Quang Binh được xây dựng trên địa hình bán sa mạc, tọa lạc trên vị trí nổi bật và đẹp nhất của
Chốt booking
cả quần thể với tầm nhìn trực diện ra 6 km bờ biển, đầm lầy, rặng thông và những cồn cát cao chót vót lên đến 40m,
cuối đến 1:28pm
địa hình đa dạng của vùng biển Hải Ninh còn nổi bật với hồ và eo biển, kết hợp cùng những cồn cát trắng và thảm
Cuối tuần
thực vật phong phú là điều kiện lý tưởng cho phép tạo hình một sân golf độc đáo và thách thức nhất từ trước tới nay.
5:36am Sân FLC Golf Links Quang Binh có vị trí view vô cùng đẹp khi nằm trên đồi Golf cao hướng biển,và sân golf rộng
6:00pm
36 hố bao quanh dự án và được ôm trọn Eo Gió tuyệt đẹp ở Việt Nam, và khu biệt thự biệt đẳng cấp, được mệnh
Chốt booking
danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất.
cuối đến
Với tài năng của nhà thiết kế lừng danh Brian Curley và vị trí đắc địa nằm gần bãi biển Nhơn Lý, FLC Golf Links
12:52pm
Quang Binh là điểm đến mới, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho các golfers cũng như là nơi tổ chức
các giải golf tầm cỡ trong nước và quốc tế.
Vinpearl Nam Hoi An Golf là sân được IMG thiết kế, nằm ở khu Bãi biển Cửa Đại (còn gọi là Bãi biển Nam Hội
An) là một phần của dự án lớn Nam Hội An và bao gồm nhiều sân golf, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí và
sòng bạc.
Sân Golf Vinpearl Nam Hội An 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế Par 72, chiều dài 7125 dặm và có tổng diện tích 200ha chơi
trên mọi địa hình với tầm nhìn ra biển từ một số lỗ mở và đóng. Sân golf được thiết kế kết hợp với địa hình tự nhiên
6:00am đặc trưng: các cồn cát trắng mịn với độ cao thay đổi từ 4 đến 11 mét, đường fairway rộng, khu vực green uốn lượn
7:00pm
êm ái quây quanh Vinpearl Nam Hội An. Nhiều cây cối tự nhiên trong khuôn viên, với những rặng phi lao sát bờ
Chốt booking
biển và những cây rụng lá, nằm sâu trong đất liền mang đến một sự tương phản đẹp mắt cho sân golf. Các loại cỏ
cuối đến 2:00pm
bản địa, cây dứa dại và các loại thảm thực vật dạng đụn cát khác duy trì vẻ đẹp tự nhiên và độ gồ ghề của địa hình.
Có nhiều loại lỗ golf, với sự pha trộn dễ chịu giữa Par 3’s dài và ngắn, Par 4’s và Par 5’s, bao gồm hai hố Par 4 có
thể điều khiển được, mỗi hố ở số 9. Là sân chơi theo phong cách liên kết, Vinpearl còn có các boongke cát trắng với
đường viền lởm chởm tuyệt đẹp bên cạnh thảm cỏ Paspalum xanh tươi. Sân là một bài kiểm tra tốt về chơi golf và
phù hợp cho cả người chơi ngắn và dài.

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

Được biết đến như sân golf 18 lỗ par 71 trên đảo đầu tiên theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, sân Vinpearl Golf
Nha Trang là một kiệt tác sân golf tuyệt mỹ với chiều dài 6.787 yard trong diện tích 182 ha. Chính thức được đưa
vào hoạt động năm 2011, công ty thiết kế hàng đầu thế giới IGM Worldwide đã tạo nên một thiết kế tổng thể tuyệt
vời mang đến trải nghiệm chơi golf độc đáo giữa thiên nhiên tuyệt đẹp với tầm nhìn khoáng đạt ra đại dương bao la
Đảo Hòn Tre,
6:00am của vịnh Nha Trang.
Phường Vĩnh
Vinpearl
6:30pm
Được trải toàn bộ bằng cỏ Seashore Paspalum cao cấp đặc dụng cho vùng đất mặn, lựa chọn hoàn hảo cho những
14 Golf Nha
Nguyên, Nha
Chốt booking
sân golf ven biển đồng thời là một trong những mục tiêu của Vinpearl Golf nhắm đến, nhằm giảm thiểu can thiệp
Trang, Khánh
Trang
cuối đến 2:30pm hóa chất trong quá trình chăm sóc, bảo dưỡng, để thân thiện hơn với môi trường và hòa vào xu thế chung trên toàn
Hoà
thế giới.
Các đường golf được thiết kế hoàn toàn khác biệt mang đến những thách thức thú vị cho golf thủ. Trong đó lỗ golf
13, par 3 với độ dài 189 yards tính từ điểm phát bóng xa nhất là đường golf tiêu biểu tại sân. Đứng từ trên cao, golf
thủ có thể thưởng ngoạn được cảnh biển xanh ngút ngàn
Vietnam Golf & Country Club là Sân Golf 36 lỗ đầu tiên và được biết đến rộng rãi như Câu lạc bộ Golf và Thể thao
ngoài trời hàng đầu của Việt Nam. Tọa lạc trong khuôn viên 300 hecta, hai khu Đông và Tây của sân golf 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 Golf với thiết kế và
1 Hoàng Hữu
bố cục hoàn toàn tự nhiên.
Nam,
Khu Tây của Sân Golf bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 1994 và được thiết kế bởi ông Chen King Shih,
5:30am Vietnam
Phường Long
kiến trúc sư người Đài Loan. Sân Golf tiêu chuẩn 72 gậy này đã vinh dự được đăng cai tổ chức giải Việt Nam mở
10:00pm
Golf &
15
Thành Mỹ,
rộng (Asian PGA Tour Event) vào năm 1995 và 1997. Những đường Golf uốn lượn xuyên qua những hàng cây tạo
Chốt booking
Country
Quận 9,
nên thử thách cho những cú đánh banh đến fairway trước khi đến green với những đường viền cỏ Bermuda cuối đến 6:00pm
Club
Thành phố
TifEagle thật mềm mại, mang đến cho quý khách những khu lùa banh với bề mặt cỏ đẹp quanh năm.
Hồ Chí Minh
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 Golf 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.
5:46am Chính thức hoạt động từ năm 1997 với 18 lỗ golf và 9 lỗ golf còn lại cũng được mở vào tháng 11 năm 2002, sân golf
Thị trấn
7:00pm
Đồng Nai là một trong 10 sân golf có cảnh quan đẹp nhất và độ thử thách nhiều nhất thuộc khu vực Đông Nam Á.
Bo Chang
Trảng Bom,
Chốt booking
Với tổng diện tích 300 ha, được thiết kế bởi kiến trúc sư Ward W Northrup, Dong Nai Golf Resort thực sự là một
Dong Nai
16
Huyện Trảng
cuối đến 1:00pm nơi thích hợp để vừa trải nghiệm vừa có thể chơi golf và tận hưởng không khí trong lành, hòa mình cùng thiên nhiên.
Golf
Bom, Đồng
Không có giờ
Sân được chia làm 3 khu: A, B, C được thiết kế theo chuẩn quốc tế nhấp nhô gợn sóng cùng với những ao hồ thiên
Resort
Nai
đèn
nhiên.
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Taekwang
Jeongsan
Country
Club

Đảo Ông
Cồn, Đại
Phước, Nhơn
Trạch, Đồng
Nai

6:00am 10:00pm
Chốt booking
cuối đến 1:00pm
Không có giờ
đèn

Sea Links
Golf &
Country
Club

Km9, Đường
Nguyễn
Thông, Phú
Hài, Phường
Mũi Né,
Thành phố
Phan Thiết,
Bình Thuận

5:30 am - 6:00
pm

Giới thiệu sân Golf
Dong Nai Golf Resort được thiết kế những quả đồi nhân tạo kết hợp với những hồ nước xung quanh tạo nên một
cảnh quan hết sức thiên nhiên. Xen vào đó lại là những hố cát tô điểm thêm cho bức tranh sơn thủy.
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 Taekwang Jeongsan Golf hay còn gọi là sân Golf Nhơn Trạch Đồng Nai là một trong số ít các sân golf lớn ở
vùng Đông Nam Bộ được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Ronald W. Fream. Đặc biệt, Nhơn Trạch còn là sân golf
đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cung đường di chuyển đặc biệt nằm giữa dòng đông Đồng Nai tươi đẹp, cho phép du
khách ghé thăm bằng cả đường bộ và đường thủy, trở thành điểm đến lý tưởng cho mọi du khách yêu thiên nhiên,
yêu golf mỗi dịp cuối tuần.
Taekwang Jeongsan Country Club là sân tiêu chuẩn 18 hố golf với tất cả 72 par, tổng chiều dài 7,295 yard chia
thành 2 khu vực là sân Sun và sân Moon. Hai sân này liên kết với nhau bởi các khu vực vui chơi giải trí, dịch vụ
nghỉ dưỡng cao cấp. Bên cạnh đó, sân golf Nhơn Trạch cũng sở hữu không gian xanh cùng hệ thống công trình kiến
trúc đặc sắc. Chính sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại cùng thiên nhiên thơ mộng đã giúp sân golf này có được khung
cảnh tươi đẹp, nhanh chóng ghi điểm trong mắt mọi golfer ngay từ lần đầu tiên.
Sân golf Nhơn Trạch Đồng Nai sở hữu hệ thống công trình kiến trúc hiện đại
Mặt khác, sân golf Đại Phước còn được bao quanh bởi sông nước với con sông Đồng Nai hiền hòa, mềm mại và
không kém phần quyến rũ. Mỗi buổi hoàng hôn buông xuống, nơi đây nổi bật lên với khung cảnh thiên nhiên đầy
sức mê hoặc lòng người.
Tọa lạc tại khu vực Mũi Né – Phan Thiết, ở độ cao 80m so với mực nước biển với khí hậu mát mẻ quanh năm, sân
golf Sea Links được đánh giá như một trong những "Sân Golf 18 Lỗ Thử Thách Nhất Châu Á".
Nằm trải dài trên diện tích 168 ha hướng nhìn ra biển Đông thơ mộng hội tụ tất cả những yếu tố của một sân links
đúng nghĩa với tiêu chuẩn quốc tế, Sea Links Golf & Country Club là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố của một sân links
đúng nghĩa với tiêu chuẩn quốc tế. Sân được thiết kế bởi Ronal W. Fream - Giám đốc điều hành của Golfplan US và
bắt đầu hoạt động từ ngày 19/7/2008. 18 hố golf của sân đều nhìn ra hướng biển với chiều dài 7617 yards từ vị trí
phát bóng sau cùng, hòa mình trong nét đẹp tự nhiên của đồi cát với những đường cong uốn lượn, địa hình đồi dốc
và được bao bọc bởi những bunker đầy thử thách.
Sea Links Golf & Country Club có nhiều cồn cát mang vẻ đẹp hoang dã với những đường cong uốn lượn, gồ ghề và
bao bọc bởi những hố cát thử thách. Sea Links là dạng sân dành cho thi đấu chuyên nghiệp, hứa hẹn mang đến
những trải nghiệm mới lạ cho golfer ở nhiều trình độ khác khau, dù là golf thủ chuyên nghiệp hay người mới bắt đầu
chơi golf.

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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I. DANH SÁCH 20 SÂN GOLF
N
o

Tên sân
Golf

Thời gian hoạt
động

Địa chỉ

19

SAM
Tuyen
Lam Golf
& Resort

Phân khu
chức năng số
7 & 8, Khu
du lịch Hồ
Tuyền Lâm,
Phường 3,
Thành phố
Đà Lạt, Lâm
Đồng

6:00am 10:00pm
Chốt booking
cuối đến 2:00pm

20

Vinpearl
Golf Phu
Quoc

Khu Bãi Dài,
Xã Gành
Dầu, Phú
Quốc, Kiên
Giang

6:00am 6:00pm
Chốt booking
cuối đến 2:30pm

Giới thiệu sân Golf
SAM Tuyền Lâm Golf Club 1 trong số những sân golf tốt nhất Đà Lạt được đặt tại một vị trí đắc địa nằm trong khu
vực quanh hồ Tuyền Lâm trong thung lũng thuộc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt thơ mộng, từ trên cao
nhìn xuống sân golf trông như một viên ngọc xanh được bao bọc bởi các tán cây thông già, bên cạnh hồ nước xanh
biếc. Sân golf SAM Tuyền Lâm được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và trang bị đầy đủ hệ thống dịch
vụ. Một số lỗ golf nằm trên địa hình cao có tầm nhìn bao quát cả khu vực thung lũng tạo cảm giác thú vị tuyệt vời
cho các golfer chuyên nghiệp.
Với tổng diện tích khoảng 59 ha, được thiết kế bởi công ty Ekistics, một công ty nổi tiếng tại Canada, sân golf 18 lỗ
có tổng diện tích 58,42 ha, tổng chiều dài là 7035 yards, Par 72 và 58 bẫy cát. Sân được thiết kế và xây dựng theo
tiêu chuẩn quốc tế từ tháng 8/2008.
Mỗi hố golf tại SAM Tuyền Lâm Golf & Resorts được tạo thành từ các thung lũng sân, những gò đất cao bên cạnh
những cánh rừng thông xanh và rừng rậm nhiệt đới, tạo nên những thách thức với kỹ thuật golf của các golfer. Một
số hố còn nằm trên địa hình cao, có tầm nhìn bao quát khu vực thung lũng, mang đến cảm giác chinh phục khác lạ
và ấn tượng.
Tọa lạc giữa ngút ngàn xanh hoang sơ vùng cực bắc Phú Quốc, sân golf Vinpearl Golf Phú Quốc mang đến cảm giác
độc đáo nơi thiên đường nhiệt đới, những tán rừng rậm rạp và bãi biển thanh bình. Golf thủ có thể cảm nhận rõ vẻ
đẹp của những đường fairway gợn sóng nhấp nhô, tô điểm bởi cảnh quan như tranh vẽ từ mảng xanh mênh mông,
khoáng đạt của khu rừng nhiệt đới nhìn ra Biển Đông bao la tạo cảm giác trong lành, thư thái. Vinpearl Golf Phú
Quốc xứng đáng là điểm đến không thể bỏ qua của mọi tín đồ golf.
Vinpearl Golf Phú Quốc là một sân Golf đẳng cấp với 27 lỗ, có diện tích trên 100ha, được thiết kế theo mô hình các
sân golf biển – đảo nổi tiếng trên thế giới. Là sân golf trên đảo lớn nhất Việt Nam, Vinpearl Golf Phú Quốc được
thiết kế độc đáo, tận dụng tối đa ưu thế địa hình tự nhiên của rừng và biển tuyệt đẹp, tạo nên một sân chơi đầy thử
thách mà mọi golf thủ đều háo hức khám phá khi đến đây.
Công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới IMG Worldwide đã tận dụng ưu thế địa hình để tạo nên một sân golf 18
hố golf chuẩn quốc tế trên đảo đầu tiên với nhiều thử thách bất ngờ, được chia làm 2 sân 9 hố riêng biệt. Mỗi sân lại
mang dấu ấn riêng từ địa hình khu vực đến các chướng ngại vật trên sân với những mức độ khó khác nhau, mang
đến trải nghiệm đa dạng cho người chơi.

II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH (KHÔNG BAO GỒM ĐỒ UỐNG)
N
Tên nhà
o
hàng
1 P'ti Saigon

Địa chỉ

Giới thiệu nhà hàng

Menu

Ghi chú

52 Ngô Quang

P'ti Saigon là một sự cân bằng hoàn hảo giữa một lounge-bar và

ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH

- Không áp

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH (KHÔNG BAO GỒM ĐỒ UỐNG)
N
o

2

Tên nhà
hàng

Mister Lai
Kitchen

Địa chỉ

Giới thiệu nhà hàng

Menu

Ghi chú

Huy, Thảo Điền,
Thành phố Thủ
Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh

nhà hàng, mang đến cho thực khách những món ăn lấy cảm
hứng từ vùng Địa Trung Hải, các loại cocktail được pha chế
khéo léo với danh sách rượu vang phong phú và gói gọn trong
cách bài trí ấm cúng, thân mật, hiện đại.
Pti “Festive dining” là nơi thân mật, gần gũi xuyên ngày dành
cho những người ưa thích tiệc tùng, và cũng là nơi đem lại bữa
ăn thịnh soạn cùng với những ly cocktail độc đáo trong một bầu
không
khí
sang
trọng,
giản
dị.
Cảm thấy đói bụng? Thực đơn của P'ti Saigon là “đứa con tâm
huyết” của đầu bếp người Pháp gốc Campuchia, một người đã
được đào tạo qua nhà hàng sao Michelin. Các sáng tạo của ông
thể hiện niềm đam mê với các món ăn Pháp và Địa Trung Hải,
đặc biệt luôn sử dụng các nguyên liệu tươi nhất mỗi ngày. Thực
đơn cung cấp một loạt các món ăn “đặc trưng” được chế biến từ
các nguyên liệu theo mùa và có thể thưởng thức được từ trong
phòng ăn riêng tư hay ra khu vực ngoài trời.
Cảm thấy khát? Quầy bar Le Peti là một thế giới khác biệt, một
địa điểm đắc địa nằm giữa trung tâm khu dân cư Sài Gòn, nơi
vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong khi thế giới xung quanh vẫn
đang ngủ yên ... Chúng ta có xu hướng quên mất thời gian khi
đến đây nhâm nhi một loại đồ uống đặc trưng: Mojito,
Caipirinha hoặc Bloody Mary hay là một vài loại cocktail đặc
trưng của P'ti Saigon. Âm nhạc vui tươi, hiện đại, acoustic và
trầm bổng, tất cả những cảm xúc đó được hòa quyện hoàn hảo
bởi một số DJ và nhạc sĩ bậc nhất Sài Gòn.
Không gian nhà hàng được bài trí công phu mang đến cảm giác
sang trọng, ấm cúng khi thưởng thức các món ăn phương vị
Trung Hoa. Thực đơn tại Nhà Hàng Mister Lai Kitchen được
yêu thích bởi sự phong phú, đa dạng với rất nhiều Menu được
thiết kế theo yêu cầu ẩm thực của từng gia đình trong những
buổi
tiệc
thân
mật.
Tại Mister Lai Kitchen, bạn sẽ có thể trải nghiệm thiên đường
ẩm thực Trung Hoa. Các món ăn đặc sắc từ dimsum tinh xảo

kèm 2 ly rượu vang đỏ / trắng (mỗi người 1 ly)

dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể
thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

12 Nguyễn Huệ,
Phường Bến
Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ
Chí Minh

KHAI VỊ / Starter
Xà lách cà chua, bọt phô mai, sốt húng quế và dấm
balsamic
Tomatoes salad, cheese foam, pesto and balsamico
dressing
MÓN CHÍNH / Main Course
Cá chẽm áp chảo, đậu tổng hợp, bọt bơ chanh
Pan fried seabass, mixed bean and lemon butter
foam
Hoặc / Or
Gà nướng, khoai tây nghiền, sốt nấm
Grilled chicken, mash potatoes and mushroom
sauce
TRÁNG MIỆNG / Dessert
Tráng miêng đặc biệt trong ngày
Dessert of the day

ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH
KHAI VỊ
Appertizers
Gà Quay Da Giòn/ Cantonese Roasted Chicken
Bò Xào Tiêu Đen /Wok-Fried Beef With Black
Pepper Sauce
LẨU MISTER LAI

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH (KHÔNG BAO GỒM ĐỒ UỐNG)
N
o

3

Tên nhà
hàng

Lai Cantonese
Restauran
t

Địa chỉ

Giới thiệu nhà hàng

Menu

Ghi chú

cho đến lẩu cay Trùng Khánh hay vịt quay Hồng Kông, đều
được chế biến một cách tỉ mỉ từ nguồn nguyên liệu thượng
hạng tươi mới nhất. Món ăn tại đây không chỉ trứ danh nhờ
ngon miệng mà còn được trình bày tinh tế, đẹp mắt.
Với kế hoạch mở rộng, không gian rộng rãi của Nhà Hàng
Mister Lai Kitchen hứa hẹn sẽ cho thực khách trải nghiệm ẩm
thực khó quên với gia vị Trung Hòa đặc sắc.

Mister Lai Hot Pot
Lẩu Nấm / Lẩu Thái
Mushroom Broth / Tom Yum Soup

thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Với vị trí từ tầng cao giữa lòng Sài Gòn, Lai - Cantonese
Restaurant sở hữu không gian thanh lịch và tầm nhìn đặc sắc
bao trọn sự lung linh của thành phố nhộn nhịp bên dưới. Tại
Lai vào mỗi tối Thứ Sáu và Thứ Bảy hàng tuần, thực khách như
Tầng 28 Sedona được dùng bữa trong một khu vườn trên cao với không gian
Suites 92-94
lãng mạn tràn ngập giai điệu du dương từ màn trình diễn Live
Nam Kỳ Khởi
Music
Saxophone/Violin
lãng
mạn.
Nghĩa, Phường Lai - Cantonese Restaurant là sự hài hòa độc đáo giữa công
Bến Nghé, Quận thức nấu ăn Quảng Đông chính thống và các yếu tố đương đại.
1, Thành phố Hồ Đội ngũ nhà bếp của Lai - Cantonese Restaurant sử dụng một
Chí Minh
cách sáng tạo các kỹ thuật nấu ăn hiện đại và nguyên liệu chất
lượng cao nhất để nâng cao hương vị của tất cả các món ăn.
Mỗi món ăn đều được trình bày và trang trí khác biệt để phù
hợp với không gian sang trọng, là sự pha trộn giữa thiết kế hiện
đại và hoa văn truyền thống của Trung Quốc của Tập đoàn thiết

MÓN NHÚNG LẨU
Hotpot Topping
Cá Mú/Grouper Fillet
Tôm Sú /Tiger Prawn
Ba Chỉ Bò Úc/Australian Beef Brisket
Thăn Nội Bò Úc /Beef Tenderloin
Bò Viên Hương Trần Bì /Hand-Pound Beef
Tendon Ball
Cải Thảo/Long Cabbage
Tần Ô /Kikuna Vegetable
Đậu Hủ Trứng /Homemade Egg Tofu
Nấm Kim Châm /Enoki Mushroom
Nấm Linh Chi /Beech Mushroom
Mì Trứng /Egg Noodles
ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH
Khai vị/Appetizer
Gà luộc sốt cay kiểu Tứ Xuyên
Steamed chicken, spicy chili & peanut sauce
Súp/Soup
Súp thịt cua với măng tây
Braised crab meat with asparagus broth
Món chính/Main Course
Cá chẽm chiên giòn sốt chua ngọt
Sweet and sour fish fillet
Rau cải hầm nấm sốt dầu hào

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể
thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH (KHÔNG BAO GỒM ĐỒ UỐNG)
N
o

4

Tên nhà
hàng

TOWA Japanese
Cuisine

Địa chỉ

Giới thiệu nhà hàng

kế
LW
nổi
tiếng
thế
giới.
Nổi bật nhất chính là các món dimsum và vịt quay Bắc Kinh
trứ danh. Các món ngon Quảng Đông là một trong những nền
ẩm thực nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới, đặc biệt là dimsum
luôn có sức hút lớn đối với các tín đồ ẩm thực. Được chế biến
từ các nguyên liệu tươi mới, sự sáng tạo, kết hợp với các kỹ
thuật nấu ăn lâu đời. Các món ăn ở đây chứa đựng những
hương vị vừa đặc trưng, vừa mới lạ. Không chỉ cầu kỳ trong
quy tắc chế biến, hình thức trình bày, công dụng sức khỏe, mà
còn chứa đựng cả kho tàng nghệ thuật và ý nghĩa Nho giáo
tượng trưng.
Độc đáo, khó quên và đầy trải nghiệm, TOWA - với nghĩa
“cuộc sống vĩnh hằng” trong tiếng Nhật, là cái tên thể hiện
mong muốn của chúng tôi trong việc tái tạo và mang đến cho
thực khách những món ngon ẩm thực vượt thời gian của đất
nước
mặt
trời
mọc.
Bắt đầu từ những nguyên liệu tinh khiết và tốt nhất, các loại hải
sản cao cấp của TOWA hầu hết đến từ khu chợ nổi tiếng
Toyosu ở Tokyo. Bên cạnh đó, một số loài cá theo mùa được
Tầng 28 Sedona
lựa chọn cẩn thận từ chợ hải sản Hokkaido và Vịnh Nagasaki.
Suites 92-94
Đặc biệt hơn, cá ngừ vây xanh được nhập khẩu từ Kochi Nam Kỳ Khởi
thành phố nổi tiếng với rượu vang và các sản phẩm cá tuyệt
Nghĩa, Phường
hảo.
Bến Nghé, Quận
Sau khi đến TOWA, dưới bàn tay của các đầu bếp chuyên
1, Thành phố Hồ
nghiệp với công thức chế biến độc quyền, những món ăn thanh
Chí Minh
lịch, chính hiệu sẽ được chế biến một cách tinh xảo để phù hợp
với khẩu vị của từng thực khách, nhưng vẫn giữ được dinh
dưỡng đậm đặc và vị thơm ngon thuần khiết của nguyên liệu.
Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chỉ tại quầy sushi của chúng
tôi, TOWA đặc biệt giới thiệu Omakase - một phong cách ẩm
thực độc đáo của Nhật Bản, có thể hiểu đơn giản là “giao cho
đầu bếp”. Thực khách hài lòng có thể đặt niềm tin vào đầu bếp
của chúng tôi để lựa chọn và tạo ra những món ăn thú vị đầy

Menu

Ghi chú

Braised vegetables & mushrooms in oyster sauce
Cơm chiên với thịt bò sa tế
Fried rice with minced beef & satay sauce

đài Chương
trình
SeAPremium

Tráng miệng/Dessert
Chè trôi nước đậu phộng mè đen
Black sesame paste with peanut glutinous
dumpling

ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH
ZENSAI
Tartare cá hồi sốt cay, khoai lang chiên xù
Spicy salmon tartare, sweet potato tempura
OCEAN SASHIMI
Cá hồi nauy, cá trích ép trứng, bạch tuộc nhật
Salmon, kazunoko nishin, octopus
OWANMONO
Trứng hấp bạch quả, sốt nấm truffle
Steamed egg custard, truffle mushroom sauce
JAPONIOCA RICE
Cơm xào bò kiểu Nhật
Yoshinoya gyudon, slow cooked egg
SOUP
Súp Miso
Miso soup

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể
thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH (KHÔNG BAO GỒM ĐỒ UỐNG)
N
o

5

Tên nhà
hàng

Kabin Renaissan
ce
Riverside
Hotel
Saigon

Địa chỉ

Giới thiệu nhà hàng

Menu

bất
ngờ
cho
bạn.
Thêm một điểm nhấn cho một hành trình ẩm thực hoàn mỹ là
quầy bar phục vụ cocktail của chúng tôi ở trung tâm nhà hàng.
Với vô số các loại cocktail Nhật Bản chính thống, được tạo ra
bởi những người pha chế của chúng tôi với trọng tâm là hương
vị tinh tế và tính thẩm mỹ tối giản, TOWA hứa hẹn sẽ làm hài
lòng và giải phóng mọi giác quan của thực khách.

TRÁNG MIỆNG / HAPPY ENDING
Tráng miệng lựa chọn từ Bếp trưởng
Chef’s choice of the day

Tọa lạc ngay trung tâm Quận 1, Kabin thuộc khách sạn
Renaissance Riverside Hotel Saigon được biết đến là một trong
15 Tôn Đức
những nhà hàng nổi tiếng chuyên phục vụ các món ăn Quảng
Thắng, Phường
Đông truyền thống. Được trang trí trang nhã theo phong cách
Bến Nghé, Quận
hiện đại với những nét truyền thống của phương Đông, cùng
1, Thành phố Hồ
những món ăn đặc sản Trung Hoa sang trọng hay thực đơn
Chí Minh
dimsum tuyệt vời do các đầu bếp gốc Hoa lành nghề đảm trách.

12 Đường 12,

Lavelle Library thuộc Lavelle Living Group, là một không gian

ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH
Chọn 1 trong 2 Set
-SET MENU 1
Điểm tâm khai vị 03 món/03 Dim sum
combination
Gà xào Cung Bảo/Sauteed chicken Gong Bao style
Mực chiên giòn/Crispy deep fried squid
Bó xôi hầm tỏi/Stewed spinach with garlic
Cơm chiên xá xíu đậu Hà Lan/Fried rice with BBQ
pork and French bean
Trái cây/Seasonal fresh fruit platter
--SET MENU 2
Điểm tâm khai vị 03 món/03 Dim sum
combination
Heo chua ngọt/Sweet and sour pork with pineapple
Cá mú phi lê hấp tàu xì/Steamed garoupa fillet with
black bean sauce
Rau mùa xào dầu hào/Sautéed season vegetable
with oyster sauce
Cơm chiên Dương Châu/Fried rice “Yang Chou”
style
Trái cây/Seasonal fresh fruit platter

Ghi chú

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể
thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

- Không áp
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH (KHÔNG BAO GỒM ĐỒ UỐNG)
N
o

Tên nhà
hàng
E
LIBRARY

Huyền

7

Địa chỉ

Giới thiệu nhà hàng

Menu

Ghi chú

Phường Thảo
Điền, Thành phố
Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí
Minh

giao thoa giữa nghệ thuật sống, mỹ thuật và ẩm thực mang đến
những trải nghiệm thân thiện với thiên nhiên, con người và
nghệ thuật. Toạ lạc tại quận 2, thành phố Thủ Đức, Lavelle
Library mang đến trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao của Pháp theo
phong cách Bistronomique được dẫn dắt bởi bếp trưởng Thảo
Na - người đã có kinh nghiệm 11 năm làm việc tại một số
khách sạn lớn ở Pháp trong đó có Park Hyatt Paris. Giá trị của
nhà hàng toát lên trong từng vật phẩm trang trí, mùi hương
được chọn lọc tinh tế, âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng và đặc biệt là
cách
thực
hiện
menu
món
ăn.

SET MENU DÀNH CHO 2 KHÁCHMỗi khách chọn 1 món
Lunch Only from 11am-2:30pm

dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể
thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

CS1: 8 & 8D

KHAI VỊ / Appetizer
Xa lát cam, bưởi, tôm, lá bạc hà tươi, sốt cam
Colour garden with orange, grapefruit,
shrimp,fresh mint, orange vinaigrette
HOẶC / Or
Xa lát bò nướng, rau củ giòn, sốt giấm mù tạt mật
ong
Roasted beef salad, crunchy vegetable, honey
mustard vinegar

Nét độc đáo của nhà hàng Lavelle Library nằm ở việc tiên
phong kết hợp ẩm thực và hội họa. Bước vào bên trong, nghênh
đón quan khách là phòng ăn lớn với mái che là lớp kính trong
suốt. Giữa phòng là đài phun nước cổ điển thường thấy ở các
MÓN CHÍNH / Main Course
lâu đài Âu châu. Điều hay ho là bên dưới đài phun nước, chủ
Mì Ý hải sản, nghêu, tôm, mực
nhân trồng hoa sen. Một sự kết hợp Đông Tây kim cổ ấn tượng.
Spaghetti seafood, clams, shrimp, squid
Thực khách khi đến dùng bữa vừa có thể thưởng thức các món
HOẶC / Or
ngon, vừa “nếm” cả hương vị của bộ sưu tập tranh đặc sắc của Bánh mì đen kèm gà nướng Paprika, rau rocket, cà
chủ nhân. Sẽ chẳng nơi đâu mà bạn có thể vừa dùng bữa, vừa
chua sấy
ngắm những tác phẩm gốc của những tên tuổi lừng lẫy trong Dark rye bread with chicken Paprika, roquette, sunlàng hội họa như Salvador Dalí, Walasse Ting, Kim Dong Yoo,
dried tomato
Lê Phổ, Vũ Cao Đàm. Hay những gương mặt hội họa đương
đại như Ronald Ventura, Rudi Mantofani, Lê Thanh Sơn,
TRÁNG MIỆNG / Dessert
Nguyễn Mạnh Hùng, Phương Quốc Trí, Phạm Đình Tiến, Lê
Bánh “waffle” ngọt, trái cây theo mùa, kem tươi
Hoàng Phi Hùng, Đặng Hiệp… Đấy chỉ là một số tên tuổi đang
Chantilly
có tác phẩm trưng bày bày tại Lavelle Library.
Sweet waffle, fresh fruit, chantilly
HOẶC / Or
Nhà hàng hướng tới đối tượng thực khách là những tâm hồn
Bánh crepe sô cô la Marou, chuối
yêu thích tinh hoa ẩm thực thế giới và tất nhiên là cả ẩm thực
Crepe chocolate Marou, banana
Việt. Họ không những chuộng ăn ngon, mặc đẹp, mà còn phải
là người biết thưởng thức cuộc sống.
Bằng tình yêu của những người đam mê rượu và khám phá
ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH

- Không áp

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH (KHÔNG BAO GỒM ĐỒ UỐNG)
N
o

Tên nhà
hàng
Thư
Winecellar
&
Steakhous
e

Địa chỉ

Giới thiệu nhà hàng

Menu

Ghi chú

Hàm Long,
Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội
CS2: 6A Tôn
Thất Thuyết,
Quận Cầu Giấy,
Hà Nội

chân trời ẩm thực mới lạ của Châu Âu, Huyền Thư Winecellar
& Steakhouse được xây dựng để tái hiện lâu đài nguy nga và
hầm rượu cổ kính quý tộc, nhằm thoả mãn xúc cảm được
thưởng thức và trải nghiệm trong không gian văn hoá đậm chất
Tây Âu cho giới sành ẩm thực tại Việt Nam

Khai vị (chọn 1):
Sa lát cà chua, dưa chuột
Sa lát hoa quả

dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể
thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Mang đến sự tinh tế trong khám phá ẩm thực và không gian.
Tinh tế từ khâu chọn nguyên liệu và thuần khiết trong cách chế
biến món ăn và trình bày, để đến khi hoàn thành, người thưởng
thức được cảm nhận đầy đủ cả Mỹ – Vị – Thực. Đảm bảo
khách hàng có những thời khắc thoả mãn và hài lòng nhất khi
đến với nhà hàng.

Món chính (chọn 1):
Đùi cừu nướng
Bò Úc xào lúc lắc
Đùi vịt hầm
Tráng miệng (chọn 1):
Kem nướng cháy mặt
Trái cây theo mùa

Chúng tôi có hơn 50 nhãn hiệu bia và hàng ngàn chai vang
tuyệt hảo cùng menu đồ ăn phong cách Âu độc đáo cho bạn
khám phá.

8

 184 Hào Nam,
Phường Cát
Linh,
Quận
Đống Đa, Hà
Nội
Grill66
 21 Lê Văn
Winecellar
Hưu,
Quận
&
Hai Bà Trưng,
Steakhous
Hà Nội
e
 54 Trung Hòa,
Quận
Cầu
Giấy, Hà Nội
(nhà
hàng
Bontanica)

ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH
Là một trong các chuỗi các quán ăn nhỏ mang đậm phong cách
Châu Âu cổ kính, Grill66 Winecellar & Steakhouse đang dần
trở thành một điểm đến lý tưởng của các tín đồ ẩm thực ở Hà
Nội.
Không chỉ nổi tiếng với các món steak thơm ngon và menu
rượu vang phong phú, Grill66 Winecellar & Steakhouse còn
hấp dẫn các thực khách bởi hệ thống giá cả hợp lý cùng đội ngũ
nhân viên chu đáo, nhiệt tình.

Grill66 Salad
Salad đặc biệt của nhà hàng với đùi lợn muối, táo
giòn, cà chua sấy, hạt bí nướng, bánh mỳ nướng
giòn, nấm xào và sốt dấm Ý
Món chính
Thăn lưng bò Úc
Tráng miệng
Bánh sô cô la nướng chảy, kem vani và dừa sấy

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể
thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH (KHÔNG BAO GỒM ĐỒ UỐNG)
N
o

Tên nhà
hàng

Địa chỉ

Giới thiệu nhà hàng

Menu

 3 Thái Phiên,
Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
(nhà
hàng
Bontanica)
 116/D4 Giảng
Võ, Quận Ba
Đình, Hà Nội
(nhà
hàng
Bontanica)

Lý Club

12 Lê Phụng
Hiểu, Quận
Hoàn Kiếm, Hà
Nội

Cugini Ristorante
Italiano

67 Tô Ngọc
Vân, Phường
Quảng An,

9

1
0

Ghi chú
đài Chương
trình
SeAPremium

Nằm ngay trong trung tâm Hà Nội, tòa nhà Lý Club được xây
dựng từ đầu thế kỷ 19, cùng thời với cây cầu Long Biên lịch sử
và đây cũng được coi là khu vực rất hiếm ở Hà Nội hiện còn
lưu giữ nét cổ kính của kiến trúc Pháp thuộc.
Từ họa tiết, logo đến hình hoa cúc đều được thêu trên những
chiếc đèn lồng một cách cầu kỳ, tỉ mỉ. Tất cả các bộ bát đĩa ở
đây đều được chủ nhân và nghệ nhân gốm Bát Tràng khôi phục
lại trên men nâu của thời nhà Lý và được làm và vẽ bằng tay.
Đến với Lý Club, thực khách vừa được thưởng thức các món ăn
mang đậm phong cách ẩm thực của Việt Nam và Pháp - như
gan ngỗng Pháp áp chảo với xốt chanh dây, súp kem tôm hùm
với rượu mạnh, thăn cá hồi nướng lá chuối xốt chanh leo - mà
đồng thời còn được thưởng thức giai điệu nhạc cổ truyền cũng
được biểu diễn tại sân khấu riêng của Lý Club.
Lý Club còn thiết kế một hầm rượu với gần 200 dòng rượu
vang được lựa chọn kỹ lưỡng đến từ các vùng khác nhau trên
thế giới như Pháp, Italy, Chile, Australia, New Zealand, Tây
Ban Nha… sẽ giúp các thực khách thưởng thức trọn vẹn bữa tối
cùng bạn bè, gia đình và các đối tác quan trọng.
Cugini - Ristorante Italiano, nằm trên phố Tô Ngọc Vân, một
góc Ý thu nhỏ giữa lòng Hà Nội sẽ là điểm đến lý tưởng dành
cho các buổi liên hoan của các gia đình và tiệc công ty.

ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH
- Gỏi cổ hũ dừa tôm thịt
- Cơm nắm chiên với cá dứa một nắng
- Bò xào tiêu đen trên đá nóng
- Rau xào theo mùa
- Thạch Tào phớ đặc biệt

ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể
thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium
- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các

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

20

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00
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N
o

1
1

Tên nhà
hàng

88
Bistronom
y–
Restauran
t & Wine
Lounge

Địa chỉ

Giới thiệu nhà hàng

Menu

Ghi chú

Quận Tây Hồ,
Hà Nội

Hoàn toàn tận tâm với từng món ăn do đầu bếp nổi tiếng Nico
Ceccomoro mang đến cho khách hàng hương vị Địa Trung Hải.
Hòa quyện với mùi thơm của đế bánh tươi nướng ngay tại nhà
hàng, không gian ấm cúng nơi đây đánh thức mọi giác quan của
bạn khi thưởng thức đồ ăn tại Cugini.
Pizza ở đây được làm từ bột tươi, vỏ mỏng với phần topping
phong phú như cá hồi, thịt nguội, các loại nấm theo đúng phong
cách người Italia bản địa. Sự tinh tế từ gia vị đến cách chế biến
độc đáo của đầu bếp tuyệt hảo tại Cugini khiến những khách
hàng sành ăn không bao giờ phải thất vọng.
Món mì spaghetti chính là một trong những món ăn được ưa
chuộng nhất tại nhà hàng với với những cuộn mì tươi được làm
bằng tay tươi mới nhất.
Quý vị đừng quên chiêu đãi vị giác của mình, thưởng thức món
tráng miệng tinh tế, trình bày đẹp mắt tại Cugini - Ristorante
Italiano.

KHAI VỊ
CARPACCIO DI MANZO
Bò Wagyu Úc tươi, sốt chanh, rau rocket, phô mai
parmesan

dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể
thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

88 Xuân Diệu,
Phường Tứ
Liên, Quận Tây
Hồ, Hà Nội

“Taste Different” là giá trị mà những đầu bếp tài hoa và giàu
kinh nghiệm tại 88 Bistronomy theo đuổi. Được đánh giá là
một điểm đến có tầm nhìn đẹp nhất Hà Nội, 88 Bistronomy thu
hút thực khách bởi những món ăn và set-menu cuốn hút.
Trải nghiệm của thực khách tại đây đến từ sự
cộng hưởng của không gian hiện đại nhưng ấm cúng và gần
gũi, của một tầng thượng khoáng đạt với tầm nhìn tuyệt tác
hướng ra Hồ Tây lúc hoàng hôn. 88 Bistronomy đốn tim thực
khách còn bởi sự am hiểu về kiến thức ẩm thực và kết hợp tinh
tế, hài hòa gia vị châu Âu trong từng món ăn. Món ăn được
trình bày bởi đôi bàn tay “pháp thuật” của Chef Bắc Trịnh
khiến những vị khách dù khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng.
Tại 88 Bistronomy, 88 Lounge cũng phục vụ 88 loại rượu vang
khác nhau. Tất cả đều được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Tại
đây còn có phòng riêng nếu bạn muốn có không gian yên tĩnh
dành cho người quan trọng của mình.

MÓN CHÍNH
GNOCCHI NORCINA
Mỳ khoai tây nhà làm, nấm paris, xúc xích, sốt
nấm truffle
TRÁNG MIỆNG
TIRAMISU
Phô mai kem ý mascarpone, cà phê, ca cao

ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH
Khai Vị
Cá Ngừ Tartare
Súp Bí Ngô
Món Chính
Cá Vược Bỏ Lò
Tráng Miệng
Kem Cháy

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể
thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH (KHÔNG BAO GỒM ĐỒ UỐNG)
N
o

Tên nhà
hàng

Địa chỉ

Giới thiệu nhà hàng

Menu

Ghi chú
SeAPremium

ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH
Súp
Súp theo ngày

1
2

The
VinSteak

7 Xuân Diệu,
Quận Tây Hồ,
Hà Nội

Nằm trên mặt đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, The VinSteak
với một không gian phảng phất nét Âu lãng mạn, ấm cúng
mang đến cho thực khách cơ hội thưởng thức bữa ăn kiểu Âu
đơn giản nhưng chất lượng và tươi mới. Đó là những món bít
tết hảo hạng từ nguyên liệu nhập khẩu cao cấp (bò New
Zealand, bò Mỹ thượng hạng, bò Wagyu Nhật) kết hợp cùng
hương vị nồng nàn của những ly rượu vang tuyệt hảo; là những
món soup, salad khai vị nhẹ nhàng; là các loại pasta, burger
giúp bạn “no bụng”... và cuối cùng, khép lại bữa ăn bằng món
tráng miệng ngọt ngào không thể nào hoàn hảo hơn. Có thể kể
ra một số món ăn đặc trưng tại The VinSteak như: bò bít tết,
thăn sườn bò Úc nướng trên than đá, lườn gà tẩm bột mì chiên
bơ, cá ngừ lăn tiêu áp chảo…
Sở hữu một không gian khiêm tốn với tổng cộng 3 tầng phục
vụ khoảng 60 khách, The VinSteak vẫn đầy ấn tượng bởi bầu
không khí ấm cúng và đậm chất Âu, vô cùng phù hợp với
những buổi hẹn hò lãng mạn. Hơn thế nữa, nhà hàng còn có hệ
thống phòng riêng sang trọng, đa dạng về sức chứa (8-26
khách/phòng), có phòng còn được thiết kế theo phong cách
hầm rượu vang độc đáo, rất thích hợp để tiếp khách, liên hoan,
sum họp gia đình, bạn bè...

Khai vị (chọn 1):
- Rau xà lách tươi theo mùa, lá tàu bay, cà chua
bi,hành tím, pho mát Parmesan cùng bò hảo hạng
nướng xé lát và sốt dấm Ý
Roasted beef salad (Sliced roast beef served with
mixed lecttuce, rocket leaves, cherry tomato, sliced
red onions, shaved parmersan cheese and balsamic
dressing)
- Hải sản nấu sốt kem bỏ lò với pho mát Cheddar
Sea food thermidor (Baked in a creamy white wine
sauce, melted with cheddar cheese)
- Thịt lợn quay giòn dùng kèm salad bắp cải.
Pork belly lolipop (Crispy pork belly served with
coleslaw sald and hoisin dressing)
Món chính (Chọn 1):
- Lõi vai bò Mỹ hoặc than lưng bò New Zealand
nướng – 200gr
(Dùng kèm ngô luộc, nấm xào, lơ xanh chần, cà
chua bi bỏ lò và sốt vang đỏ)
US beef steak or Newzealand sirloin – 200gr (Corn
on cob, sauteeed mushrooms, steamed brocolli,
roasted cherry tomato and red wine sauce)

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Nhà
hàng quy định.
- Menu nhà
hàng có thể
thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÀNH CHO 2 KHÁCH (KHÔNG BAO GỒM ĐỒ UỐNG)
N
o

Tên nhà
hàng

Địa chỉ

Giới thiệu nhà hàng

Menu

Ghi chú

- Cá hồi áp chảo -200gr (dùng kèm khoai tây
nghiền, rau trần và sốt bơ cam)
Atlantic salmon – 200gr (Served with mashed
potato, steamed vegetables and beurre blance
sauce)
- Đùi vịt hầm trong mỡ vịt (dùng kèm khoai tây
chiên, cà chua bi, đậu Pháp xào tỏi và sốt cam)
Duck confit (Leg of duck served with French fries,
cherry tomato, garlic French beans and orange
sauce)
Tráng miệng / Dessert
Tráng miệng lựa chọn của Bếp trưởng
Dessert from Chef’s selection

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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PHỤ LỤC 02: CHI TIẾT ĐẶC QUYỀN CHƠI GOLF TRONG TUẦN VÀ RƯỢU VANG
A. NỘI DUNG GÓI ĐẶC QUYỀN
TÊN GÓI
ĐẶC QUYỀN

MÔ TẢ ĐẶC QUYỀN

1. Đặc quyền Chơi
Golf trong tuần
& Rượu vang

QUYỀN LỢI THÊM

 Một lượt chơi Golf miễn phí ra sân (green fee) tại 20 sân golf trên toàn quốc
 Áp dụng cho các giờ trong ngày, các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6, không áp
 Đảm bảo tình trạng đặt chỗ
dụng với cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật). Các ngày nghỉ lễ sẽ theo chính sách từng
 Ưu đãi giá Member guest cho khách chơi cùng trong lượt
nhà cung cấp và điều kiện đáp ứng sẵn có của nhà cung cấp.
đặt chơi đối với quyền lợi golf
 Một chai rượu vang cao cấp (trắng/đỏ) phục vụ tại chỗ hoặc mang về tại 12 nhà
 Ưu đãi thêm cho đồ ăn tại nhà hàng (tuỳ thuộc vào nguồn
hàng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.
lực sẵn có)
 Áp dụng cho bữa trưa/tối các ngày trong tuần và cuối tuần. Các ngày nghỉ lễ sẽ theo
chính sách từng nhà cung cấp và điều kiện đáp ứng sẵn có của nhà cung cấp

B. THỜI GIAN ĐẶT DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY
GOLF
Thời gian đặt
dịch vụ

Đặt trước ít nhất 24 giờ thông qua tổng đài 028 38240566

- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài
028 38240566
- Bất kỳ thay đổi hay hủy phải đươc thực hiện ít nhất 72h trước
Chính sách
giờ sử dụng dịch vụ
hoàn hủy, sửa
- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong vòng 72h trước giờ sử dụng
đổi và vắng mặt
dịch vụ hoặc Khách hàng không đến sẽ được tính là Khách hàng
đã sử dụng 1 đặc quyền.

01 CHAI RƯỢU VANG CAO CẤP TẠI 12 NHÀ HÀNG
Thời gian đặt dịch
vụ

Chính sách hoàn
hủy, sửa đổi và
vắng mặt

Đặt trước ít nhất 24 giờ thông qua tổng đài 028 38240566

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 04h
trước giờ sử dụng dịch vụ
- Hủy trong vòng 04 giờ trước giờ đặt hoặc không đến sẽ
được tính là Khách hàng đã sử dụng đặc quyền.

C. DANH SÁCH SÂN GOLF VÀ NHÀ HÀNG
I. DANH SÁCH 20 SÂN GOLF
(Chi tiết theo Mục I, Phần C, Phụ lục 01 Thể lệ này)
II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG VÀ RƯỢU VANG

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

1

2

TÊN NHÀ
HÀNG

P'ti Saigon

ROS Yacht
Club –
Dining &
River Lounge

ĐỊA CHỈ

52 Ngô Quang Huy,
Thảo Điền, Thành
phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí
Minh

Bến Bạch Đằng,
10B Tôn Đức
Thắng, Phường Bến
Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí
Minh

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG
P'ti Saigon là một sự cân bằng hoàn hảo giữa một lounge-bar và nhà
hàng, mang đến cho thực khách những món ăn lấy cảm hứng từ vùng
Địa Trung Hải, các loại cocktail được pha chế khéo léo với danh sách
rượu vang phong phú và gói gọn trong cách bài trí ấm cúng, thân mật,
hiện đại.
Pti “Festive dining” là nơi thân mật, gần gũi xuyên ngày dành cho
những người ưa thích tiệc tùng, và cũng là nơi đem lại bữa ăn thịnh
soạn cùng với những ly cocktail độc đáo trong một bầu không khí sang
trọng, giản dị.
Cảm thấy đói bụng? Thực đơn của P'ti Saigon là “đứa con tâm huyết”
của đầu bếp người Pháp gốc Campuchia, một người đã được đào tạo
qua nhà hàng sao Michelin. Các sáng tạo của ông thể hiện niềm đam
mê với các món ăn Pháp và Địa Trung Hải, đặc biệt luôn sử dụng các
nguyên liệu tươi nhất mỗi ngày. Thực đơn cung cấp một loạt các món
ăn “đặc trưng” được chế biến từ các nguyên liệu theo mùa và có thể
thưởng thức được từ trong phòng ăn riêng tư hay ra khu vực ngoài trời.
Cảm thấy khát? Quầy bar Le Peti là một thế giới khác biệt, một địa
điểm đắc địa nằm giữa trung tâm khu dân cư Sài Gòn, nơi vẫn tiếp tục
phát triển mạnh trong khi thế giới xung quanh vẫn đang ngủ yên ...
Chúng ta có xu hướng quên mất thời gian khi đến đây nhâm nhi một
loại đồ uống đặc trưng: Mojito, Caipirinha hoặc Bloody Mary hay là
một vài loại cocktail đặc trưng của P'ti Saigon. Âm nhạc vui tươi, hiện
đại, acoustic và trầm bổng, tất cả những cảm xúc đó được hòa quyện
hoàn hảo bởi một số DJ và nhạc sĩ bậc nhất Sài Gòn.
Lấy cảm hứng từ nhà hàng “La Pointe Des Blagueurs”, sau đó là quán
cà phê “Jokers’ Point” tại bến cảng Bạch Đằng - một trong những khu
vực sầm uất nhất Sài Gòn vào những năm 1950, sau gần 7 thập kỷ,
ROS được hình thành tại địa điểm biểu tượng này như là một người
gác cổng duy trì nền văn hóa của Sài Gòn.
ROS là một nhà hàng Liên Á mở cửa suốt ngày đêm với những cảm
giác bình dị và phảng phất phong cách Cote d'Azur. Không chỉ đơn
thuần là một bữa ăn tinh tế với tầm nhìn ra toàn cảnh bờ sông, trải
nghiệm ăn uống tại ROS có ý nghĩa thu hút mọi giác quan bằng cách
mang đến cơ hội thưởng thức ẩm thực Liên Á đầy sáng tạo, nhâm nhi

Lần ban hành: 01/00

TÊN RƯỢU

TẶNG 01 CHAI RƯỢU
Vang trắng
Chateau Loumelat
Sauvignon Blanc, Semillion,
Bordeaux, France
Sicilia Canapi,
Grillo, Italy
Vang đỏ
Marques De Chasse
Merlot, Cabernet, Bordeaux,
France
Sicilia Canapi,
Nero D’Avola, Italy

TẶNG 01 CHAI RƯỢU
Vang trắng: Terre Forti
Chardonnay
Vang đỏ: Sangiovese

GHI CHÚ

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng
nhà hàng
- Thông tin cụ thể
sẽ được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Lần ban hành: 01/00

TÊN RƯỢU

một loạt các loại cocktail lạ miệng và đắm mình trong không gian
thanh bình của sông Sài Gòn. Bất kể bạn đến thăm vào thời điểm nào,
từ tờ mờ sáng đến đêm khuya, ROS với khung cảnh ngoạn mục sẽ giúp
bạn xoa dịu tâm trí và mang đến cho bạn cảm giác thư thái và đổi mới.

3

Lai Cantonese
Restaurant

Tầng 28 Sedona
Suites 92-94 Nam
Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh

4

TOWA Japanese
Cuisine

Tầng 28 Sedona
Suites 92-94 Nam
Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố

Với vị trí từ tầng cao giữa lòng Sài Gòn, Lai - Cantonese Restaurant sở
hữu không gian thanh lịch và tầm nhìn đặc sắc bao trọn sự lung linh
của thành phố nhộn nhịp bên dưới. Tại Lai vào mỗi tối Thứ Sáu và Thứ
Bảy hàng tuần, thực khách như được dùng bữa trong một khu vườn
trên cao với không gian lãng mạn tràn ngập giai điệu du dương từ màn
trình diễn Live Music Saxophone/Violin lãng mạn.
Lai - Cantonese Restaurant là sự hài hòa độc đáo giữa công thức nấu ăn
Quảng Đông chính thống và các yếu tố đương đại. Đội ngũ nhà bếp của
Lai - Cantonese Restaurant sử dụng một cách sáng tạo các kỹ thuật nấu
ăn hiện đại và nguyên liệu chất lượng cao nhất để nâng cao hương vị
của tất cả các món ăn. Mỗi món ăn đều được trình bày và trang trí khác
biệt để phù hợp với không gian sang trọng, là sự pha trộn giữa thiết kế
hiện đại và hoa văn truyền thống của Trung Quốc của Tập đoàn thiết kế
LW nổi tiếng thế giới.
Nổi bật nhất chính là các món dimsum và vịt quay Bắc Kinh trứ danh.
Các món ngon Quảng Đông là một trong những nền ẩm thực nổi tiếng
và lâu đời nhất thế giới, đặc biệt là dimsum luôn có sức hút lớn đối với
các tín đồ ẩm thực. Được chế biến từ các nguyên liệu tươi mới, sự
sáng tạo, kết hợp với các kỹ thuật nấu ăn lâu đời. Các món ăn ở đây
chứa đựng những hương vị vừa đặc trưng, vừa mới lạ. Không chỉ cầu
kỳ trong quy tắc chế biến, hình thức trình bày, công dụng sức khỏe, mà
còn chứa đựng cả kho tàng nghệ thuật và ý nghĩa Nho giáo tượng
trưng.
Độc đáo, khó quên và đầy trải nghiệm, TOWA - với nghĩa “cuộc sống
vĩnh hằng” trong tiếng Nhật, là cái tên thể hiện mong muốn của chúng
tôi trong việc tái tạo và mang đến cho thực khách những món ngon ẩm
thực vượt thời gian của đất nước mặt trời mọc.
Bắt đầu từ những nguyên liệu tinh khiết và tốt nhất, các loại hải sản cao

GHI CHÚ
nhà hàng
- Thông tin cụ thể
sẽ được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

TẶNG 01 CHAI RƯỢU
Vang đỏ: Chile, Central
Valley, Cabernet Sauvignon,
Sendero.
Vang trắng: Chile, Central
Valley, Chardonnay, Sendero.

TẶNG 01 CHAI RƯỢU
Vang đỏ: Chile, Central
Valley, Cabernet Sauvignon,
Sendero.
Vang trắng: Chile, Central

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng
nhà hàng
- Thông tin cụ thể
sẽ được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.

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

5

TÊN NHÀ
HÀNG

RBar Renaissance
Riverside
Hotel SG

Lần ban hành: 01/00

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

TÊN RƯỢU

GHI CHÚ

Hồ Chí Minh

cấp của TOWA hầu hết đến từ khu chợ nổi tiếng Toyosu ở Tokyo. Bên
cạnh đó, một số loài cá theo mùa được lựa chọn cẩn thận từ chợ hải sản
Hokkaido và Vịnh Nagasaki. Đặc biệt hơn, cá ngừ vây xanh được nhập
khẩu từ Kochi - thành phố nổi tiếng với rượu vang và các sản phẩm cá
tuyệt hảo.
Sau khi đến TOWA, dưới bàn tay của các đầu bếp chuyên nghiệp với
công thức chế biến độc quyền, những món ăn thanh lịch, chính hiệu sẽ
được chế biến một cách tinh xảo để phù hợp với khẩu vị của từng thực
khách, nhưng vẫn giữ được dinh dưỡng đậm đặc và vị thơm ngon thuần
khiết của nguyên liệu. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chỉ tại quầy
sushi của chúng tôi, TOWA đặc biệt giới thiệu Omakase - một phong
cách ẩm thực độc đáo của Nhật Bản, có thể hiểu đơn giản là “giao cho
đầu bếp”. Thực khách hài lòng có thể đặt niềm tin vào đầu bếp của
chúng tôi để lựa chọn và tạo ra những món ăn thú vị đầy bất ngờ cho
bạn.

Valley, Chardonnay, Sendero.

- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng
nhà hàng
- Thông tin cụ thể
sẽ được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

15 Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh

Thêm một điểm nhấn cho một hành trình ẩm thực hoàn mỹ là quầy bar
phục vụ cocktail của chúng tôi ở trung tâm nhà hàng. Với vô số các
loại cocktail Nhật Bản chính thống, được tạo ra bởi những người pha
chế của chúng tôi với trọng tâm là hương vị tinh tế và tính thẩm mỹ tối
giản, TOWA hứa hẹn sẽ làm hài lòng và giải phóng mọi giác quan của
thực khách.
Đánh thức ngày mới với vị cà phê sảng khoái và khép lại một ngày dài
bằng ly đồ uống đặc sắc, bay bổng – một trải nghiệm đầy cảm xúc tại
Rbar.
Rbar thu hút từ cái nhìn đầu tiên bởi vị trí đắc địa - ngay chính sảnh
của Khách sạn Renaissance. Du khách có dịp thưởng thức một nhịp
sống khác lạ của Sài Gòn trong không gian sang trọng, ấm cúng và đội
ngũ baristas có "tuyệt kỹ" pha chế.
Điểm thu hút của Rbar còn ở sự chu đáo và tận tâm của đội ngũ phục
vụ và bàn bếp, có khả năng làm hài lòng tối đa du khách đến thành phố
làm việc. Thực đơn ăn trưa nhanh và đồ ăn nhẹ được thiết kế hợp lý, đa
dạng và vừa vặn với nhu cầu bận rộn họp hành của giới công sở.
Không gian khoáng đãng và hiện đại nơi đây được lựa chọn khi bạn

TẶNG 01 CHAI RƯỢU
Ad Astra – Italy
Wolfblass Bilayara – Australia
Casa Subercaseux – Chile

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng
nhà hàng
- Thông tin cụ thể

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Lần ban hành: 01/00

TÊN RƯỢU

cần có một góc làm việc cảm hứng, hiệu quả hoặc mong muốn tìm nơi
gặp gỡ lý tưởng, đầy năng lượng cùng đối tác hoặc bạn thân.

6

7

LAVELLE
LIBRARY

Grill66
Winecellar &
Steakhouse

12 Đường 12,
Phường Thảo Điền,
Thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ
Chí Minh

184 Hào Nam,
Phường Cát Linh,
Quận Đống Đa, Hà
Nội

Lavelle Library thuộc Lavelle Living Group, là một không gian giao
thoa giữa nghệ thuật sống, mỹ thuật và ẩm thực mang đến những trải
nghiệm thân thiện với thiên nhiên, con người và nghệ thuật. Toạ lạc tại
quận 2, thành phố Thủ Đức, Lavelle Library mang đến trải nghiệm ẩm
thực đỉnh cao của Pháp theo phong cách Bistronomique được dẫn dắt
bởi bếp trưởng Thảo Na - người đã có kinh nghiệm 11 năm làm việc tại
một số khách sạn lớn ở Pháp trong đó có Park Hyatt Paris. Giá trị của
nhà hàng toát lên trong từng vật phẩm trang trí, mùi hương được chọn
lọc tinh tế, âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng và đặc biệt là cách thực hiện
menu món ăn.
Nét độc đáo của nhà hàng Lavelle Library nằm ở việc tiên phong kết
hợp ẩm thực và hội họa. Bước vào bên trong, nghênh đón quan khách
là phòng ăn lớn với mái che là lớp kính trong suốt. Giữa phòng là đài
phun nước cổ điển thường thấy ở các lâu đài Âu châu. Điều hay ho là
bên dưới đài phun nước, chủ nhân trồng hoa sen. Một sự kết hợp Đông
Tây kim cổ ấn tượng. Thực khách khi đến dùng bữa vừa có thể thưởng
thức các món ngon, vừa “nếm” cả hương vị của bộ sưu tập tranh đặc
sắc của chủ nhân. Sẽ chẳng nơi đâu mà bạn có thể vừa dùng bữa, vừa
ngắm những tác phẩm gốc của những tên tuổi lừng lẫy trong làng hội
họa như Salvador Dalí, Walasse Ting, Kim Dong Yoo, Lê Phổ, Vũ Cao
Đàm. Hay những gương mặt hội họa đương đại như Ronald Ventura,
Rudi Mantofani, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng, Phương Quốc
Trí, Phạm Đình Tiến, Lê Hoàng Phi Hùng, Đặng Hiệp… Đấy chỉ là
một số tên tuổi đang có tác phẩm trưng bày bày tại Lavelle Library.
Là một trong các chuỗi các quán ăn nhỏ mang đậm phong cách Châu
Âu cổ kính, Grill66 Winecellar & Steakhouse đang dần trở thành một
điểm đến lý tưởng của các tín đồ ẩm thực ở Hà Nội.
Không chỉ nổi tiếng với các món steak thơm ngon và menu rượu vang
phong phú, Grill66 Winecellar & Steakhouse còn hấp dẫn các thực

GHI CHÚ
sẽ được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

TẶNG 01 CHAI RƯỢU
'- Casas Del Toqui Single
Estate, Cabernet Sauvignon
Chile
- Casas Del Toqui Single
Estate, Chardonney, Chile

TẶNG 01 CHAI RƯỢU
Vang nổ/vang hồng:
Abbazia Moscato Rose Dolce
Abbazia Gran Cuvee Brut
Vang trắng:

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng
nhà hàng
- Thông tin cụ thể
sẽ được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.
- Thông tin rượu

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

21 Lê Văn Hưu,
Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội

khách bởi hệ thống giá cả hợp lý cùng đội ngũ nhân viên chu đáo, nhiệt
tình.

Koyle Costa Cuarzo Sauvignon
Blanc
Dr Zen Zen Riesling Kabinet
Vang đỏ:
Koyle Cuvee Los Ligues Syrah
Espiritu Rebelde Syrah Reserva
Espiritu Indomito Carmenere
Reserva
Victoria Series Cabernet
Sauvignon
Victoria Series Syrah
Casarena 505 - Reserva Malbec
Casarena Reservado - Malbec
Casarena Reservado - Sinergy
Blend
CAPA Vendimia
SeleccionadaVDT Castilla 2019
Temparanillo
La Cepa de Pelayo Bobal
Amarama Passione Terre
Siciliane IGT

tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng
nhà hàng
- Thông tin cụ thể
sẽ được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

54 Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, Hà
Nội (nhà hàng
Bontanica)
3 Thái Phiên, Quận
Hai Bà Trưng, Hà
Nội (nhà hàng
Bontanica)
116/D4 Giảng Võ,
Quận Ba Đình, Hà
Nội (nhà hàng
Bontanica)

8

Huyền Thư
Winecellar &
Steakhouse

Lần ban hành: 01/00

CS1: 8 & 8D Hàm
Long, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội
CS2: 6A Tôn Thất
Thuyết, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội

Bằng tình yêu của những người đam mê rượu và khám phá chân trời
ẩm thực mới lạ của Châu Âu, Huyền Thư Winecellar & Steakhouse
được xây dựng để tái hiện lâu đài nguy nga và hầm rượu cổ kính quý
tộc, nhằm thoả mãn xúc cảm được thưởng thức và trải nghiệm trong
không gian văn hoá đậm chất Tây Âu cho giới sành ẩm thực tại Việt
Nam
Mang đến sự tinh tế trong khám phá ẩm thực và không gian. Tinh tế từ
khâu chọn nguyên liệu và thuần khiết trong cách chế biến món ăn và
trình bày, để đến khi hoàn thành, người thưởng thức được cảm nhận
đầy đủ cả Mỹ – Vị – Thực. Đảm bảo khách hàng có những thời khắc
thoả mãn và hài lòng nhất khi đến với nhà hàng.

TẶNG 01 CHAI RƯỢU
Vang trắng: Silverlake.
Marlborough. New Zealand.
Sauvignon blanc
Vang đỏ: Trivento Reserve.
Mendoza. Argentina. Malbec

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng
nhà hàng
- Thông tin cụ thể
sẽ được tư vấn bởi

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

STT

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Lần ban hành: 01/00

TÊN RƯỢU

Chúng tôi có hơn 50 nhãn hiệu bia và hàng ngàn chai vang tuyệt hảo
cùng menu đồ ăn phong cách Âu độc đáo cho bạn khám phá.

9

Lý Club

12 Lê Phụng Hiểu,
Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội

Nằm ngay trong trung tâm Hà Nội, tòa nhà Lý Club được xây dựng từ
đầu thế kỷ 19, cùng thời với cây cầu Long Biên lịch sử và đây cũng
được coi là khu vực rất hiếm ở Hà Nội hiện còn lưu giữ nét cổ kính của
kiến trúc Pháp thuộc.
Từ họa tiết, logo đến hình hoa cúc đều được thêu trên những chiếc đèn
lồng một cách cầu kỳ, tỉ mỉ. Tất cả các bộ bát đĩa ở đây đều được chủ
nhân và nghệ nhân gốm Bát Tràng khôi phục lại trên men nâu của thời
nhà Lý và được làm và vẽ bằng tay.
Đến với Lý Club, thực khách vừa được thưởng thức các món ăn mang
đậm phong cách ẩm thực của Việt Nam và Pháp - như gan ngỗng Pháp
áp chảo với xốt chanh dây, súp kem tôm hùm với rượu mạnh, thăn cá
hồi nướng lá chuối xốt chanh leo - mà đồng thời còn được thưởng thức
giai điệu nhạc cổ truyền cũng được biểu diễn tại sân khấu riêng của Lý
Club.
Lý Club còn thiết kế một hầm rượu với gần 200 dòng rượu vang được
lựa chọn kỹ lưỡng đến từ các vùng khác nhau trên thế giới như Pháp,
Italy, Chile, Australia, New Zealand, Tây Ban Nha… sẽ giúp các thực
khách thưởng thức trọn vẹn bữa tối cùng bạn bè, gia đình và các đối tác
quan trọng.

Tổng đài Chương
trình SeAPremium

TẶNG 01 CHAI RƯỢU
Vang trắng: Chile, Central
Valley, Echeverría Reserva
Chardonnay
Vang đỏ: Chile, Central Valley,
Echeverría Reserva Cabernet
Sauvignon

TẶNG 01 CHAI RƯỢU

10

Cugini Ristorante
Italiano

67 Tô Ngọc Vân,
Phường Quảng An,
Quận Tây Hồ, Hà
Nội

Cugini - Ristorante Italiano, nằm trên phố Tô Ngọc Vân, một góc Ý thu
nhỏ giữa lòng Hà Nội sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho các buổi liên
hoan của các gia đình và tiệc công ty.
Hoàn toàn tận tâm với từng món ăn do đầu bếp nổi tiếng Nico
Ceccomoro mang đến cho khách hàng hương vị Địa Trung Hải. Hòa
quyện với mùi thơm của đế bánh tươi nướng ngay tại nhà hàng, không
gian ấm cúng nơi đây đánh thức mọi giác quan của bạn khi thưởng
thức đồ ăn tại Cugini.
Pizza ở đây được làm từ bột tươi, vỏ mỏng với phần topping phong phú
như cá hồi, thịt nguội, các loại nấm theo đúng phong cách người Italia
bản địa. Sự tinh tế từ gia vị đến cách chế biến độc đáo của đầu bếp

GHI CHÚ

Chile vang trắng:
o Montes Alpha Chardonnay (A
strong fruity, wine with
beautiful Chardonnay character.
Evident banana, pineapple, and
tropical fruits. Full wine, mid
palate with long and pleasant
finish)
Chile vang đỏ:

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng
nhà hàng
- Thông tin cụ thể
sẽ được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng
nhà hàng
- Thông tin cụ thể

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

STT

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

TÊN RƯỢU

GHI CHÚ

tuyệt hảo tại Cugini khiến những khách hàng sành ăn không bao giờ
phải thất vọng.
Món mì spaghetti chính là một trong những món ăn được ưa chuộng
nhất tại nhà hàng với với những cuộn mì tươi được làm bằng tay tươi
mới nhất.

o Montes Alpha Carmenere
(Deep and live ruby red color.
Elegant & evident Carmenère
showing lovely black pepper
aromas with hints of red
berries, chocolate, a bit of
vanilla & black plums)
o Montes Alpha Cabernet
Sauvignon (Intense ruby color
with red fruits evocations of
blackcurrant, chocolate, cigar
box well integrated oak. Great
complexity in the mouth, full
bodied, balanced with a lasting
persistence)

sẽ được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Quý vị đừng quên chiêu đãi vị giác của mình, thưởng thức món tráng
miệng tinh tế, trình bày đẹp mắt tại Cugini - Ristorante Italiano.

11

88
Bistronomy –
Restaurant &
Wine Lounge

88 Xuân Diệu,
Phường Tứ Liên,
Quận Tây Hồ, Hà
Nội

Lần ban hành: 01/00

“Taste Different” là giá trị mà những đầu bếp tài hoa và giàu kinh
nghiệm tại 88 Bistronomy theo đuổi. Được đánh giá là một điểm đến
có tầm nhìn đẹp nhất Hà Nội, 88 Bistronomy thu hút thực khách bởi
những món ăn và set-menu cuốn hút.
Trải nghiệm của thực khách tại đây đến từ sự cộng hưởng của không
gian hiện đại nhưng ấm cúng và gần gũi, của một tầng thượng khoáng
đạt với tầm nhìn tuyệt tác hướng ra Hồ Tây lúc hoàng hôn. 88
Bistronomy đốn tim thực khách còn bởi sự am hiểu về kiến thức ẩm
thực và kết hợp tinh tế, hài hòa gia vị châu Âu trong từng món ăn. Món
ăn được trình bày bởi đôi bàn tay “pháp thuật” của Chef Bắc Trịnh
khiến những vị khách dù khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng.
Tại 88 Bistronomy, 88 Lounge cũng phục vụ 88 loại rượu vang khác
nhau. Tất cả đều được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Tại đây còn có
phòng riêng nếu bạn muốn có không gian yên tĩnh dành cho người
quan trọng của mình.
Tại đây phù hợp để tụ tập bạn bè, đi cùng người thân. Hãy tận hưởng
những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

TẶNG 01 CHAI RƯỢU
• Vang Trắng: Chile, Central
Valley, Echeverría Reserva
Chardonnay
• Vang đỏ: Chile, Central
Valley, Echeverría Reserva
Cabernet Sauvignon

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng
nhà hàng
- Thông tin cụ thể
sẽ được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

STT

12

TÊN NHÀ
HÀNG

The VinSteak

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

7 Xuân Diệu, Quận
Tây Hồ, Hà Nội

Nằm trên mặt đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, The VinSteak với một
không gian phảng phất nét Âu lãng mạn, ấm cúng mang đến cho thực
khách cơ hội thưởng thức bữa ăn kiểu Âu đơn giản nhưng chất lượng
và tươi mới. Đó là những món bít tết hảo hạng từ nguyên liệu nhập
khẩu cao cấp (bò New Zealand, bò Mỹ thượng hạng, bò Wagyu Nhật)
kết hợp cùng hương vị nồng nàn của những ly rượu vang tuyệt hảo; là
những món soup, salad khai vị nhẹ nhàng; là các loại pasta, burger giúp
bạn “no bụng”... và cuối cùng, khép lại bữa ăn bằng món tráng miệng
ngọt ngào không thể nào hoàn hảo hơn. Có thể kể ra một số món ăn đặc
trưng tại The VinSteak như: bò bít tết, thăn sườn bò Úc nướng trên
than đá, lườn gà tẩm bột mì chiên bơ, cá ngừ lăn tiêu áp chảo…
Sở hữu một không gian khiêm tốn với tổng cộng 3 tầng phục vụ
khoảng 60 khách, The VinSteak vẫn đầy ấn tượng bởi bầu không khí
ấm cúng và đậm chất Âu, vô cùng phù hợp với những buổi hẹn hò lãng
mạn. Hơn thế nữa, nhà hàng còn có hệ thống phòng riêng sang trọng,
đa dạng về sức chứa (8-26 khách/phòng), có phòng còn được thiết kế
theo phong cách hầm rượu vang độc đáo, rất thích hợp để tiếp khách,
liên hoan, sum họp gia đình, bạn bè...

Lần ban hành: 01/00

TÊN RƯỢU

TẶNG 01 CHAI RƯỢU
Vang trắng Chile: Montes
Alpha Chardonnay
Vang đỏ Chile: Montes Alpha
Carmenere, Montes Alpha
Cabernet Sauvignon

GHI CHÚ
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc biệt
khác do Nhà hàng
quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy theo
chính sách từng
nhà hàng
- Thông tin cụ thể
sẽ được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

PHỤ LỤC 03: CHI TIẾT ĐẶC QUYỀN CHƠI GOLF SUỐT TUẦN VÀ RƯỢU VANG
A. NỘI DUNG GÓI ĐẶC QUYỀN
TÊN GÓI
ĐẶC QUYỀN
Đặc quyền
Chơi Golf
suốt tuần &
Rượu vang

MÔ TẢ ĐẶC QUYỀN

QUYỀN LỢI THÊM

 Một lượt chơi Golf miễn phí ra sân (green fee) tại 20 sân golf trên toàn quốc
 Áp dụng cho các giờ trong ngày, các ngày trong tuần, ngày cuối tuần và các ngày  Đảm bảo tình trạng đặt chỗ
nghỉ lễ (tùy theo chính sách từng nhà cung cấp và điều kiện đáp ứng sẵn có của nhà  Ưu đãi giá Member guest cho khách chơi cùng trong lượt
cung cấp)
đặt chơi đối với quyền lợi golf
 Hai ly rượu vang cao cấp phục vụ tại 12 nhà hàng tại tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.
 Ưu đãi thêm cho đồ ăn tại nhà hàng (tuỳ thuộc vào nguồn
lực sẵn có)
 Áp dụng cho bữa trưa/tối các ngày trong tuần và cuối tuần. Các ngày nghỉ lễ sẽ theo
chính sách từng nhà cung cấp và điều kiện sẵn có của nhà cung cấp.

B. THỜI GIAN ĐẶT DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY
GOLF
Thời gian đặt
dịch vụ

Chính sách hoàn
hủy, sửa đổi và
vắng mặt

Đặt trước ít nhất 24 giờ thông qua tổng đài 028 38240566
- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài
028 38240566
- Bất kỳ thay đổi hay hủy phải đươc thực hiện ít nhất 72h trước
giờ sử dụng dịch vụ
- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong vòng 72h trước giờ sử dụng
dịch vụ hoặc Khách hàng không đến sẽ được tính là Khách hàng
đã sử dụng 1 đặc quyền.

02 LY RƯỢU VANG CAO CẤP TẠI 12 NHÀ HÀNG
Thời gian đặt
dịch vụ

Chính sách
hoàn hủy, sửa
đổi và vắng mặt

Đặt trước ít nhất 24 giờ thông qua tổng đài 028 38240566

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 04h
trước giờ sử dụng dịch vụ
- Hủy trong vòng 04 giờ trước giờ đặt hoặc không đến sẽ
được tính là Khách hàng đã sử dụng đặc quyền.

C. DANH SÁCH SÂN GOLF VÀ NHÀ HÀNG
I. DANH SÁCH 20 SÂN GOLF
(Chi tiết theo Mục I, Phần C, Phụ lục 01 Thể lệ này)
II. DANH SÁCH 12 NHÀ HÀNG VÀ RƯỢU VANG

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

STT

1

2

TÊN NHÀ
HÀNG

P'ti Saigon

ROS Yacht
Club –
Dining &
River
Lounge

ĐỊA CHỈ

52 Ngô Quang
Huy, Thảo Điền,
Thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ
Chí Minh

Bến Bạch Đằng,
10B Tôn Đức
Thắng, Phường Bến
Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí
Minh

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG
P'ti Saigon là một sự cân bằng hoàn hảo giữa một lounge-bar và nhà hàng, mang
đến cho thực khách những món ăn lấy cảm hứng từ vùng Địa Trung Hải, các loại
cocktail được pha chế khéo léo với danh sách rượu vang phong phú và gói gọn
trong cách bài trí ấm cúng, thân mật, hiện đại.
Pti “Festive dining” là nơi thân mật, gần gũi xuyên ngày dành cho những người ưa
thích tiệc tùng, và cũng là nơi đem lại bữa ăn thịnh soạn cùng với những ly
cocktail độc đáo trong một bầu không khí sang trọng, giản dị.
Cảm thấy đói bụng? Thực đơn của P'ti Saigon là “đứa con tâm huyết” của đầu bếp
người Pháp gốc Campuchia, một người đã được đào tạo qua nhà hàng sao
Michelin. Các sáng tạo của ông thể hiện niềm đam mê với các món ăn Pháp và Địa
Trung Hải, đặc biệt luôn sử dụng các nguyên liệu tươi nhất mỗi ngày. Thực đơn
cung cấp một loạt các món ăn “đặc trưng” được chế biến từ các nguyên liệu theo
mùa và có thể thưởng thức được từ trong phòng ăn riêng tư hay ra khu vực ngoài
trời.
Cảm thấy khát? Quầy bar Le Peti là một thế giới khác biệt, một địa điểm đắc địa
nằm giữa trung tâm khu dân cư Sài Gòn, nơi vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong khi
thế giới xung quanh vẫn đang ngủ yên ... Chúng ta có xu hướng quên mất thời gian
khi đến đây nhâm nhi một loại đồ uống đặc trưng: Mojito, Caipirinha hoặc Bloody
Mary hay là một vài loại cocktail đặc trưng của P'ti Saigon. Âm nhạc vui tươi,
hiện đại, acoustic và trầm bổng, tất cả những cảm xúc đó được hòa quyện hoàn
hảo bởi một số DJ và nhạc sĩ bậc nhất Sài Gòn.
Các bạn muốn được tiệc tùng? Chúng tôi là nhà hàng duy nhất có phòng thay đồ
riêng. Hãy đến với bạn bè và ăn mặc thật phong cách! Và đừng quên theo dõi
trang Facebook của chúng tôi để cập nhật những bữa tiệc theo chủ đề Pti săp tới
của chúng tôi !!!
Lấy cảm hứng từ nhà hàng “La Pointe Des Blagueurs”, sau đó là quán cà phê
“Jokers’ Point” tại bến cảng Bạch Đằng - một trong những khu vực sầm uất nhất
Sài Gòn vào những năm 1950, sau gần 7 thập kỷ, ROS được hình thành tại địa
điểm biểu tượng này như là một người gác cổng duy trì nền văn hóa của Sài Gòn.
ROS là một nhà hàng Liên Á mở cửa suốt ngày đêm với những cảm giác bình dị
và phảng phất phong cách Cote d'Azur. Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn tinh tế
với tầm nhìn ra toàn cảnh bờ sông, trải nghiệm ăn uống tại ROS có ý nghĩa thu hút
mọi giác quan bằng cách mang đến cơ hội thưởng thức ẩm thực Liên Á đầy sáng

Lần ban hành: 01/00

02 LY RƯỢU VANG

LƯU Ý

TẶNG 2 LY RƯỢU

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do Nhà
hàng quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium

Vang trắng/ White
Wine
Chateau Loumelat
Sauvignon Blanc,
Semillion, Bordeaux,
France
Sicilia Canapi,
Grillo, Italy
Vang đỏ/ Red Wine
Marques De Chasse
Merlot, Cabernet,
Bordeaux, France
Sicilia Canapi,
Nero D’Avola, Italy

TẶNG 2 LY RƯỢU
Vang đỏ: Casa
Subercaseaux Cabernet
Sauvignon
Vang trắng:
Sauvignon Blanc

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do Nhà
hàng quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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tạo, nhâm nhi một loạt các loại cocktail lạ miệng và đắm mình trong không gian
thanh bình của sông Sài Gòn. Bất kể bạn đến thăm vào thời điểm nào, từ tờ mờ
sáng đến đêm khuya, ROS với khung cảnh ngoạn mục sẽ giúp bạn xoa dịu tâm trí
và mang đến cho bạn cảm giác thư thái và đổi mới.

theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium

Với vị trí từ tầng cao giữa lòng Sài Gòn, Lai - Cantonese Restaurant sở hữu không
gian thanh lịch và tầm nhìn đặc sắc bao trọn sự lung linh của thành phố nhộn nhịp
bên dưới. Tại Lai vào mỗi tối Thứ Sáu và Thứ Bảy hàng tuần, thực khách như
được dùng bữa trong một khu vườn trên cao với không gian lãng mạn tràn ngập
giai điệu du dương từ màn trình diễn Live Music Saxophone/Violin lãng mạn.

3

4

Lai Cantonese
Restaurant

TOWA Japanese
Cuisine

Tầng 28 Sedona
Suites 92-94 Nam
Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh

Tầng 28 Sedona
Suites 92-94 Nam
Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh

Lai - Cantonese Restaurant là sự hài hòa độc đáo giữa công thức nấu ăn Quảng
Đông chính thống và các yếu tố đương đại. Đội ngũ nhà bếp của Lai - Cantonese
Restaurant sử dụng một cách sáng tạo các kỹ thuật nấu ăn hiện đại và nguyên liệu
chất lượng cao nhất để nâng cao hương vị của tất cả các món ăn. Mỗi món ăn đều
được trình bày và trang trí khác biệt để phù hợp với không gian sang trọng, là sự
pha trộn giữa thiết kế hiện đại và hoa văn truyền thống của Trung Quốc của Tập
đoàn
thiết
kế
LW
nổi
tiếng
thế
giới.
Nổi bật nhất chính là các món dimsum và vịt quay Bắc Kinh trứ danh. Các món
ngon Quảng Đông là một trong những nền ẩm thực nổi tiếng và lâu đời nhất thế
giới, đặc biệt là dimsum luôn có sức hút lớn đối với các tín đồ ẩm thực. Được chế
biến từ các nguyên liệu tươi mới, sự sáng tạo, kết hợp với các kỹ thuật nấu ăn lâu
đời. Các món ăn ở đây chứa đựng những hương vị vừa đặc trưng, vừa mới lạ.
Không chỉ cầu kỳ trong quy tắc chế biến, hình thức trình bày, công dụng sức khỏe,
mà còn chứa đựng cả kho tàng nghệ thuật và ý nghĩa Nho giáo tượng trưng.
Độc đáo, khó quên và đầy trải nghiệm, TOWA - với nghĩa “cuộc sống vĩnh hằng”
trong tiếng Nhật, là cái tên thể hiện mong muốn của chúng tôi trong việc tái tạo và
mang đến cho thực khách những món ngon ẩm thực vượt thời gian của đất nước
mặt trời mọc.
Bắt đầu từ những nguyên liệu tinh khiết và tốt nhất, các loại hải sản cao cấp của

LƯU Ý

TẶNG 2 LY RƯỢU
Vang đỏ: Chile,
Central Valley,
Cabernet Sauvignon,
Sendero.
Vang trắng: Chile,
Central Valley,
Chardonnay, Sendero.

TẶNG 2 LY RƯỢU
Vang đỏ: Chile,
Central Valley,
Cabernet Sauvignon,
Sendero.

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do Nhà
hàng quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do Nhà
hàng quy định.
- Thông tin rượu

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

LƯU Ý

TOWA hầu hết đến từ khu chợ nổi tiếng Toyosu ở Tokyo. Bên cạnh đó, một số
loài cá theo mùa được lựa chọn cẩn thận từ chợ hải sản Hokkaido và Vịnh
Nagasaki. Đặc biệt hơn, cá ngừ vây xanh được nhập khẩu từ Kochi - thành phố nổi
tiếng với rượu vang và các sản phẩm cá tuyệt hảo.
Sau khi đến TOWA, dưới bàn tay của các đầu bếp chuyên nghiệp với công thức
chế biến độc quyền, những món ăn thanh lịch, chính hiệu sẽ được chế biến một
cách tinh xảo để phù hợp với khẩu vị của từng thực khách, nhưng vẫn giữ được
dinh dưỡng đậm đặc và vị thơm ngon thuần khiết của nguyên liệu. Để nâng cao
trải nghiệm của bạn, chỉ tại quầy sushi của chúng tôi, TOWA đặc biệt giới thiệu
Omakase - một phong cách ẩm thực độc đáo của Nhật Bản, có thể hiểu đơn giản là
“giao cho đầu bếp”. Thực khách hài lòng có thể đặt niềm tin vào đầu bếp của
chúng tôi để lựa chọn và tạo ra những món ăn thú vị đầy bất ngờ cho bạn.

Vang trắng: Chile,
Central Valley,
Chardonnay, Sendero.

tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium

Thêm một điểm nhấn cho một hành trình ẩm thực hoàn mỹ là quầy bar phục vụ
cocktail của chúng tôi ở trung tâm nhà hàng. Với vô số các loại cocktail Nhật Bản
chính thống, được tạo ra bởi những người pha chế của chúng tôi với trọng tâm là
hương vị tinh tế và tính thẩm mỹ tối giản, TOWA hứa hẹn sẽ làm hài lòng và giải
phóng mọi giác quan của thực khách.

5

RBar Renaissance
Riverside
Hotel SG

15 Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh

Đánh thức ngày mới với vị cà phê sảng khoái và khép lại một ngày dài bằng ly đồ
uống đặc sắc, bay bổng – một trải nghiệm đầy cảm xúc tại Rbar.
Rbar thu hút từ cái nhìn đầu tiên bởi vị trí đắc địa - ngay chính sảnh của Khách sạn
Renaissance. Du khách có dịp thưởng thức một nhịp sống khác lạ của Sài Gòn
trong không gian sang trọng, ấm cúng và đội ngũ baristas có "tuyệt kỹ" pha chế.
Điểm thu hút của Rbar còn ở sự chu đáo và tận tâm của đội ngũ phục vụ và bàn
bếp, có khả năng làm hài lòng tối đa du khách đến thành phố làm việc. Thực đơn
ăn trưa nhanh và đồ ăn nhẹ được thiết kế hợp lý, đa dạng và vừa vặn với nhu cầu
bận rộn họp hành của giới công sở. Không gian khoáng đãng và hiện đại nơi đây
được lựa chọn khi bạn cần có một góc làm việc cảm hứng, hiệu quả hoặc mong
muốn tìm nơi gặp gỡ lý tưởng, đầy năng lượng cùng đối tác hoặc bạn thân.

TẶNG 2 LY RƯỢU
Ad Astra – Italy
Wolfblass Bilayara –
Australia
Casa Subercaseux –
Chile

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do Nhà
hàng quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Lavelle Library thuộc Lavelle Living Group, là một không gian giao thoa giữa
nghệ thuật sống, mỹ thuật và ẩm thực mang đến những trải nghiệm thân thiện với
thiên nhiên, con người và nghệ thuật. Toạ lạc tại quận 2, thành phố Thủ Đức,
Lavelle Library mang đến trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao của Pháp theo phong cách
Bistronomique được dẫn dắt bởi bếp trưởng Thảo Na - người đã có kinh nghiệm
11 năm làm việc tại một số khách sạn lớn ở Pháp trong đó có Park Hyatt Paris. Giá
trị của nhà hàng toát lên trong từng vật phẩm trang trí, mùi hương được chọn lọc
tinh tế, âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng và đặc biệt là cách thực hiện menu món ăn.

6

7

LAVELLE
LIBRARY

Huyền Thư
Winecellar
&
Steakhouse

12 Đường 12,
Phường Thảo Điền,
Thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ
Chí Minh

CS1: 8 & 8D Hàm
Long, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội
CS2: 6A Tôn Thất
Thuyết, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội

Nét độc đáo của nhà hàng Lavelle Library nằm ở việc tiên phong kết hợp ẩm thực
và hội họa. Bước vào bên trong, nghênh đón quan khách là phòng ăn lớn với mái
che là lớp kính trong suốt. Giữa phòng là đài phun nước cổ điển thường thấy ở các
lâu đài Âu châu. Điều hay ho là bên dưới đài phun nước, chủ nhân trồng hoa sen.
Một sự kết hợp Đông Tây kim cổ ấn tượng. Thực khách khi đến dùng bữa vừa có
thể thưởng thức các món ngon, vừa “nếm” cả hương vị của bộ sưu tập tranh đặc
sắc của chủ nhân. Sẽ chẳng nơi đâu mà bạn có thể vừa dùng bữa, vừa ngắm những
tác phẩm gốc của những tên tuổi lừng lẫy trong làng hội họa như Salvador Dalí,
Walasse Ting, Kim Dong Yoo, Lê Phổ, Vũ Cao Đàm. Hay những gương mặt hội
họa đương đại như Ronald Ventura, Rudi Mantofani, Lê Thanh Sơn, Nguyễn
Mạnh Hùng, Phương Quốc Trí, Phạm Đình Tiến, Lê Hoàng Phi Hùng, Đặng
Hiệp… Đấy chỉ là một số tên tuổi đang có tác phẩm trưng bày bày tại Lavelle
Library.
Nhà hàng hướng tới đối tượng thực khách là những tâm hồn yêu thích tinh hoa ẩm
thực thế giới và tất nhiên là cả ẩm thực Việt. Họ không những chuộng ăn ngon,
mặc đẹp, mà còn phải là người biết thưởng thức cuộc sống.
Bằng tình yêu của những người đam mê rượu và khám phá chân trời ẩm thực mới
lạ của Châu Âu, Huyền Thư Winecellar & Steakhouse được xây dựng để tái hiện
lâu đài nguy nga và hầm rượu cổ kính quý tộc, nhằm thoả mãn xúc cảm được
thưởng thức và trải nghiệm trong không gian văn hoá đậm chất Tây Âu cho giới
sành ẩm thực tại Việt Nam
Mang đến sự tinh tế trong khám phá ẩm thực và không gian. Tinh tế từ khâu chọn

TẶNG 2 LY RƯỢU
- Casas Del Toqui
Single Estate, Cabernet
Sauvignon Chile
- Casas Del Toqui
Single Estate,
Chardonney, Chile

TẶNG 2 LY RƯỢU:
Vang trắng: Edda
Vang đỏ: Vindoro

LƯU Ý

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do Nhà
hàng quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do Nhà
hàng quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

STT

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Lần ban hành: 01/00

02 LY RƯỢU VANG

nguyên liệu và thuần khiết trong cách chế biến món ăn và trình bày, để đến khi
hoàn thành, người thưởng thức được cảm nhận đầy đủ cả Mỹ – Vị – Thực. Đảm
bảo khách hàng có những thời khắc thoả mãn và hài lòng nhất khi đến với nhà
hàng.

thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium

Chúng tôi có hơn 50 nhãn hiệu bia và hàng ngàn chai vang tuyệt hảo cùng menu
đồ ăn phong cách Âu độc đáo cho bạn khám phá.

8

9

Grill66
Winecellar
&
Steakhouse

Lý Club

184 Hào Nam,
Phường Cát Linh,
Quận Đống Đa, HN
21 Lê Văn Hưu,
Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
54 Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy,
HN (nhà hàng
Bontanica)
3 Thái Phiên, Quận
Hai Bà Trưng, HN
(nhà hàng
Bontanica)
116/D4 Giảng Võ,
Quận Ba Đình, HN
(nhà hàng
Bontanica)
12 Lê Phụng Hiểu,
Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội

Là một trong các chuỗi các quán ăn nhỏ mang đậm phong cách Châu Âu cổ kính,
Grill66 Winecellar & Steakhouse đang dần trở thành một điểm đến lý tưởng của
các tín đồ ẩm thực ở Hà Nội.
Không chỉ nổi tiếng với các món steak thơm ngon và menu rượu vang phong phú,
Grill66 Winecellar & Steakhouse còn hấp dẫn các thực khách bởi hệ thống giá cả
hợp lý cùng đội ngũ nhân viên chu đáo, nhiệt tình.

Nằm ngay trong trung tâm Hà Nội, tòa nhà Lý Club được xây dựng từ đầu thế kỷ
19, cùng thời với cây cầu Long Biên lịch sử và đây cũng được coi là khu vực rất
hiếm ở Hà Nội hiện còn lưu giữ nét cổ kính của kiến trúc Pháp thuộc.
Từ họa tiết, logo đến hình hoa cúc đều được thêu trên những chiếc đèn lồng một
cách cầu kỳ, tỉ mỉ. Tất cả các bộ bát đĩa ở đây đều được chủ nhân và nghệ nhân
gốm Bát Tràng khôi phục lại trên men nâu của thời nhà Lý và được làm và vẽ

LƯU Ý

TẶNG 2 LY RƯỢU:
Vang trắng: Max
Reserva Chardonnay
Vang đỏ: M Merlot
Salento

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do Nhà
hàng quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
Trio Reserva. Concha biệt khác do Nhà
Y Toro của Chile (trắng hàng quy định.
hoặc đỏ)
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
TẶNG 2 LY RƯỢU

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

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Lần ban hành: 01/00

02 LY RƯỢU VANG

bằng tay.

thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium

Đến với Lý Club, thực khách vừa được thưởng thức các món ăn mang đậm phong
cách ẩm thực của Việt Nam và Pháp - như gan ngỗng Pháp áp chảo với xốt chanh
dây, súp kem tôm hùm với rượu mạnh, thăn cá hồi nướng lá chuối xốt chanh leo mà đồng thời còn được thưởng thức giai điệu nhạc cổ truyền cũng được biểu diễn
tại sân khấu riêng của Lý Club.
Lý Club còn thiết kế một hầm rượu với gần 200 dòng rượu vang được lựa chọn kỹ
lưỡng đến từ các vùng khác nhau trên thế giới như Pháp, Italy, Chile, Australia,
New Zealand, Tây Ban Nha… sẽ giúp các thực khách thưởng thức trọn vẹn bữa tối
cùng bạn bè, gia đình và các đối tác quan trọng.
Cugini - Ristorante Italiano, nằm trên phố Tô Ngọc Vân, một góc Ý thu nhỏ giữa
lòng Hà Nội sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho các buổi liên hoan của các gia đình
và tiệc công ty.

10

11

Cugini Ristorante
Italiano

88
Bistronomy
–

67 Tô Ngọc Vân,
Phường Quảng An,
Quận Tây Hồ, Hà
Nội

88 Xuân Diệu,
Phường Tứ Liên,
Quận Tây Hồ, Hà

Hoàn toàn tận tâm với từng món ăn do đầu bếp nổi tiếng Nico Ceccomoro mang
đến cho khách hàng hương vị Địa Trung Hải. Hòa quyện với mùi thơm của đế
bánh tươi nướng ngay tại nhà hàng, không gian ấm cúng nơi đây đánh thức mọi
giác quan của bạn khi thưởng thức đồ ăn tại Cugini.
Pizza ở đây được làm từ bột tươi, vỏ mỏng với phần topping phong phú như cá
hồi, thịt nguội, các loại nấm theo đúng phong cách người Italia bản địa. Sự tinh tế
từ gia vị đến cách chế biến độc đáo của đầu bếp tuyệt hảo tại Cugini khiến những
khách hàng sành ăn không bao giờ phải thất vọng.
Món mì spaghetti chính là một trong những món ăn được ưa chuộng nhất tại nhà
hàng với với những cuộn mì tươi được làm bằng tay tươi mới nhất.
Quý vị đừng quên chiêu đãi vị giác của mình, thưởng thức món tráng miệng tinh
tế, trình bày đẹp mắt tại Cugini - Ristorante Italiano.
“Taste Different” là giá trị mà những đầu bếp tài hoa và giàu kinh nghiệm tại 88
Bistronomy theo đuổi. Được đánh giá là một điểm đến có tầm nhìn đẹp nhất Hà
Nội, 88 Bistronomy thu hút thực khách bởi những món ăn và set-menu cuốn hút.

LƯU Ý

TẶNG 2 LY RƯỢU
GLEN CARLOU
GRAND CLASSIQUE
- BORDEAUX
BLEND - PAARL SOUTH AFRICA

TẶNG 2 LY RƯỢU
Red wine: France,

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do Nhà
hàng quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

STT

TÊN NHÀ
HÀNG
Restaurant
& Wine
Lounge

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Nội
Trải nghiệm của thực khách tại đây đến từ sự cộng hưởng của không gian hiện đại
nhưng ấm cúng và gần gũi, của một tầng thượng khoáng đạt với tầm nhìn tuyệt tác
hướng ra Hồ Tây lúc hoàng hôn. 88 Bistronomy đốn tim thực khách còn bởi sự
am hiểu về kiến thức ẩm thực và kết hợp tinh tế, hài hòa gia vị châu Âu trong từng
món ăn. Món ăn được trình bày bởi đôi bàn tay “pháp thuật” của Chef Bắc Trịnh
khiến những vị khách dù khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng.
Tại 88 Bistronomy, 88 Lounge cũng phục vụ 88 loại rượu vang khác nhau. Tất cả
đều được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Tại đây còn có phòng riêng nếu bạn
muốn có không gian yên tĩnh dành cho người quan trọng của mình.

12

The
VinSteak

7 Xuân Diệu, Quận
Tây Hồ, Hà Nội

Tại đây phù hợp để tụ tập bạn bè, đi cùng người thân. Hãy tận hưởng những giây
phút thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Nằm trên mặt đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, The VinSteak với một không gian
phảng phất nét Âu lãng mạn, ấm cúng mang đến cho thực khách cơ hội thưởng
thức bữa ăn kiểu Âu đơn giản nhưng chất lượng và tươi mới. Đó là những món bít
tết hảo hạng từ nguyên liệu nhập khẩu cao cấp (bò New Zealand, bò Mỹ thượng
hạng, bò Wagyu Nhật) kết hợp cùng hương vị nồng nàn của những ly rượu vang
tuyệt hảo; là những món soup, salad khai vị nhẹ nhàng; là các loại pasta, burger
giúp bạn “no bụng”... và cuối cùng, khép lại bữa ăn bằng món tráng miệng ngọt
ngào không thể nào hoàn hảo hơn. Có thể kể ra một số món ăn đặc trưng tại The
VinSteak như: bò bít tết, thăn sườn bò Úc nướng trên than đá, lườn gà tẩm bột mì
chiên bơ, cá ngừ lăn tiêu áp chảo…
Sở hữu một không gian khiêm tốn với tổng cộng 3 tầng phục vụ khoảng 60 khách,
The VinSteak vẫn đầy ấn tượng bởi bầu không khí ấm cúng và đậm chất Âu, vô
cùng phù hợp với những buổi hẹn hò lãng mạn. Hơn thế nữa, nhà hàng còn có hệ
thống phòng riêng sang trọng, đa dạng về sức chứa (8-26 khách/phòng), có phòng
còn được thiết kế theo phong cách hầm rượu vang độc đáo, rất thích hợp để tiếp
khách, liên hoan, sum họp gia đình, bạn bè...

Lần ban hành: 01/00

02 LY RƯỢU VANG

LƯU Ý

Languedoc “La
Violette”, Jean-Luc
Colombo
White wine: Bourgogne
blanc

biệt khác do Nhà
hàng quy định.
- Thông tin rượu
tại nhà hàng có
thể thay đổi theo
mùa hoặc tùy
theo chính sách
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do Nhà
hàng quy định.
- Thông tin rượu
TẶNG 2 LY RƯỢU:
tại nhà hàng có
Vang trắng: Montes
thể thay đổi theo
Alpha Chardonnay
mùa hoặc tùy
Vang đỏ: Montes Alpha theo chính sách
Carmenere
từng nhà hàng
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng đài
Chương trình
SeAPremium

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

PHỤ LỤC 04: CHI TIẾT ĐẶC QUYỀN CHƠI GOLF TRONG TUẦN VÀ SPA CHĂM SÓC CƠ THỂ
A. NỘI DUNG GÓI ĐẶC QUYỀN
TÊN GÓI
ĐẶC QUYỀN

Đặc quyền
Chơi Golf
trong tuần &
Spa chăm sóc
cơ thể

MÔ TẢ ĐẶC QUYỀN

QUYỀN LỢI THÊM

 Một lượt chơi Golf miễn phí ra sân (green fee) tại 20 sân golf trên toàn quốc
 Áp dụng cho các giờ trong ngày, các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6, không áp
dụng với cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật). Các ngày nghỉ lễ sẽ theo chính sách từng
 Đảm bảo tình trạng đặt chỗ
nhà cung cấp và điều kiện đáp ứng sẵn có của nhà cung cấp
 Ưu đãi giá Member guest cho khách chơi cùng trong
 Một Gói spa cao cấp chăm sóc cơ thể dành cho một người tại 8 spa sang trọng tại
lượt đặt chơi đối với quyền lợi golf
Hà Nội và Hồ Chí Minh. Lưu ý: duy nhất tại SEVA Spa @ Flamingo Dai Lai Resort
 Chiết khấu đặc biệt hoặc ưu đãi cho các gói spa chăm sóc
sẽ có thêm lựa chọn một gói Spa chăm sóc dành cho hai người.
đặt thêm
 Áp dụng cho bất kỳ giờ nào trong ngày, các ngày trong tuần. (từ thứ 2 đến thứ 6,
không áp dụng với cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật). Các ngày nghỉ lễ sẽ theo chính
sách từng nhà cung cấp và điều kiện sẵn có của nhà cung cấp.

B. THỜI GIAN ĐẶT DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY
GOLF
Thời gian đặt
dịch vụ

Chính sách
hoàn hủy, sửa
đổi và vắng
mặt

Đặt trước ít nhất 24 giờ thông qua tổng đài 028 38240566
- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài
028 38240566
- Bất kỳ thay đổi hay hủy phải đươc thực hiện ít nhất 72h trước
giờ sử dụng dịch vụ
- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong vòng 72h trước giờ sử dụng
dịch vụ hoặc Khách hàng không đến sẽ được tính là Khách hàng
đã sử dụng 1 đặc quyền.

01 GÓI SPA CAO CẤP CHĂM SÓC CƠ THỂ DÀNH CHO 01 NGƯỜI
Thời gian đặt dịch
vụ

Chính sách hoàn
hủy, sửa đổi và
vắng mặt

Đặt trước ít nhất 24 giờ thông qua tổng đài 028 38240566
- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 12h
trước giờ sử dụng dịch vụ
- Hủy trong vòng 12 giờ trước giờ đặt hoặc không đến sẽ
được tính là Khách hàng đã sử dụng đặc quyền
- Riêng Spa Intercontinential áp dụng thời hạn đổi hủy là 24h
trước giờ sử dụng dịch vụ.

C. DANH SÁCH SÂN GOLF VÀ SPA
I. DANH SÁCH 20 SÂN GOLF ĐẲNG CẤP
(Chi tiết theo Mục I, Phần C, Phụ lục 01 Thể lệ này)
II. DANH SÁCH 08 SPA CAO CẤP
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

STT

1

TÊN SPA

Xuân Spa - Park Hyatt
Sg

ĐỊA CHỈ

Park Hyatt Saigon,
2 Lam Son Square,
Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành Phố
Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU SPA
Xuân Spa lấy cảm hứng từ những phương thức làm đẹp và
bảo dưỡng sức khỏe truyền thống, chọn lọc nguyên liệu tự
nhiên gắn liền với dòng sông Mê Kông hiền hòa. Các gói
trị liệu kết hợp giữa các nguyên liệu Việt và kỹ thuật riêng
biệt, có tác dụng chữa lành và thư giãn. Đặc biệt, tinh dầu
thảo dược được sử dụng trong suốt quá trình trị liệu để
nâng cao hiệu quả.
Khách sạn Park Hyatt Saigon tọa lạc tại trung tâm thành
phố Hồ Chí Minh, kế bên nhà hát Thành Phố và gần kề các
địa danh văn hóa và lịch sử nổi tiếng. Khách sạn gồm 245
phòng và suite có phong cách thuộc địa Pháp thanh lịch,
mang đến một đẳng cấp sang trọng mới với thiết kế tinh tế,
nội thất được làm bằng tay tinh xảo và những tiện ích cao
cấp, hiện đại..

Lần ban hành: 01/00

LIỆU TRÌNH

TẶNG 1 LIỆU TRÌNH SPA CHO 1 NGƯỜI
30 PHÚT MASSAGE CHÂN
Mát-xa chân mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích về
sức khỏe và tinh thần như lưu thông khí huyết,
xua tan mọi căng thẳng, mệt mỏi, hay cải thiện
giấc ngủ…Với liệu trình 30 phút bao gồm nhiều
bước, kỹ thuật viên của Xuân Spa hứa hẹn sẽ
mang lại cho bạn những phút giây thư giãn đúng
nghĩa.

TẶNG 1 LIỆU TRÌNH SPA CHO 1 NGƯỜI

2

Ô Spa - Mia Saigon
Luxury Boutique Hotel

2-4, Đường số 10,
Phường An Phú,
Thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ
Chí Minh

Với thiết kế sang trọng lấy cảm hứng từ kiến trúc Đông
Dương thanh lịch, không gian thoáng đãng nhìn ra bờ sông
Sài Gòn hiền hòa và dịch vụ cao cấp thượng hạng, Mia
Saigon là lựa chọn tuyệt vời để bạn thư giãn sau những
ngày làm việc bận rộn. Khách sạn tọa lạc tại trung tâm
Quận 2, nơi nổi tiếng với các hoạt động nghệ thuật đương
đại, các nhà hàng đa phong cách xen lẫn những địa điểm
mua sắm thời thượng. Đến với Mia Saigon, bạn sẽ trải
nghiệm những giây phút an nhiên gần gũi với thiên nhiên
trong lành, dù chỉ cách trung tâm thành phố náo nhiệt vài
phút đi xe.

Lựa chọn 1: LIỆU PHÁP TINH DẦU AROMA RELAXING 60 phút
Sử dụng các loại tinh dầu được chiết xuất từ thảo
mộc thiên nhiên, liệu trình này hồi phục nguồn
năng lượng, giúp cơ bắp dẻo dai, nuôi dưỡng làn
da, cơ thể.
Lựa chọn 2: MASSAGE TOÀN THÂN 60 phút
Đến từ Hong Kong, Việt Nam và Shiatsu Zen, liệu
trình massage toàn thân giúp tăng cường tuần
hoàn máu cho cơ thể, giúp bạn giảm căng, nghỉ
ngơi tốt hơn.
Lựa chọn 3: THƯ GIÃN ĐÁ NÓNG 60 phút

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

STT

TÊN SPA

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU SPA

Lần ban hành: 01/00

LIỆU TRÌNH
Chăm sóc cơ thể với đá nóng và tinh dầu thảo
mộc, giúp giảm đau, giảm stress. Bạn sẽ có giấc
ngủ ngon và cảm giác ăn ngon miệng.

3

4

Vuông Tròn Spa

331/26 Lê Văn Sỹ,
Phường 13, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí
Minh

Spa Intercontinental

Intercontinental
Saigon, góc Hai Bà
Trưng và Lê Duẩn,
quận 1, TP HCM

Vuông Tròn Spa là spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp
bằng thiên nhiên cho tất cả chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ
nữ mang thai và sau sinh.
TẶNG 1 LIỆU TRÌNH SPA CHO 1 NGƯỜI
Không gian Spa được thiết kế sang trọng, ấm cúng và tọa
(chọn 1 trong 2)
lạc ngay tại vị trí trung tâm thành phố nên rất thuận lợi cho
việc di chuyển. Là Spa dành cho bà bầu, Vuông Tròn Spa 1. Gói 1: Massage toàn thân với tinh dầu thảo mộc
luôn lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ với các mẹ, mong
(60’) + chăm sóc da mặt (30’)
muốn là một người bạn đồng hành của những ai sẽ và đang
làm mẹ. Hãy đến và cảm nhận tại Vuông Tròn Spa để tận
2. Gói 2: Ngâm tắm lá thuốc dân tộc Dao Đỏ +
hưởng những giây phút thư giãn sau bao muộn phiền, lo
massage toàn thân tinh dầu thảo mộc (90’)
toan của cuộc sống và khám phá bí mật tuyệt vời của các
bài thuốc từ thảo dược, các chị em nhé!
Rời khỏi đường phố tấp nập của thành phố Hồ Chí Minh
và bước vào thiên đường tĩnh lặng tại Spa
InterContinental, toạ lạc tại tầng 3 của InterContinental
Saigon Hotel. Kết hợp các kĩ thuật đem lại sự nghỉ ngơi
thư giãn của phương Đông và phương Tây, spa của chúng
TẶNG 1 LIỆU TRÌNH SPA CHO 1 NGƯỜI
tôi cung cấp trải nghiệm đa giác quan với đầy đủ ánh sáng
ấm áp, mùi hương dịu nhẹ, âm thanh dễ chịu, và dịch vụ
Massage chân hoặc cổ vai gáy trong 60'
cá nhân. Trong mỗi dịch vụ từ massage, chăm sóc da mặt
cao cấp, tẩy da chết và nuôi dưỡng làn da toàn thân, các
chuyên gia của chúng tôi rất biết cách đưa sự thư giãn lên
một tầm cao mới.

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

STT

TÊN SPA

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU SPA

Lần ban hành: 01/00

LIỆU TRÌNH
TẶNG 1 LIỆU TRÌNH SPA CHO 1 NGƯỜI
(chọn 1 trong 2)

5

6

Amadora Wellness &
Spa

Spa by JW @ JW
Marriott Hanoi

Cơ sở 1: 250 Bà
Triệu, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
Cơ sở 2: 50 Xuân
Diệu, Q.uận Tây
Hồ, Hà Nội

Tầng 8, Khách sạn
Khách sạn JW
Marriott Hà Nội
8 Đỗ Đức Dục,
Phường Mễ Trì,
Quận NamTừ Liêm,
Hà Nội

Ra đời từ năm 2011, Amadora Wellness & Spa đem lại
cho bạn một không gian đậm chất “Thiền” để tìm về sự
yên bình, tĩnh lặng, hay đạt được đến những khát khao
thẳm sâu trong tâm hồn.
Lấy nguồn cảm hứng từ di sản văn hóa Chăm-pa, thiết kế
kiến trúc và nội thất nơi đây có một sức truyền cảm mạnh
mẽ, mang đến xúc cảm thẩm mỹ sâu sắc, lay động khát
khao tìm đến một hành trình tận hưởng cuộc sống mới.

Spa by JW nằm trong khu vực chăm sóc sức khỏe tại tầng
8 của khách sạn, một thánh địa yên bình, đầy cảm hứng
với thiết kế sang trọng.
Ngay khi bước vào không gian spa, toàn bộ các giác quan
của bạn sẽ được chào đón bởi hương hoàng lan, giúp bạn
sẵn sàng thả lỏng thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Spa
by JW cung cấp các trị liệu tập trung vào 4 lợi ích đặc biệt
- DỊU DÀNG, ĐẮM CHÌM, TIẾP THÊM SINH LỰC và
TÁI TẠO.
Spa bao gồm 5 phòng trị liệu với bồn tắm và bể sục hướng
nhìn ra thành phố. Dịch vụ chăm sóc móng cũng luôn sẵn
sàng phục vụ bạn.
Chúng tôi cung cấp thảo dược trị liệu đa dạng trong nước
và quốc tế. Khách hàng có thể đến trước lịch hẹn 30 phút
và thư giãn trong phòng xông hơi hoặc bể sục Jacuzzi để
giãn cơ bắp, sẵn sàng cho trị liệu chuyên sâu. Một ly trà

* Liệu trình 1: Chăm sóc da mặt giúp bảo vệ và
cung cấp Oxy
Liệu trình làm đẹp da mặt này là sự kết hợp hoàn
hảo của kỹ thuật massage mặt tăng cường năng
lượng (M.E.R) từ nước Pháp, cùng những sản
phẩm giàu khoáng chất của biển sẽ cung cấp oxy
tới từng tế bào da, hồi phục vẻ căng mịn và tươi
sáng cho da.
* Liệu trình 2: Chống lão hóa toàn diện cho da
bằng phương pháp Châu Âu ( Thalion)
Liệu trình chống lão hóa toàn diện: trẻ hóa da mặt,
giảm nhăn và vết chân chim, căng da mặt, khôi
phục đường nét thon gọn, tươi trẻ của gương mặt
và làm mịn và làm trắng da.

TẶNG 1 LIỆU TRÌNH SPA CHO 1 NGƯỜI,
bao gồm:
- Trị liệu mùi hương 60 phút
- Gội đầu sấy khô 60 phút

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

STT

7

8

TÊN SPA

Shi Beauty & Spa

SEVA Spa @ Flamingo
Dai Lai Resort

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU SPA

CS1: 154 Nghi
Tàm, Phường Yên
Phụ, Quận Tây Hồ,
Hà Nội
CS2: 57 Vạn Bảo,
Phường Kim Mã,
Quận Ba Đình, Hà
Nội
CS3: 28B, Hạ Hồi,
Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội.

thảo dược tự nhiên đặc trưng của Việt Nam và khăn lạnh
sẽ được chuẩn bị để đón chào mỗi khách hàng. Tiếp theo
đó chuyên gia tư vấn của Spa sẽ giúp khách hàng chọn lựa
liệu trình phù hợp nhất.
Shi Beauty & Spa được sáng lập và điều hành bởi đội ngũ
lãnh đạo đã từng có thâm niên nhiều năm công tác, nắm
giữ các vị trí quan trọng trong các Tập Đoàn Đa Quốc Gia
về chăm sóc sức khỏe, làm đẹp với tâm huyết mang đến
cho phụ nữ Việt một khái niệm chuẩn về “làm đẹp” đúng
đắn và tâm niệm đặt khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi
quan niệm đẹp tự nhiên và an toàn là tốt nhất. Vì vậy,
chúng tôi luôn chú trọng đến việc lựa chọn sản phẩm và
các công nghệ bảo đảm tính an toàn minh bạch về nguồn
gốc xuất xứ đồng thời phát huy hiệu quả tốt nhất cho
khách hàng.

Flamingo Đại Lải
đường Đại Quang,
Xã Ngọc Thanh,
Thành phố Phúc
Yên, Vĩnh Phúc

Siêu tổ hợp chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp hàng đầu Châu
Á SEVA Spa & Beauty Destination với hơn 30 phòng
massage trị liệu được trang bị công nghệ và thiết bị hiện
đại bậc nhất, dưới sự vận hành của đội ngũ nhân viên được
đào tạo chuyên nghiệp. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc
đẹp, trị liệu độc đáo được thiết kế để mang đến trải nghiệm
thư thái và đầy năng lượng. Liệu trình thư giãn của bạn sẽ
thêm hoàn hảo với thực đơn bổ dưỡng cho sức khỏe thăng
hoa.

Lần ban hành: 01/00

LIỆU TRÌNH

TẶNG 1 LIỆU TRÌNH SPA CHO 1 NGƯỜI
(chọn 1 trong 2)
- Gói 1: Massage cổ vai gáy vô cực + Chăm sóc
mặt Meso Aqua - 130 phút.
- Gói 2: Massage toàn thân chuyên sâu + Chăm
sóc mặt cấp ẩm sâu Oxy GenX - 150 phút.
TẶNG 1 LIỆU TRÌNH SPA CHO 2 NGƯỜi
gồm 01 lần Xông hơi JimJiBang Hàn Quốc &
01 gói Massage trị liệu - 60 phút
Khách hàng chọn 01 trong các gói Massage sau:
- Massage Thụy Điển
- Massage Thái
- Massage thư giãn truyền thống
- Massage chân
- Massage đầu, cổ & vai
- Liệu pháp hương thơm
- Liệu pháp trị liệu với tre

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

PHỤ LỤC 05: ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC CẶP ĐÔI CAO CẤP
A. NỘI DUNG GÓI ĐẶC QUYỀN
TÊN GÓI
ĐẶC QUYỀN
Đặc quyền Ẩm
thực cặp đôi
cao cấp

MÔ TẢ ĐẶC QUYỀN





QUYỀN LỢI THÊM

Một set bữa tối/trưa cao cấp 3 món thiết kế cho hai người
 Dịch vụ VIP
Hai ly rượu vang cao cấp (trắng/đỏ) hoặc soft drinks
 Chào đón bởi quản lý nhà hàng
Áp dụng tại 10 nhà hàng cao cấp tại HN & HCMC
Áp dụng cho bữa trưa/tối các ngày trong tuần, ngày cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Các ngày  Đảm bảo bàn đặt tốt nhất có sẵn
nghỉ lễ sẽ theo chính sách từng nhà cung cấp và điều kiện đáp ứng sẵn có của nhà cung cấp.

B. THỜI GIAN ĐẶT DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY
Đặt bàn trước ít nhất 24 giờ tổng đài SeAPremium 028 38240566

Thời gian đặt dịch vụ
Chính sách hoàn hủy, sửa đổi và vắng mặt
Hiệu lực

C. DANH SÁCH NHÀ HÀNG
S
TÊN NHÀ
T
ĐỊA CHỈ
HÀNG
T

- Hủy/thay đổi miễn phí trước ít nhất 04 giờ. Hủy trong vòng 04 giờ trước giờ đặt bàn hoặc không đến sẽ được tính là
khách hàng đã sử dụng đặc quyền.
- Đối với các nhà hàng trong khách sạn áp dụng thời hạn đổi/hủy là 12h trước giờ sử dụng.
Menu của từng nhà hàng có thể thay đổi theo mùa tùy thuộc vào chính sách của Nhà hàng.

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG
P'ti Saigon là một sự cân bằng hoàn hảo giữa một loungebar và nhà hàng, mang đến cho thực khách những món ăn
lấy cảm hứng từ vùng Địa Trung Hải, các loại cocktail
được pha chế khéo léo với danh sách rượu vang phong
phú và gói gọn trong cách bài trí ấm cúng, thân mật, hiện
đại.
Pti “Festive dining” là nơi thân mật, gần gũi xuyên ngày
dành cho những người ưa thích tiệc tùng, và cũng là nơi

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU

LƯU Ý

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
52 Ngô Quang
các dịp đặc biệt khác
Huy, Thảo Điền,
do Nhà hàng quy
Thành phố Thủ
1 P'ti Saigon
định.
Khai vị / Starter
Đức, Thành phố
Cá ngừ tươi, dưa hấu, dưa lưới, quế tây và dấm - Menu của từng nhà
Hồ Chí Minh
balsamic
hàng có thể thay đổi
Tuna tartar, warter melon, melon, basil and
theo mùa tùy thuộc
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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2 ly rượu

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………
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T

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG
đem lại bữa ăn thịnh soạn cùng với những ly cocktail độc
đáo trong một bầu không khí sang trọng, giản dị.
Cảm thấy đói bụng? Thực đơn của P'ti Saigon là “đứa con
tâm huyết” của đầu bếp người Pháp gốc Campuchia, một
người đã được đào tạo qua nhà hàng sao Michelin. Các
sáng tạo của ông thể hiện niềm đam mê với các món ăn
Pháp và Địa Trung Hải, đặc biệt luôn sử dụng các nguyên
liệu tươi nhất mỗi ngày. Thực đơn cung cấp một loạt các
món ăn “đặc trưng” được chế biến từ các nguyên liệu theo
mùa và có thể thưởng thức được từ trong phòng ăn riêng
tư hay ra khu vực ngoài trời.
Cảm thấy khát? Quầy bar Le Peti là một thế giới khác biệt,
một địa điểm đắc địa nằm giữa trung tâm khu dân cư Sài
Gòn, nơi vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong khi thế giới
xung quanh vẫn đang ngủ yên ... Chúng ta có xu hướng
quên mất thời gian khi đến đây nhâm nhi một loại đồ uống
đặc trưng: Mojito, Caipirinha hoặc Bloody Mary hay là
một vài loại cocktail đặc trưng của P'ti Saigon. Âm nhạc
vui tươi, hiện đại, acoustic và trầm bổng, tất cả những cảm
xúc đó được hòa quyện hoàn hảo bởi một số DJ và nhạc sĩ
bậc nhất Sài Gòn.
Các bạn muốn được tiệc tùng? Chúng tôi là nhà hàng duy
nhất có phòng thay đồ riêng. Hãy đến với bạn bè và ăn
mặc thật phong cách! Và đừng quên theo dõi trang
Facebook của chúng tôi để cập nhật những bữa tiệc theo
chủ đề Pti săp tới của chúng tôi !!!

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU
balsamic
Món Chính / Main course
Thăn lưng bò nướng, rau củ xào, sốt tiêu đen
Grilled Flank steak, sauteed vegetables and
black pepper sauce
Hoặc / or
Cá bốp đút lò, củ thì là, sốt dầu thì là
Roasted cobia fish, fennel salad, dill sauce & oil

LƯU Ý
vào chính sách của
Nhà hàng.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Tráng Miệng / Dessert
Sô cô la và kem vani
Black bar chocolate and vanila ice cream
Đồ uống / Drink
02 ly rượu vang đỏ / 02 Glasses of red wine

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU

LƯU Ý

ẨM THỰC CAO CẤP dành cho 2 người kèm
2 ly rượu
Lấy cảm hứng từ nhà hàng “La Pointe Des Blagueurs”,
sau đó là quán cà phê “Jokers’ Point” tại bến cảng Bạch
Đằng - một trong những khu vực sầm uất nhất Sài Gòn
vào những năm 1950, sau gần 7 thập kỷ, ROS được hình
thành tại địa điểm biểu tượng này như là một người gác
cổng duy trì nền văn hóa của Sài Gòn.

2

ROS
Yacht
Club –
Dining &
River
Lounge

Bến Bạch Đằng,
10B Tôn Đức
Thắng, Phường
Bến Nghé, Quận
1, Thành phố Hồ
Chí Minh

ROS là một nhà hàng Liên Á mở cửa suốt ngày đêm với
những cảm giác bình dị và phảng phất phong cách Cote
d'Azur. Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn tinh tế với tầm
nhìn ra toàn cảnh bờ sông, trải nghiệm ăn uống tại ROS có
ý nghĩa thu hút mọi giác quan bằng cách mang đến cơ hội
thưởng thức ẩm thực Liên Á đầy sáng tạo, nhâm nhi một
loạt các loại cocktail lạ miệng và đắm mình trong không
gian thanh bình của sông Sài Gòn. Bất kể bạn đến thăm
vào thời điểm nào, từ tờ mờ sáng đến đêm khuya, ROS
với khung cảnh ngoạn mục sẽ giúp bạn xoa dịu tâm trí và
mang đến cho bạn cảm giác thư thái và đổi mới.

Khai vị / Starter
Cua lột chiên giòn sốt ớt Singapore
Soft shell crab tempura, Singapore chili sauce
Salad Rong biển hỗn hợp, sốt táo miso
Assorted Seaweed – Salted Seaweed, wakame,
Granny Smith apple
Món Chính / Main
Cá Hồi Na Uy nướng, sốt nghệ và sả, dầu ngò
Roasted Norwegian salmon, lemongrass tumeric
sauce, coriander oil
Sườn heo Iberico nướng, sốt quế mật ong, gỏi
bưởi lá lốt
Iberico Pork Ribs, honey cinamon glaze,
pomelo betel salad
Tráng miệng Dessert
Món tráng miệng theo ngày
Dessert of the day

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt khác
do Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng nhà
hàng có thể thay đổi
theo mùa tùy thuộc
vào chính sách của
Nhà hàng.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Thức uống / Beverages
2 glasses of Casa Subercaseaux Cabernet
Sauvignon / Sauvignon Blanc

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Với vị trí từ tầng cao giữa lòng Sài Gòn, Lai - Cantonese
Restaurant sở hữu không gian thanh lịch và tầm nhìn đặc
sắc bao trọn sự lung linh của thành phố nhộn nhịp bên
dưới. Tại Lai vào mỗi tối Thứ Sáu và Thứ Bảy hàng tuần,
thực khách như được dùng bữa trong một khu vườn trên
cao với không gian lãng mạn tràn ngập giai điệu du dương
từ màn trình diễn Live Music Saxophone/Violin lãng mạn.

3

LAI Cantonese
Restauran
t

Tầng 28 Sedona
Suites 92-94 Nam
Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Bến
Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí
Minh

Lai - Cantonese Restaurant là sự hài hòa độc đáo giữa
công thức nấu ăn Quảng Đông chính thống và các yếu tố
đương đại. Đội ngũ nhà bếp của Lai - Cantonese
Restaurant sử dụng một cách sáng tạo các kỹ thuật nấu ăn
hiện đại và nguyên liệu chất lượng cao nhất để nâng cao
hương vị của tất cả các món ăn. Mỗi món ăn đều được
trình bày và trang trí khác biệt để phù hợp với không gian
sang trọng, là sự pha trộn giữa thiết kế hiện đại và hoa văn
truyền thống của Trung Quốc của Tập đoàn thiết kế LW
nổi tiếng thế giới.
Nổi bật nhất chính là các món dimsum và vịt quay Bắc
Kinh trứ danh. Các món ngon Quảng Đông là một trong
những nền ẩm thực nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới, đặc
biệt là dimsum luôn có sức hút lớn đối với các tín đồ ẩm
thực. Được chế biến từ các nguyên liệu tươi mới, sự sáng
tạo, kết hợp với các kỹ thuật nấu ăn lâu đời. Các món ăn ở
đây chứa đựng những hương vị vừa đặc trưng, vừa mới lạ.
Không chỉ cầu kỳ trong quy tắc chế biến, hình thức trình
bày, công dụng sức khỏe, mà còn chứa đựng cả kho tàng
nghệ thuật và ý nghĩa Nho giáo tượng trưng.

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU

LƯU Ý

ẨM THỰC CAO CẤP dành cho 2 người kèm
2 ly rượu
Just The Beginning
Dim Sum Couple - Individual
Bánh bao Thượng Hải nấm porcini và tương
truffle đen
Steamed Xiao Long Bao with Black Truffle
Paste, Porcini Mushroom
Cảo sò điệp bích lục
Phoenix Spinach Scallop Dumpling
Romance Time
Soup - Individual
Súp Vi cá hồng xíu gạch cua
Braised Shark’s Fin Soup with Crab Meat &
Crab Roe
Let’s Do It
Main Course - Sharing
Thăn Bò thượng hạng với rượu Hoa Tiêu
Pan-Seared Lemongrass Beef Fillet with
Chinese Wine
Đậu hủ nhồi tôm
Homemade Beancurd Box with Shrimps
Stuffing
Cơm chiên hải sản kiểu Phúc Kiến
Braised Rice ‘Hokkien’ Style with Seaweed
Cracker

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt khác
do Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng nhà
hàng có thể thay đổi
theo mùa tùy thuộc
vào chính sách của
Nhà hàng.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

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

49

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

S
T
T

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU

LƯU Ý

Kem vani với chè xoài bột báng
Chilled Mango Cream with Pomelo Sago
Topped with Vanilla Ice-Cream
Bánh mè đậu đỏ tan chảy
Crispy Sesame Dumpling with Red Bean Lava
Filling

Độc đáo, khó quên và đầy trải nghiệm, TOWA - với nghĩa
“cuộc sống vĩnh hằng” trong tiếng Nhật, là cái tên thể hiện
mong muốn của chúng tôi trong việc tái tạo và mang đến
cho thực khách những món ngon ẩm thực vượt thời gian
của đất nước mặt trời mọc.

4

TOWA Japanese
Cuisine

Tầng 28 Sedona
Suites 92-94 Nam
Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Bến
Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí
Minh

Bắt đầu từ những nguyên liệu tinh khiết và tốt nhất, các
loại hải sản cao cấp của TOWA hầu hết đến từ khu chợ
nổi tiếng Toyosu ở Tokyo. Bên cạnh đó, một số loài cá
theo mùa được lựa chọn cẩn thận từ chợ hải sản Hokkaido
và Vịnh Nagasaki. Đặc biệt hơn, cá ngừ vây xanh được
nhập khẩu từ Kochi - thành phố nổi tiếng với rượu vang
và các sản phẩm cá tuyệt hảo.
Sau khi đến TOWA, dưới bàn tay của các đầu bếp chuyên
nghiệp với công thức chế biến độc quyền, những món ăn
thanh lịch, chính hiệu sẽ được chế biến một cách tinh xảo
để phù hợp với khẩu vị của từng thực khách, nhưng vẫn
giữ được dinh dưỡng đậm đặc và vị thơm ngon thuần
khiết của nguyên liệu. Để nâng cao trải nghiệm của bạn,
chỉ tại quầy sushi của chúng tôi, TOWA đặc biệt giới
thiệu Omakase - một phong cách ẩm thực độc đáo của

Beverages / Thức uống
Vang đỏ/ Red wine: Chile, Central Valley,
Cabernet Sauvignon, Sendero.
Vang trắng/ White wine: Chile, Central Valley,
Chardonnay, Sendero.
ẨM THỰC CAO CẤP dành cho 2 người kèm
2 ly rượu
ZENSAI
Hải sản tổng hợp sốt kem gừng
Cube seafood creamy ginger sauce
Cá hồi cháy cạnh cuộn rong biển sốt chanh nhật
Salmon tataki spicy ponzu
FROM THE MARKET
Cá ngừ vây xanh tỉnh kochi, cá hồi, sò đỏ, cá
theo mùa
Kochi bluefin tuna, salmon, surf clam,seasonal
fish
OWANMONO
Trứng hấp bạch quả, gà sốt nấm truffle
Steamed egg custard, truffle mushroom sauce

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt khác
do Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng nhà
hàng có thể thay đổi
theo mùa tùy thuộc
vào chính sách của
Nhà hàng.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

WAGYU DISH
Bánh thịt bò wagyu chiên giòn , mứt hành tây

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Nhật Bản, có thể hiểu đơn giản là “giao cho đầu bếp”.
Thực khách hài lòng có thể đặt niềm tin vào đầu bếp của
chúng tôi để lựa chọn và tạo ra những món ăn thú vị đầy
bất ngờ cho bạn.
Thêm một điểm nhấn cho một hành trình ẩm thực hoàn
mỹ là quầy bar phục vụ cocktail của chúng tôi ở trung tâm
nhà hàng. Với vô số các loại cocktail Nhật Bản chính
thống, được tạo ra bởi những người pha chế của chúng tôi
với trọng tâm là hương vị tinh tế và tính thẩm mỹ tối giản,
TOWA hứa hẹn sẽ làm hài lòng và giải phóng mọi giác
quan của thực khách.

5

LAVELL
E
LIBRARY

12 Đường 12,
Phường Thảo
Điền, Thành phố
Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

Lavelle Library thuộc Lavelle Living Group, là một không
gian giao thoa giữa nghệ thuật sống, mỹ thuật và ẩm thực
mang đến những trải nghiệm thân thiện với thiên nhiên,
con người và nghệ thuật. Toạ lạc tại quận 2, thành phố
Thủ Đức, Lavelle Library mang đến trải nghiệm ẩm thực
đỉnh cao của Pháp theo phong cách Bistronomique được
dẫn dắt bởi bếp trưởng Thảo Na - người đã có kinh
nghiệm 11 năm làm việc tại một số khách sạn lớn ở Pháp
trong đó có Park Hyatt Paris. Giá trị của nhà hàng toát lên
trong từng vật phẩm trang trí, mùi hương được chọn lọc
tinh tế, âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng và đặc biệt là cách
thực hiện menu món ăn.
Nét độc đáo của nhà hàng Lavelle Library nằm ở việc tiên

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU

LƯU Ý

Wagyu menchi katsu sando, onion jam
AKAZU RICE
Cơm hải sản Hokkaido
Hokkaido chirashi rice bowl
SOUP
Soup miso rong biển, đậu hũ non
Seaweed tofu miso soup
HAPPY ENDING
Kem trà xanh
Matcha ice-cream
THỨC UỐNG / Drinks
Vang đỏ / Red wine: Chile, Central Valley,
Cabernet Sauvignon, Sendero
Vang trắng/ White wine: Chile, Central
Valley, Chardonnay, Sendero
ẨM THỰC CAO CẤP CHO CẶP ĐÔI KÈM
2 LY RƯỢU
Set 1
Măng tây, trứng cá ngừ Kavalar, xốt kem măng
tây
Asparagus, caviar kavalar, cream asparagus
Cá nướng áp chảo trong ngày, nhũ sả, rau vườn
nhà Lavelle
Pan seared Fish of the day, emulsion
lemongrass, jardin vegetables
Món tráng miệng tự chọn
Selection Dessert
Thức uống / Drink

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt khác
do Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng nhà
hàng có thể thay đổi
theo mùa tùy thuộc
vào chính sách của
Nhà hàng.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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phong kết hợp ẩm thực và hội họa. Bước vào bên trong,
nghênh đón quan khách là phòng ăn lớn với mái che là lớp
kính trong suốt. Giữa phòng là đài phun nước cổ điển
thường thấy ở các lâu đài Âu châu. Điều hay ho là bên
dưới đài phun nước, chủ nhân trồng hoa sen. Một sự kết
hợp Đông Tây kim cổ ấn tượng. Thực khách khi đến dùng
bữa vừa có thể thưởng thức các món ngon, vừa “nếm” cả
hương vị của bộ sưu tập tranh đặc sắc của chủ nhân. Sẽ
chẳng nơi đâu mà bạn có thể vừa dùng bữa, vừa ngắm
những tác phẩm gốc của những tên tuổi lừng lẫy trong
làng hội họa như Salvador Dalí, Walasse Ting, Kim Dong
Yoo, Lê Phổ, Vũ Cao Đàm. Hay những gương mặt hội
họa đương đại như Ronald Ventura, Rudi Mantofani, Lê
Thanh Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng, Phương Quốc Trí, Phạm
Đình Tiến, Lê Hoàng Phi Hùng, Đặng Hiệp… Đấy chỉ là
một số tên tuổi đang có tác phẩm trưng bày bày tại Lavelle
Library.
Nhà hàng hướng tới đối tượng thực khách là những tâm
hồn yêu thích tinh hoa ẩm thực thế giới và tất nhiên là cả
ẩm thực Việt. Họ không những chuộng ăn ngon, mặc đẹp,
mà còn phải là người biết thưởng thức cuộc sống.

6

Cugini Ristorante
Italiano

67 Tô Ngọc Vân,
Phường Quảng
An, Quận Tây Hồ,
Hà Nội

Cugini - Ristorante Italiano, nằm trên phố Tô Ngọc Vân,
một góc Ý thu nhỏ giữa lòng Hà Nội sẽ là điểm đến lý
tưởng dành cho các buổi liên hoan của các gia đình và tiệc
công ty.
Hoàn toàn tận tâm với từng món ăn do đầu bếp nổi tiếng
Nico Ceccomoro mang đến cho khách hàng hương vị Địa

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU

LƯU Ý

2 ly rượu
Casas Del Toqui Single Estate, Cabernet
Sauvignon Chile
Casas Del Toqui Single Estate, Chardonney,
Chile
02 ly Mocktails/Nước ép
Virgin Mojito hoặc nước ép táo
Set 2
Hành tây, ravioli gan ngỗng, dầu nấm, hành
nướng
Onion bouillon, foie gras ravioli, truffle oil
Chargrilled onion
Sò điệp, rau thơm và bơ, nhũ hào, kem nghê tây
St- Jacques, Paphia Oyster emulsion, Saffron
creamy
Món tráng miệng tự chọn
Selection Dessert
Thức uống / Drink
2 ly rượu
Casas Del Toqui Single Estate, Cabernet
Sauvignon Chile
Casas Del Toqui Single Estate, Chardonney,
Chile
02 ly Mocktails/Nước ép
Virgin Mojito hoặc nước ép táo
ẨM THỰC CAO CẤP dành cho 2 người kèm
2 ly rượu
2 ly vang đỏ TASCA REGALEALI NERO
D’AVOLA - NERO D’AVOLA DOC –
ITALY)

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt khác
do Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng nhà
hàng có thể thay đổi

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Golden
Lake
Palace @
Dolce by
Wyndham
Hanoi
Golden
Lake

ĐỊA CHỈ

Dolce by
Wyndham Hanoi
Golden Lake
B7 Giảng Võ,
quận Ba Đình,
Hanoi

Lần ban hành: 01/00

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU

Trung Hải. Hòa quyện với mùi thơm của đế bánh tươi
nướng ngay tại nhà hàng, không gian ấm cúng nơi đây
đánh thức mọi giác quan của bạn khi thưởng thức đồ ăn tại
Cugini.

KHAI VỊ
Rau trộn, sốt mayo cá chích, mỳ cous cous, cá
hồi hun khói scotland
INSALATA DI SALMONE

Pizza ở đây được làm từ bột tươi, vỏ mỏng với phần
topping phong phú như cá hồi, thịt nguội, các loại nấm
theo đúng phong cách người Italia bản địa. Sự tinh tế từ
gia vị đến cách chế biến độc đáo của đầu bếp tuyệt hảo tại
Cugini khiến những khách hàng sành ăn không bao giờ
phải thất vọng.
Món mì spaghetti chính là một trong những món ăn được
ưa chuộng nhất tại nhà hàng với với những cuộn mì tươi
được làm bằng tay tươi mới nhất.

MÓN CHÍNH
Thịt viên làm từ bò wagyu và gan bê, cuộn mỡ
chài, sốt bbq nhà làm.
POLPETTE
Thịt lợn iberico nướng củi, sốt aioli, bông cải
xanh chiên tempura, nấm gratin bỏ lò.
IBERICO DI SPAGNA

Quý vị đừng quên chiêu đãi vị giác của mình, thưởng thức
món tráng miệng tinh tế, trình bày đẹp mắt tại Cugini Ristorante Italiano.
Golden Lake Palace được thiết kế đặc biệt như một cung
điện dành riêng việc ngự thiện của Hoàng Đế. Một thực
đơn hoàng gia đích thực được phục vụ trong không gian
thiết kế mang tính thuộc địa tươi mới đầy nghệ thuật, kết
hợp với các yếu tố ẩm thực Châu Á hiện đại. Lựa chọn
thực đơn hoàn hảo đến từ hương vị chân thực của các món
ăn Quảng Đông, được chế biến từ những nguyên liệu tươi
ngon nhất mà các đầu bếp của nhà hàng tự tay lựa chọn
mỗi ngày, đảm bảo sẽ làm say mê vị giác của thực khách.
Điểm nhấn độc đáo tại Golden Lake Palace chính là
những món ăn phủ vàng 24K đi cùng với đồ bàn ăn mạ
vàng nhằm mang đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực
sang trọng và hoàng gia ở một tầm cao mới. Nhà hàng là
địa điểm hoàn hảo cho nhưng bữa tiệc thiết đãi với không
gian rộng mở và các phòng ăn riêng sang trọng, tinh tế.

LƯU Ý
theo mùa tùy thuộc
vào chính sách của
Nhà hàng.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

TRÁNG MIỆNG
Kem vani
GELATO
ẨM THỰC CAO CẤP dành cho 2 người kèm
2 ly rượu
Điểm tâm / Dimsum
Há cảo bọc củi dát vàng
24K Gold Steamed shirmp Dumpling
Xíu mại bào ngư dát vàng
24K Gold Steamed abalone dumpling
Món chính / Main course
Tôm chiên Phòng Phong
Prawns with Spicy Bi Feng Sauce
Cá tuyết nướng sốt tương Nhật
Grilled Cod Fish with Japanese Sauce
Thịt bò xào tỏi lát với sốt tương nhật

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt khác
do Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng nhà
hàng có thể thay đổi
theo mùa tùy thuộc
vào chính sách của
Nhà hàng.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU

LƯU Ý

Stir-Fried Beef with Garlic in Wasabi Sauce
Rau dền om nước dùng trứng bắc thảo
Braised Red Chinese Spinach with Salted &
Preserved Egg and Duck Egg
Mỳ xào sốt Thụy Sĩ
Stir-Fried Noodles with Switzerland Sauce
Tráng miệng / Dessert
Thạch Quy Linh
Herbal black Pudding

8

88
Bistronom
y–
Restauran
t & Wine
Lounge

88 Xuân Diệu,
Phường Tứ Liên,
Quận Tây Hồ, Hà
Nội

“Taste Different” là giá trị mà những đầu bếp tài hoa và
giàu kinh nghiệm tại 88 Bistronomy theo đuổi. Được đánh
giá là một điểm đến có tầm nhìn đẹp nhất Hà Nội, 88
Bistronomy thu hút thực khách bởi những món ăn và setmenu cuốn hút.
Trải nghiệm của thực khách tại đây đến từ sự
cộng hưởng của không gian hiện đại nhưng ấm cúng và
gần gũi, của một tầng thượng khoáng đạt với tầm
nhìn tuyệt tác hướng ra Hồ Tây lúc hoàng hôn. 88
Bistronomy đốn tim thực khách còn bởi sự am hiểu về
kiến thức ẩm thực và kết hợp tinh tế, hài hòa gia vị châu
Âu trong từng món ăn. Món ăn được trình bày bởi đôi bàn
tay “pháp thuật” của Chef Bắc Trịnh khiến những vị
khách dù khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng.
Tại 88 Bistronomy, 88 Lounge cũng phục vụ 88 loại rượu
vang khác nhau. Tất cả đều được tuyển chọn một cách kỹ
lưỡng. Tại đây còn có phòng riêng nếu bạn muốn có
không gian yên tĩnh dành cho người quan trọng của mình.
Tại đây phù hợp để tụ tập bạn bè, đi cùng người thân. Hãy
tận hưởng những giây phút thư giãn sau một ngày làm
việc mệt mỏi.

ẨM THỰC CAO CẤP dành cho 2 người kèm
2 ly rượu
Khai Vị
Hàu Nhật Bản
Súp
Súp Mướp
Món Chính 1
Sò Điệp Áp Chảo Mỹ U10
Sobert
Sobert Gừng
Món Chính 2
Bò Thăn Nội
Tráng Miệng
Bánh Trứng Meringue
Vang trắng: Chile, Central Valley, Echeverría
Reserva Chardonnay
Vang đỏ: Chile, Central Valley, Echeverría
Reserva Cabernet Sauvignon

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt khác
do Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng nhà
hàng có thể thay đổi
theo mùa tùy thuộc
vào chính sách của
Nhà hàng.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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12 Lê Phụng Hiểu,
Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội

Nằm ngay trong trung tâm Hà Nội, tòa nhà Lý Club được
xây dựng từ đầu thế kỷ 19, cùng thời với cây cầu Long
Biên lịch sử và đây cũng được coi là khu vực rất hiếm ở
Hà Nội hiện còn lưu giữ nét cổ kính của kiến trúc Pháp
thuộc.
Từ họa tiết, logo đến hình hoa cúc đều được thêu trên
những chiếc đèn lồng một cách cầu kỳ, tỉ mỉ. Tất cả các bộ
bát đĩa ở đây đều được chủ nhân và nghệ nhân gốm Bát
Tràng khôi phục lại trên men nâu của thời nhà Lý và được
làm và vẽ bằng tay.
Đến với Lý Club, thực khách vừa được thưởng thức các
món ăn mang đậm phong cách ẩm thực của Việt Nam và
Pháp - như gan ngỗng Pháp áp chảo với xốt chanh dây,
súp kem tôm hùm với rượu mạnh, thăn cá hồi nướng lá
chuối xốt chanh leo - mà đồng thời còn được thưởng thức
giai điệu nhạc cổ truyền cũng được biểu diễn tại sân khấu
riêng của Lý Club.
Lý Club còn thiết kế một hầm rượu với gần 200 dòng rượu
vang được lựa chọn kỹ lưỡng đến từ các vùng khác nhau
trên thế giới như Pháp, Italy, Chile, Australia, New
Zealand, Tây Ban Nha… sẽ giúp các thực khách thưởng
thức trọn vẹn bữa tối cùng bạn bè, gia đình và các đối tác
quan trọng.

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU

LƯU Ý

ẨM THỰC CAO CẤP dành cho 2 người kèm
2 ly rượu
- Súp tôm chua cay với gạch tôm hùm
- Gỏi cổ hũ dừa tôm thịt
- Sò điệp chiên lê táo
- Cơm nắm chiên với cá dứa một nắng
- Bò xào tiêu đen trên đá nóng
- Các loại nấm xào tỏi
- Thạch Tào phớ đặc biệt
2 ly rượu vang: Trio Reserva. Concha Y Toro
của Chile (trắng hoặc đỏ)

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt khác
do Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng nhà
hàng có thể thay đổi
theo mùa tùy thuộc
vào chính sách của
Nhà hàng.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

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

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Khách sạn Hilton
Hanoi Opera
1 Lê Thánh Tông,
Phường Phan Chu
Trinh, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội

Với thực đơn mới có rất nhiều lựa chọn từ salad,
sandwich, bánh mỳ burger, mì trộn, pizza, soup, các món
tráng miệng, kem và đồ ăn đặc trưng Việt Nam. Nhà hàng
Ba Miền luôn chiều lòng những thực khách khó tính với
các món ăn độc đáo như bò nướng ống tre, tôm hùm
nướng…Nếu thích các món hải sản, bạn sẽ không thể bỏ
qua món tôm he nướng theo kiểu Việt Nam ăn kèm rau và
cơm. Nhà hàng Ba Miền, một nhà hàng sang trọng, kết
hợp phong cách truyền thống với hiện đại, những yếu tố tự
nhiên và sáng tạo. Những bữa tối sẽ làm hài lòng thực
khách bởi những món ăn Việt Nam chính hiệu: vị ngọt
lành của món ăn miền Bắc, vị đậm đà của món ăn miền
Trung và hương vị phong phú của món ăn miền Nam.

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU
ẨM THỰC CAO CẤP dành cho 2 người kèm
2 ly rượu
Nem cuốn gà và thịt cua
Gỏi xoài xanh trộn cùng hải sản, rau thơm và
hạt điều
Súp chua cay hải sản
Cá hồi xiên sả nướng, sốt nghệ, thì là và cải làn
xào
Tôm nõn xào ớt chuông Đà Lạt cùng sốt sa tế
Bò Úc nướng gia vị đặc biệt Việt Nam
Rau xào thập cẩm với dầu hào
Cơm trắng
Canh bí nấu tôm khô
Bánh sô cô la
ẨM THỰC CAO CẤP dành cho 2 người kèm
2 ly rượu

11

Milan @
InterConti
nental
Hanoi
Westlake

InterContinental
Hanoi Westlake
05 Từ Hoa,
Phường Quảng
An, Quận Tây Hồ
, Hà Nội

Những quý khách yêu thích ẩm thực Ý chắc chắn sẽ
không thể bỏ qua nhà hàng Milan – nằm trên tầng 2 thuộc
tòa nhà chính của khách sạn. Nhà hàng đánh thức mọi giác
quan của quý khách không chỉ bởi lối kiến trúc cổ kính
hay việc sử dụng sắc cam mạnh, mà còn bởi những món
ăn truyền thống được chế biến từ những nguyên liệu hảo
hạng nhất. Còn gì tuyệt vời hơn khi được vừa nhâm nhi
thưởng thức các món ăn vừa được quan sát những đầu bếp
của chúng tôi trổ tài nấu nướng ngay trong khu bếp mở
của nhà hàng.

Khai vị / Starter
INSALATA CAPRESE CON BURRATINA
Salad cà chua phục vụ cùng phô mai kem tươi ,
dấm thơm Ý và sốt húng tây
Tomato salad served with creamy burrata
cheese, aged balsamic reduction and a hint of
pesto sauce
Hoặc / Or
MINESTRONE
Súp rau truyền thống kiểu Ý ăn kèm sốt húng
tây
Traditional Italian vegetable soup served with
homemade pesto
Main course/ Món chính

LƯU Ý

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt khác
do Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng nhà
hàng có thể thay đổi
theo mùa tùy thuộc
vào chính sách của
Nhà hàng.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt khác
do Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng nhà
hàng có thể thay đổi
theo mùa tùy thuộc
vào chính sách của
Nhà hàng.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

S
T
T

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 2 NGƯỜI
KÈM 2 LY RƯỢU

LƯU Ý

SALMONE CONFIT IN EVO
Cá hồi Na UY nấu cùng dầu ô lui nguyên chất ,
rau bó xôi, cà chua tái sấy khô và hạt ô liu
Salmon confit in EVO, sautéed baby spinach,
semi dried tomatoes and olives
Hoặc / OR
LOMBO DI AGNELLO
Thăn cừu bỏ lò phủ sốt lá ngò tây ăn kèm bí ngô
nghiền và sốt lá hương thảo
Roasted lamb loin, parsley crust, butternut
puree, rosemary jus
Tráng miệng / Dessert
HOMEMADE TIRAMISU
Layers of espresso soaked lady finger biscuits,
creamy mascarpone and cocoa
Đồ uống / Drink
02 ly rượu vang trắng/đỏ / 02 Glasses of red/
white wine

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

PHỤ LỤC 06: ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC GIA ĐÌNH
A. NỘI DUNG GÓI ĐẶC QUYỀN
TÊN GÓI
ĐẶC
QUYỀN



Đặc
quyền Ẩm 
thực Gia

đình

MÔ TẢ ĐẶC QUYỀN

QUYỀN LỢI THÊM

Một set bữa tối/trưa 3 món thiết kế cho gia đình 4 người
Bốn đồ uống không cồn (soft drinks) dành cho 4 người
 Chào đón bởi quản lý nhà hàng
Áp dụng tại 8 nhà hàng lịch thiệp tại HN & HCMC
Áp dụng cho bữa trưa/tối các ngày trong tuần tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), ngày cuối tuần  Đảm bảo bàn đặt tốt nhất có sẵn
và các ngày nghỉ lễ. Các ngày nghỉ lễ sẽ theo chính sách từng nhà cung cấp và điều
kiện đáp ứng sẵn có của nhà cung cấp

B. THỜI GIAN ĐẶT DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY

Thời gian đặt dịch vụ
Chính sách hoàn hủy, sửa đổi và vắng
mặt
Hiệu lực

C. DANH SÁCH NHÀ HÀNG
S
TÊN NHÀ
T
ĐỊA CHỈ
HÀNG
T
52 Ngô Quang
Huy, Thảo
Điền, Thành
1
P'ti Saigon
phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ
Chí Minh

Đặt bàn trước ít nhất 24 giờ tổng đài SeAPremium 028 38240566
- Hủy/thay đổi miễn phí trước ít nhất 04 giờ. Hủy trong vòng 04 giờ trước giờ đặt bàn hoặc
không đến sẽ được tính là khách hàng đã sử dụng đặc quyền.
- Đối với các nhà hàng trong khách sạn áp dụng thời hạn đổi/hủy là 12h trước giờ sử dụng.
Menu của từng nhà hàng có thể thay đổi theo mùa tùy thuộc vào chính sách của Nhà hàng.

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG
P'ti Saigon là một sự cân bằng hoàn hảo giữa một lounge-bar
và nhà hàng, mang đến cho thực khách những món ăn lấy cảm
hứng từ vùng Địa Trung Hải, các loại cocktail được pha chế
khéo léo với danh sách rượu vang phong phú và gói gọn trong
cách bài trí ấm cúng, thân mật, hiện đại.

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 4 NGƯỜI
KÈM 4 ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

LƯU Ý

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do
Nhà hàng quy
Khai Vị Gia Đình / To Share
Xà lách gia đình, bơ, dưa leo, sốt chanh
định.
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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ẨM THỰC CAO CẤP DÀNH CHO 4
NGƯỜI
kèm thức uống

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

S
T
T

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG
Pti “Festive dining” là nơi thân mật, gần gũi xuyên ngày dành
cho những người ưa thích tiệc tùng, và cũng là nơi đem lại bữa
ăn thịnh soạn cùng với những ly cocktail độc đáo trong một
bầu không khí sang trọng, giản dị.
Cảm thấy đói bụng? Thực đơn của P'ti Saigon là “đứa con tâm
huyết” của đầu bếp người Pháp gốc Campuchia, một người đã
được đào tạo qua nhà hàng sao Michelin. Các sáng tạo của ông
thể hiện niềm đam mê với các món ăn Pháp và Địa Trung Hải,
đặc biệt luôn sử dụng các nguyên liệu tươi nhất mỗi ngày.
Thực đơn cung cấp một loạt các món ăn “đặc trưng” được chế
biến từ các nguyên liệu theo mùa và có thể thưởng thức được
từ trong phòng ăn riêng tư hay ra khu vực ngoài trời.
Cảm thấy khát? Quầy bar Le Peti là một thế giới khác biệt,
một địa điểm đắc địa nằm giữa trung tâm khu dân cư Sài Gòn,
nơi vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong khi thế giới xung quanh
vẫn đang ngủ yên ... Chúng ta có xu hướng quên mất thời gian
khi đến đây nhâm nhi một loại đồ uống đặc trưng: Mojito,
Caipirinha hoặc Bloody Mary hay là một vài loại cocktail đặc
trưng của P'ti Saigon. Âm nhạc vui tươi, hiện đại, acoustic và
trầm bổng, tất cả những cảm xúc đó được hòa quyện hoàn hảo
bởi một số DJ và nhạc sĩ bậc nhất Sài Gòn.

2

MISTER
LAI
KITCHEN

12 Nguyễn
Huệ, Phường
Bến Nghé,
Quận 1, Thành

Các bạn muốn được tiệc tùng? Chúng tôi là nhà hàng duy nhất
có phòng thay đồ riêng. Hãy đến với bạn bè và ăn mặc thật
phong cách! Và đừng quên theo dõi trang Facebook của chúng
tôi để cập nhật những bữa tiệc theo chủ đề Pti săp tới của
chúng tôi !!!
Không gian nhà hàng được bài trí công phu mang đến cảm
giác sang trọng, ấm cúng khi thưởng thức các món ăn phương
vị Trung Hoa. Thực đơn tại Nhà Hàng Mister Lai Kitchen
được yêu thích bởi sự phong phú, đa dạng với rất nhiều Menu

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 4 NGƯỜI
KÈM 4 ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN
Family salad, tomatoes, avocado, cucumber and
lemon dressing
Khai Vị / Starter
Khoai tây Gnocchi nhà làm, trứng chần, sốt phô
mai mimolet
Homemade gnocchi, slow cooked egg and
mimolet sauce
Món Chính / Main course
Cá hồi áp chảo, rau củ non, sốt hải sản
Pan fried salmon, young vegetables and
bouillabaisse sauce

LƯU Ý
- Menu của từng
nhà hàng có thể
thay đổi theo
mùa tùy thuộc
vào chính sách
của Nhà hàng.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Hoặc / Or
Heo Canada đút lò, bơ đậu caramel, sốt mù tạt
Roasted Canada pork, carameliezd butternut
and mustard sauce
Tráng Miệng / Dessert
Tiramisu và dâu
Tiramisu & strawberry
Thức uống / Drinks
4 ly thức uống không cồn
4 glasses of alcohol-free drinks

ẨM THỰC CAO CẤP DÀNH CHO 4
NGƯỜI
kèm thức uống
------------------

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

S
T
T

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ
phố Hồ Chí
Minh

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG
được thiết kế theo yêu cầu ẩm thực của từng gia đình trong
những buổi tiệc thân mật.
Tại Mister Lai Kitchen, bạn sẽ có thể trải nghiệm thiên đường
ẩm thực Trung Hoa. Các món ăn đặc sắc từ dimsum tinh xảo
cho đến lẩu cay Trùng Khánh hay vịt quay Hồng Kông, đều
được chế biến một cách tỉ mỉ từ nguồn nguyên liệu thượng
hạng tươi mới nhất. Món ăn tại đây không chỉ trứ danh nhờ
ngon miệng mà còn được trình bày tinh tế, đẹp mắt.
Với kế hoạch mở rộng, không gian rộng rãi của Nhà Hàng
Mister Lai Kitchen hứa hẹn sẽ cho thực khách trải nghiệm ẩm
thực khó quên với gia vị Trung Hòa đặc sắc.

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 4 NGƯỜI
KÈM 4 ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN
Khai Vị / Appertizer
Khai vị tổng hợp 3 loại / Special Combination
Xá Xíu Hong Kong, Bó Xôi Cảo, Dầu Cháo
Quẩy / Char Siu Hong Kong, Spinach
Dumpling, Lap Cheong Tossed
-----------------Món Chính / Maincourse
Tôm sú chiên Hoàng Kim / Golden salted egg
prawns
Cá phi lê chiên giòn sốt chua ngọt / Deep fried
fish fillet with sweet and sour sauces
-----------------Lẩu Mister Lai/ Mister Lai Hotpot
-----------------Hotpot Treasures
Ba chỉ bò / Beef belly
Thăn nội bò / Beef tenderloin
Thịt gà phi lê / Chicken fillet
Tôm viên / Hand Pound Prawn Paste
Mực ống / Squid
Tôm viên / Hand pound beef tendon ball
-----------------Beancurd, Vegetables, Noodles
Tần ô, Cải thìa, Cải thảo, Cải ngọt, Bắp /
Kikuna vegetable, Bok choy, Chinese spinach,
Choy sum, Corn
-----------------Tráng miệng / Dessert
Bánh mè chiên trứng sữa / Crispy Fried Seame
Ball With Custard Filling

LƯU Ý
Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng
nhà hàng có thể
thay đổi theo
mùa tùy thuộc
vào chính sách
của Nhà hàng.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Drink/ Đồ uống
02 ly rượu vang đỏ / 02 Glasses of red wine
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

S
T
T

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 4 NGƯỜI
KÈM 4 ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

LƯU Ý

02 nước ép thơm / 02 pineapple juice

ẨM THỰC CAO CẤP DÀNH CHO 4
NGƯỜI
kèm thức uống

3

Kabin @
Renaissanc
e Riverside
Hotel
Saigon

15 Tôn Đức
Thắng, Phường
Bến Nghé,
Quận 1, Thành
phố Hồ Chí
Minh

Tọa lạc ngay trung tâm Quận 1, Kabin thuộc khách sạn
Renaissance Riverside Hotel Saigon được biết đến là một
trong những nhà hàng nổi tiếng chuyên phục vụ các món ăn
Quảng Đông truyền thống. Được trang trí trang nhã theo
phong cách hiện đại với những nét truyền thống của phương
Đông, cùng những món ăn đặc sản Trung Hoa sang trọng hay
thực đơn dimsum tuyệt vời do các đầu bếp gốc Hoa lành nghề
đảm trách.

Chọn 1 trong 2 Set
-SET MENU 1
Điểm tâm khai vị 03 món/03 Dim sum
combination
Gà xào Cung Bảo/Sauteed chicken Gong Bao
style
Mực chiên giòn/Crispy deep fried squid
Bó xôi hầm tỏi/Stewed spinach with garlic
Cơm chiên xá xíu đậu Hà Lan/Fried rice with
BBQ pork and French bean
Trái cây/Seasonal fresh fruit platter

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do
Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng
nhà hàng có thể
thay đổi theo
mùa tùy thuộc
vào chính sách
của Nhà hàng.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Thức uống / Drink
Nước ép chanh dây/thơm/ổi
Passion Juice, Pineapple Juice, Guava juice
--SET MENU 2
Điểm tâm khai vị 03 món/03 Dim sum
combination
Heo chua ngọt/Sweet and sour pork with
pineapple
Cá mú phi lê hấp tàu xì/Steamed garoupa fillet
with black bean sauce

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

S
T
T

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 4 NGƯỜI
KÈM 4 ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

LƯU Ý

Rau mùa xào dầu hào/Sautéed season vegetable
with oyster sauce
Cơm chiên Dương Châu/Fried rice “Yang
Chou” style
Trái cây/Seasonal fresh fruit platter

4

Li Bai Cantonese
Restaurant
@ Sheraton
Saigon
Hotel &
Towers

Tọa lạc tại tầng hai của khách sạn 5 sao Sheraton Saigon, nhà
hàng mang đến cảm giác ấm cúng, thân mật cho những ai
muốn thưởng thức hương vị ẩm thực Quảng Đông truyền
thống. Không chỉ đơn thuần là thưởng thức, mỗi bàn tiệc
dimsum tại Li Bai còn là trải nghiệm thưởng thức dành cho
mọi thực khách cùng gia đình, bạn bè và các đối tác, với các
món dimsum được làm thủ công hoàn toàn qua đôi tay khéo
léo của các đầu bếp chuyên nghiệp và phục vụ ngay khi hoàn
Lầu 2, Sheraton thành trong các xửng hấp bằng tre.
Saigon, 80
Đông Du,
Cùng thưởng thức tiệc dimsum yêu thích vào mỗi buổi trưa
Phường Bến
các ngày trong tuần bên cạnh gia đình và bạn bè tại nhà hàng
Nghé, Quận 1, Li Bai để trải nghiệm nét văn hóa tiêu biểu của ẩm thực Quảng
Thành phố Hồ Đông, hoặc chiêu đãi bản thân với tiệc buffet dimsum phủ phê
Chí Minh
theo kiểu bữa sáng muộn vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.
Ngoài thực đơn buffet dimsum, nhà hàng còn phục vụ các set
thực đơn được chính đầu bếp thiện nghệ của Li Bai gợi ý kết
hợp, cũng như thực đơn gọi món với các món đặc trưng tại nhà
hàng như vịt quay đốt rượu, vịt quay Bắc Kinh, Phật nhảy
tường, bánh cảo than hoa hấp trùng thảo cùng các món đặc sắc
khác.

Thức uống / Drink
Nước ép chanh dây/thơm/ổi
Passion Juice, Pineapple Juice, Guava juice
ẨM THỰC CAO CẤP DÀNH CHO 4
NGƯỜI
kèm thức uống
Món súp đặc biệt của ngày
Soup of the day
Tôm sú chiên với lòng đỏ trứng muối
Deep fried tiger prawn with salted egg yolk
Cà tím om sốt thịt heo
Braised eggplant with pork meat sauce
Đậu hũ hầm với sốt hải sản Tứ Xuyên
Braised Bean curd with sea food “Szechuan”
style
Rau xào tỏi
Wok fried veg with garlic sauce
Cơm trắng
Steam rice
Hạt Sago ướp lạnh với kem xoài và bưởi
Chilled sago with mango cream and pomelo

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do
Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng
nhà hàng có thể
thay đổi theo
mùa tùy thuộc
vào chính sách
của Nhà hàng.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Drink
1 bình trà
A tea pot

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

TÊN NHÀ
HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 4 NGƯỜI
KÈM 4 ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN
ẨM THỰC CAO CẤP DÀNH CHO 4
NGƯỜI
kèm thức uống

Cugini - Ristorante Italiano, nằm trên phố Tô Ngọc Vân, một
góc Ý thu nhỏ giữa lòng Hà Nội sẽ là điểm đến lý tưởng dành
cho các buổi liên hoan của các gia đình và tiệc công ty.

5

Cugini Ristorante
Italiano

67 Tô Ngọc
Vân, Phường
Quảng An,
Quận Tây Hồ,
Hà Nội

Hoàn toàn tận tâm với từng món ăn do đầu bếp nổi tiếng Nico
Ceccomoro mang đến cho khách hàng hương vị Địa Trung
Hải. Hòa quyện với mùi thơm của đế bánh tươi nướng ngay tại
nhà hàng, không gian ấm cúng nơi đây đánh thức mọi giác
quan của bạn khi thưởng thức đồ ăn tại Cugini.
Pizza ở đây được làm từ bột tươi, vỏ mỏng với phần topping
phong phú như cá hồi, thịt nguội, các loại nấm theo đúng
phong cách người Italia bản địa. Sự tinh tế từ gia vị đến cách
chế biến độc đáo của đầu bếp tuyệt hảo tại Cugini khiến những
khách hàng sành ăn không bao giờ phải thất vọng.
Món mì spaghetti chính là một trong những món ăn được ưa
chuộng nhất tại nhà hàng với với những cuộn mì tươi được
làm bằng tay tươi mới nhất.
Quý vị đừng quên chiêu đãi vị giác của mình, thưởng thức
món tráng miệng tinh tế, trình bày đẹp mắt tại Cugini Ristorante Italiano.

PANINO ALLA GIAPPA
Sandwich nhân thịt heo nhật bản, sốt mayo xì
dầu.
COZZE GRATINATE
Vẹm đen chi lê bỏ lò, chanh, mùi tây, phô mai
padano.
PATE’ DI FUNGHI (V)
Pate làm từ các loại nấm tự nhiên, dầu nấm
truffle, bánh mì brioche.
RUCOLA (V)
Rau rocket, cà chua bi, phô mai parmigiano,
giấm balsamic.
PATATE GRASSE (V)
Khoai tây bổ cau chiên giòn 3 lần và sốt mayo
lá xô.
AFFETTATI DEI CUGINI
Thịt nguội tổng hợp
COTTO E FUNGHI
Cà chua, phô mai mozzarella, giăm bông, nấm
mỡ.
GNOCCHI ALLA BOLOGNESE
Mì khoai tây nấu với sốt bolognese, phô mai
parmesan.
TAGLIATA DI MANZO
Thăn ngoại bò đen angus nướng củi, bánh bột
ngô chiên giòn, hoa thiên lý, sốt aioli.

LƯU Ý
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do
Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng
nhà hàng có thể
thay đổi theo
mùa tùy thuộc
vào chính sách
của Nhà hàng.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

THỨC UỐNG
4 ly thức uống không cồn
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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HÀNG

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 4 NGƯỜI
KÈM 4 ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

LƯU Ý

4 glasses of alcohol-free drinks

6

7

Lý Club

Huyền Thư
Winecellar
&
Steakhouse

12 Lê Phụng
Hiểu, Quận
Hoàn Kiếm, Hà
Nội

CS1: 8 & 8D
Hàm Long,
Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội
CS2: 6A Tôn
Thất Thuyết,
Quận Cầu
Giấy, Hà Nội

Nằm ngay trong trung tâm Hà Nội, tòa nhà Lý Club được xây
dựng từ đầu thế kỷ 19, cùng thời với cây cầu Long Biên lịch sử
và đây cũng được coi là khu vực rất hiếm ở Hà Nội hiện còn
lưu giữ nét cổ kính của kiến trúc Pháp thuộc.
Từ họa tiết, logo đến hình hoa cúc đều được thêu trên những
chiếc đèn lồng một cách cầu kỳ, tỉ mỉ. Tất cả các bộ bát đĩa ở
đây đều được chủ nhân và nghệ nhân gốm Bát Tràng khôi
phục lại trên men nâu của thời nhà Lý và được làm và vẽ bằng
tay.
Đến với Lý Club, thực khách vừa được thưởng thức các món
ăn mang đậm phong cách ẩm thực của Việt Nam và Pháp - như
gan ngỗng Pháp áp chảo với xốt chanh dây, súp kem tôm hùm
với rượu mạnh, thăn cá hồi nướng lá chuối xốt chanh leo - mà
đồng thời còn được thưởng thức giai điệu nhạc cổ truyền cũng
được biểu diễn tại sân khấu riêng của Lý Club.
Lý Club còn thiết kế một hầm rượu với gần 200 dòng rượu
vang được lựa chọn kỹ lưỡng đến từ các vùng khác nhau trên
thế giới như Pháp, Italy, Chile, Australia, New Zealand, Tây
Ban Nha… sẽ giúp các thực khách thưởng thức trọn vẹn bữa
tối cùng bạn bè, gia đình và các đối tác quan trọng.
Bằng tình yêu của những người đam mê rượu và khám phá
chân trời ẩm thực mới lạ của Châu Âu, Huyền Thư Winecellar
& Steakhouse được xây dựng để tái hiện lâu đài nguy nga và
hầm rượu cổ kính quý tộc, nhằm thoả mãn xúc cảm được
thưởng thức và trải nghiệm trong không gian văn hoá đậm chất
Tây Âu cho giới sành ẩm thực tại Việt Nam
Mang đến sự tinh tế trong khám phá ẩm thực và không gian.
Tinh tế từ khâu chọn nguyên liệu và thuần khiết trong cách chế
biến món ăn và trình bày, để đến khi hoàn thành, người thưởng
thức được cảm nhận đầy đủ cả Mỹ – Vị – Thực. Đảm bảo

ẨM THỰC CAO CẤP DÀNH CHO 4
NGƯỜI
kèm thức uống
'- Gỏi cổ hũ dừa tôm thịt
- Cơm nắm chiên với cá dứa một nắng
- Bò xào tiêu đen trên đá nóng
- Rau xào theo mùa
- Thạch Tào phớ đặc biệt
Mỗi khách 01 đồ uống là nước suối hoặc nước
ngọt

ẨM THỰC CAO CẤP DÀNH CHO 4
NGƯỜI
Sa lát cà ngừ kiểu cổ điển
Súp củ dền
Tôm bỏ lò phô mai
Lườn vịt áp chảo
Trái cây theo mùa
Đồ uống: nước ngọt hoặc nước khoáng

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do
Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng
nhà hàng có thể
thay đổi theo
mùa tùy thuộc
vào chính sách
của Nhà hàng.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do
Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng
nhà hàng có thể
thay đổi theo
mùa tùy thuộc
vào chính sách

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

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG

Lần ban hành: 01/00

THỰC ĐƠN DÀNH CHO 4 NGƯỜI
KÈM 4 ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

khách hàng có những thời khắc thoả mãn và hài lòng nhất khi
đến với nhà hàng.
Chúng tôi có hơn 50 nhãn hiệu bia và hàng ngàn chai vang
tuyệt hảo cùng menu đồ ăn phong cách Âu độc đáo cho bạn
khám phá.
“Taste Different” là giá trị mà những đầu bếp tài hoa và giàu
kinh nghiệm tại 88 Bistronomy theo đuổi. Được đánh giá là
một điểm đến có tầm nhìn đẹp nhất Hà Nội, 88 Bistronomy thu
hút thực khách bởi những món ăn và set-menu cuốn hút.

8

88
Bistronomy
–
Restaurant
& Wine
Lounge

88 Xuân Diệu,
Phường Tứ
Liên, Quận Tây
Hồ, Hà Nội

Trải nghiệm của thực khách tại đây đến từ sự
cộng hưởng của không gian hiện đại nhưng ấm cúng và gần
gũi, của một tầng thượng khoáng đạt với tầm nhìn tuyệt tác
hướng ra Hồ Tây lúc hoàng hôn. 88 Bistronomy đốn tim thực
khách còn bởi sự am hiểu về kiến thức ẩm thực và kết hợp tinh
tế, hài hòa gia vị châu Âu trong từng món ăn. Món ăn được
trình bày bởi đôi bàn tay “pháp thuật” của Chef Bắc Trịnh
khiến những vị khách dù khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng.
Tại 88 Bistronomy, 88 Lounge cũng phục vụ 88 loại rượu
vang khác nhau. Tất cả đều được tuyển chọn một cách kỹ
lưỡng. Tại đây còn có phòng riêng nếu bạn muốn có không
gian yên tĩnh dành cho người quan trọng của mình.

ẨM THỰC CAO CẤP DÀNH CHO 4
NGƯỜI
kèm thức uống
Khai Vị
Salad Bếp Trưởng Đặc Biệt
Món Chính
Cá Vược Bỏ Lò
hoặc
Ức Gà Nấu Chậm
Tráng Miệng
Exotic

LƯU Ý
của Nhà hàng.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ
và các dịp đặc
biệt khác do
Nhà hàng quy
định.
- Menu của từng
nhà hàng có thể
thay đổi theo
mùa tùy thuộc
vào chính sách
của Nhà hàng.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Tại đây phù hợp để tụ tập bạn bè, đi cùng người thân. Hãy tận
hưởng những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc mệt
mỏi.

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Lần ban hành: 01/00

PHỤ LỤC 07: ĐẶC QUYỀN NGHỈ DƯỚNG CAO CẤP
A. NỘI DUNG GÓI ĐẶC QUYỀN
TÊN GÓI
ĐẶC QUYỀN

Đặc quyền nghỉ
dưỡng cao cấp

MÔ TẢ ĐẶC QUYỀN

QUYỀN LỢI THÊM

 Một đêm nghỉ hạng phòng Standard Double dành cho hai người
 Bữa sáng dành cho hai người
 Áp dụng tại 26 khách sạn/resort tại Việt Nam






Chiết khấu đặc biệt cho phòng đặt thêm
Miễn phí đồ uống khi đến
Nhận phòng sớm khi có sẵn
Trả phòng muộn khi có sẵn

B. THỜI GIAN ĐẶT DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY CHUNG

Thời gian đặt dịch vụ
Chính sách chung về hoàn hủy, sửa đổi và
vắng mặt
Hiệu lực của từng khách sạn

Đặt trước ít nhất 1 tháng thông qua tổng đài SeAPremium 028 38240566
Hủy hoặc thay đổi booking cần được thực hiện qua tổng đài SeAPremium 028 38240566.
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
Hiệu lực mỗi khách sạn tùy thuộc vào từng khách sạn và sẽ được thông báo cụ thể đến khách khi sử dụng đặc quyền nếu
cần thiết.

C. DANH SÁCH 26 KHÁCH SẠN/ RESORT

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

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

1

2

TÊN ĐỐI
TÁC

BELLE
MAISON
PAROSAN
D
DA
NANG
Deluxe

ĐỊA CHỈ

Số 216, Võ
Nguyên
Giáp, Quận
Sơn
Trà,
Thành phố
Đà Nẵng,
Việt Nam

GIỚI THIỆU
Belle Maison Parosand Da Nang Hotel, một khu nghỉ
dưỡng được các gia đình đặc biệt yêu thích bởi vị trí đắc
địa ngay cạnh bờ biển Mỹ Khê với không gian hiện đại
sang
trọng.
Belle Maison Parosand Da Nang Hotel được chấm điểm
cao tuyệt đối trên trang đánh giá du lịch TripAdvisor bởi
chất lượng dịch vụ và vị trí lý tưởng. Khu nghỉ dưỡng có
hồ bơi vô cực ngoài trời đầy lãng mạn, nhà hàng với các
món ngon tinh tế và quầy bar xinh xắn ẩn trong khuôn
viên. Sự thân thiện và hiếu khách của nhân viên tại đây
cũng tạo được xem là điểm cộng khó quên cho du
khách.
Với view tuyệt đẹp từ bể bơi vô cực từ tầng 20, quý
khách có thể bất ngờ bởi những khung hình check-in ấn
tượng
và
hiếm
có.
Belle Maison Parosand Da Nang Hotel cách bãi biển Mỹ
Khê chỉ 1,7 km, cầu tàu Tình Yêu 1,8 km, cầu sông Hàn
2 km và cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 6 km. Một điểm
đến sang trọng, xinh xắn để cả gia đình nghỉ dưỡng và
phù hợp ngay cả khi bạn đi công tác.
THỊ TRẤN NƯỚC PHÁP TRONG LÒNG ĐÀ LẠT
Nằm trên bán đảo riêng biệt của khu du lịch quốc gia hồ
Tuyền Lâm, SAM Tuyền Lâm Resort sở hữu vẻ đẹp vừa
thơ mộng vừa hùng vĩ, là sự lựa chọn hoàn hảo cho
những du khách đang kiếm tìm một nơi nghỉ dưỡng lý
tưởng, rời xa khỏi cuộc sống ồn ào, vội vã thường ngày.

Khu 7 và 8,
KDL Hồ
SAM
Tuyền
TUYEN
LAM GOLF Lâm,
Phường 3,
&
Những căn biệt thự riêng biệt của SAM Tuyền Lâm
Thành phố
RESORTS
Resort được thiết kế với màu trắng và phong cách kiến
Standard
Đà
Lạt,
trúc kiểu miền quê nước Pháp, lưng tựa vào núi, mặt
Lâm Đồng
hướng ra hồ, nằm lặng lẽ trên những thảm cỏ xanh và
được bao quanh bởi rừng thông, những luống hoa tươi
sắc và mặt hồ xanh ngát.

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

* Mùa thấp điểm:
- Hủy 03 – 02 ngày
trước ngày đến: Tính
50%
- Hủy 01 ngày trước
ngày đến hoặc không
đến: Tính 100%
* Mùa cao điểm:
- Hủy 07 - 04 ngày trước
ngày đến: phạt 50%
- Hủy 03 ngày trước
ngày đến hoặc không
đến: phạt 100%

- Hủy trước 30 ngày so
với ngày nhận phòng:
Miễn phí
- Từ 15-30 ngày trước
khi nhận phòng: 50% giá
phòng đã đặt
- Từ 7-14 ngày trước khi
nhận phòng: 75% giá
phòng đã đặt
- Ít hơn 7 ngày so với
ngày nhận phòng: Chịu
100% phí phòng đã đặt
- Không xuất hiện: Chịu

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

- Đồ uống khi
nhận phòng;
- Ăn sáng hàng
ngày tại nhà hàng;
- Miễn phí 02 chai
nước uống mỗi
ngày trong phòng;
- Trang bị két điện
tử trong phòng;
- Truy cập Internet
miễn phí trong
Khu nghỉ dưỡng;
- Miễn phí sử
dụng phòng
Fitness Center và
bể bơi vô cực
ngoài trời.

Bữa tối bắt
buộc đêm
Giáng Sinh
24/12 và đêm
giao thừa
31/12 giá
- VND
700.000
net/người lớn
- VND 350.
000 net/trẻ
em từ 6 đến
11 tuổi.

- Ăn sáng 2 khách/
phòng;
- Trà, cà phê, 02
chai nước đặt
trong phòng miễn
phí;
- Miễn phí wifi.

Bữa tối bắt
buộc Tết Âm
lịch, 01/05,
25/12 &
31/12
- Người lớn
VND550k/ng
- Trẻ em
VND275k/ng

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

100% phí phòng đã đặt

3

4

TERRACO
TTA
HOTEL &
RESORT
DA
LAT
Deluxe Room
(Hotel)

MERPERL
E BEACH
HOTEL
NHA
TRANG
Deluxe
Premier Sea
View

Phân khu
chức năng
7.9, KDL
hồ Tuyền
Lâm, Lâm
Đồng

88A Trần
Phú,
Phường
Lộc Thọ,
Thành phố
Nha Trang,
Khánh Hòa

Nằm tại vị trí đắc địa bên cạnh hồ Tuyền Lâm, được bao
phủ bởi rừng thông xanh, cách trung tâm thành phố Đà
Lạt chỉ 10 phút di chuyển bằng xe. Với 240 phòng và 21
villas, khách sạn được xem là một trong những nơi có số
lượng phòng nhiều nhất trong khu vực.
- Không gian mở, rộng lớn, rất thích hợp để tổ chức tiệc
ngoài trời, hoạt động nhóm và lễ cưới…
- Vị trí đắc địa: Vị trí số MỘT để ghé thăm hồ Tuyền
Lâm, chỉ mất 10 phút đi bằng xe buýt hoặc ô tô từ trung
tâm thành phố Đà Lạt; 20 phút từ sân bay Liên Khương.
Vô cùng thuận lợi để dừng chân cho những chuyến du
lịch
Đà
Lạt.
- Có rất nhiều hạng mục vui chơi giải trí trong khu
Resort: sân chơi tennis, sân bóng rổ, sân cầu lông, bàn
bi da, bàn bi lắc, hồ bơi trong nhà, khu gym, nhà trò
chơi dành cho trẻ em, spa & massage, phòng karaoke,
khu tham quan vườn dâu…

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Khách sạn MerPerle Beach Nha Trang nằm trên đường
Trần Phú - con đường nhộn nhịp và sầm uất nhất của
thành phố biển Nha Trang. Khách sạn đạt tiêu chuẩn 4
sao sở hữu hệ thống 124 phòng được thiết kế theo phong
cách phương Tây sang trọng và đẳng cấp. Tại khách sạn
MerPerle Beach Nha Trang, quý khách có thể thỏa thích
sử dụng hồ bơi trong nhà, tránh khỏi cái nắng nóng của
thành phố biển và thưởng thức các loại đồ uống mát
lành từ quầy bar cạnh đó. Ngoài ra, phòng Lavender Spa
giúp quý khách có những giây phút thoải mái, phục hồi

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương

* Ngày thường:
- Trước 15 ngày: Không
phạt
- Từ 15-7 ngày: Phạt
50%
- Dưới 7 ngày: Phạt
100%
* Ngày Lễ, Tết của KS:
- Trước 30 ngày: Không
phạt
- Từ 30-21 ngày: Phạt
50%
- Ít hơn 21 ngày: Phạt
100%
* Khách trả phòng
trước thời hạn: Thu
tiền 100% số đêm phòng
chưa sử dụng
* Mùa thấp điểm
(Tháng 3, 4, 5, 6,9,10,
11 ):
- Từ 14 đến 08 ngày
trước khi đến: phí hủy
đặt phòng là đêm đầu
tiên
- Từ 07 đến 04 ngày
trước khi đến: phí hủy
đặt phòng là 50% giá trị

- Bao gồm ăn sáng
cho 2 người
- 02 chai nước
suối đặt trong mỗi
phòng mỗi ngày
- Sử dụng khu vực
trò chơi như:
Phòng tập thể dục,
Bida, Tắm hồ bơi,
Sân tennis (từ 07h
đến 17h), khu vui
chơi trẻ em.
- Miễn phí tham
quan vườn rau,
vườn hoa, vườn
dâu trong khu nghỉ
dưỡng
- Miễn phí xe đưa
đón ra Trung tâm
Đà Lạt và ngược
lại.
- Buffet sáng
- Đồ uống chào
mừng & khăn mát
tại quầy lễ tân
- 02 chai nước
khoáng/phòng/ngà
y
- Dụng cụ pha trà /
cà phê hàng ngày
trong phòng

- Bữa ăn bắt
buộc (Tết
Dương lịch,
Tết Âm lịch;
30/4 & 1/5;
24/12 và
31/12).
- Tối thiểu
hai (02) đêm
phòng liên
tiếp cho các
giai đoạn Lễ,
cuối tuần

N/A

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

68

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU
sức khỏe sau những ngày vui chơi giải trí tại thành phố
biển.
Với vị trí nằm tại trung tâm thành phố, khách sạn
MerPerle Beach Nha Trang di chuyển thuận tiện đến các
điểm tham quan đặc sắc như tháp Bà Ponagar, suối
khoáng nóng Tháp Bà, nhà thờ đá Nha Trang, cáp treo
đi Vinpearl Land.

5

DUSIT
PRINCESS
MOONRIS
E BEACH
RESORT
PHU QUOC
Garden
Deluxe

Trần Hưng
Đạo, Tổ 2,
Ấp
Cửa
Lấp,
Thị
trấn Dương
Đông, Phú
Quốc, Kiên
Giang

Một nét hiện đại của một khu nghỉ dưỡng mang phong
cách sống đương đại kết hợp với lòng mến khách của
người
Việt
tại
Phú
Quốc.
Tọa lạc tại vị trí trung tâm trên bãi biển phía Tây của
hòn đảo, Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú
Quốc đang chờ đón du khách với các tiện nghi đầy đủ
dịch vụ cho khách doanh nhân và khách du lịch.
Các phòng và dãy phòng hiện đại có tầm nhìn tuyệt đẹp

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG
trình
SeAPremium

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ
đơn đặt phòng
- Từ 03 ngày trước khi
đến: phí hủy đặt phòng
là 100% giá trị đơn đặt
phòng
- No-show: Toàn bộ thời
gian lưu trú sẽ được tính
phí
* Mùa cao điểm
(Tháng 1, 2, 7, 8, 12):
- Từ 21 đến 15 ngày
trước khi đến: phí hủy
đặt phòng là đêm đầu
tiên
- Từ 14 đến 08 ngày
trước khi đến: phí hủy
đặt phòng là 50% giá trị
đơn đặt phòng
- Từ 07 ngày trước khi
đến: phí hủy đặt phòng
là 100% giá trị đơn đặt
phòng
- No-show: Toàn bộ thời
gian lưu trú sẽ được tính
phí
* Giai đoạn thường:
- Hủy 30 ngày trước
ngày đến: Không tính
phí
- Hủy 14 ngày trước
ngày đến: Không tính
phí

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

- Sử dụng Wi-fi
miễn phí trong
phòng

- Bữa sáng hàng
ngày thời gian từ
6:30 sáng đến
10:00 sáng
- Miễn phí xe
đón/tiễn 2 chiều từ
khu nghỉ dưỡng
tới sân bay quốc tế

N/A

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

6

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

50
Bạch
Đằng, Hải
HILTON
1,
DA NANG Châu
Guest Room Quận Hải
River View
Châu, Đà
Nẵng

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG
từ ban công riêng; hồ bơi vô cực sảng khoái nhìn ra đại vấn bởi Tổng
dương và du khách có thể tận hưởng cảm giác thư thái đài Chương
tại Luna Thai Spa.
trình
SeAPremium
GIỚI THIỆU

Khách sạn Hilton Đà Nẵng với 220 phòng ở hiện đại,
thanh lịch cùng tầm nhìn tuyệt vời ra sông Hàn là địa
điểm lý tưởng cho khách du lịch và khách công vụ. Nằm
gần cầu sông Hàn và đường Bạch Đằng nổi tiếng của
thành phố, từ khách sạn Hilton Đà Nẵng, quý khách có
thể dễ dàng đi đến trung tâm giải trí và thương mại lớn
của Đà Nẵng. Khách sạn chỉ cách sân bay quốc tế Đà
Nẵng 10 phút và bãi biển Đà Nẵng 5 phút lái xe.

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

- Hủy 13 - 07 ngày trước
ngày đến: Phạt 50% tổng
số đêm ở
- Trong vòng 06 ngày
trước ngày đến: Phạt
100% tổng số đêm ở
* Giai đoạn cao điểm:
- Hủy 30 ngày trước
ngày đến: Không tính
phí
- Hủy 14 ngày trước
ngày đến: Phạt 50% tổng
số đêm ở
- Hủy 13 - 07 ngày trước
ngày đến: Phạt 100%
tổng số đêm ở
- Trong vòng 06 ngày
trước ngày đến: Phạt
100% tổng số đêm ở

Phú Quốc bằng xe
chung, theo lịch
trình của khu nghỉ
dưỡng (không áp
dụng cho khách
đoàn trên 10
người)
- Miễn phí truy
cập internet tốc độ
cao (WIFI và cáp)
- Miễn phí sử
dụng hồ bơi và
phòng tập thể dục
hiện đại
- Miễn phí sử
dụng bàn là,cầu là
trong phòng khi
khách yêu cầu

Từ nay đến hết
29/4/2021
- 7 ngày trước ngày tới:
Không mất phi
- Trong vòng 07 ngày:
10% phí đặt phòng
- Rút ngắn thời gian lưu
trú/ Không đến: 100%
phí đặt phòng

- Được hỗ trợ
nâng hạng phòng
cao hơn nếu còn
trống.
- Hỗ trợ trả phòng
muộn đến 15h
hoặc nhận phòng
sớm tùy thuộc vào
tình trạng phòng
có sẵn.

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

N/A

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

7

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU

Nằm cách bờ biển đầy cát của bãi biển riêng chỉ vài
bước chân, Eden Resort Phú Quốc cung cấp cho khách
nơi lánh mình trong vùng nhiệt đới trên đảo Phú Quốc
xinh đẹp. Khu nghỉ mát trong vườn yên bình này có hồ
bơi ngoài trời, nơi du khách có thể tận hưởng hoàng hôn
tuyệt đẹp, 2 nhà hàng và spa trong khuôn viên. Khách
Đường
lưu trú tại đây được hưởng dịch vụ đưa đón sân bay 2
EDEN
Trần Hưng
chiều miễn phí và truy cập wifi miễn phí trong toàn bộ
RESORT
Đạo, Cửa
resort.
PHU QUOC
Lấp, Phú
Garden View
Quốc, Kiên
Deluxe
Được trang trí trang nhã với đồ nội thất bằng gỗ, các
Giang
phòng nghỉ rộng rãi tại đây có TV màn hình phẳng,
nước uống đóng chai miễn phí và két an toàn cá nhân.
Du khách có thể tận hưởng làn gió biển và không khí
biển trong lành từ ban công riêng ở một số phòng.
Phòng tắm riêng được trang bị tiện nghi vòi sen và đồ vệ
sinh cá nhân miễn phí.

Lần ban hành: 01/00

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

* Giai đoạn 16/03/21 30/11/21:
- Huỷ phòng từ 8-14
ngày trước khi đến: Phạt
50% tổng số dịch vụ đã
đặt
- Từ 7 ngày đến trước
ngày đến: Phạt 100%
doanh thu tổng số tiền
phải thanh toán
- Không thông báo và
không đến nhận phòng:
Phạt 100% tổng số tiền
phải thanh toán
* Giai đoạn 01/12/20 11/02/21 & 18/02/21 15/03/21:
- Huỷ phòng từ 21-30
ngày trước khi đến: Phạt
50% tổng số dịch vụ đã
đặt
- Từ 7 ngày trước ngày
đến, phạt 100% doanh
thu tổng số tiền phải
thanh toán
- Không thông báo và
không đến nhận phòng:
Phạt 100% tổng số tiền
phải thanh toán

- Đón/ tiễn sân
bay tới khách sạn
trong khung giờ từ
06:30 - 21:30
- Miễn phí nước
uống khi đón
khách đến nhận
phòng
- Miễn phí sử
dụng hồ bơi,
phòng vui chơi trẻ
em, bóng bàn,
bóng chuyền bãi
biển
- Miễn phí trà, cà
phê và dụng cụ
pha chế, 02 chai
nước suối trong
phòng mỗi ngày

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

N/A

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

8

9

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

32-34 Trần
THE
Phú,
COSTA
Phường
NHA
Lộc Thọ,
TRANG
Thành phố
Ocean view
Nha Trang,
Studio
Khánh Hòa

Phường
Thuận An,
Lapochine
Quận Phú
Beach
Vang,
Resort Hue
Thành phố
Deluxe
Huế, Thừa
Thiên Huế

GIỚI THIỆU

Tọa lạc nơi trái tim thành phố Nha Trang tuyệt sắc, The
Costa hướng mình ra biển với kiến trúc thông thoáng và
tinh tế, hoàn toàn hòa mình với thiên nhiên. Cùng với
tiện nghi cao cấp giúp quý khách tận hưởng sự sang
trọng đẳng cấp hàng đầu là thiết kế ấm cúng và thân
thiện, không gian phù hợp để sẻ chia những khoảnh
khắc đắm mình trong cuộc sống thượng lưu cùng bạn
bè, gia đình và người thân.

Nằm uốn mình bên bờ biển Thuận An nguyên sơ, bãi
biển được vua Thiệu Trị (1807 -1847) xếp vào “thần
kinh nhị thập cảnh”, 1 trong 20 kiệt tác thiên nhiên xứ
Huế, Lapochine Beach Resort (trước đây là resort Ana
Mandara Huế) là ngôi nhà cho du khách muốn tìm kiếm
sự yên bình và những phút giây thư giãn đích thực.

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG
- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

- 14 tới 21 ngày trước
ngày nhận phòng: Phạt
50%
- Ít hơn 14 ngày trước
ngày nhận phòng: Phạt
100%

- Bữa sáng hàng
ngày cho (02)
khách
- Đồ uống chào
đón miễn phí vào
ngày nhận phòng.

N/A

* Giai đoạn thường (từ
15 tháng 09 đến 31
tháng 3 năm kế tiếp):
- 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
- Không đến hoặc rút
ngắn gian đoạn nghỉ:
Phạt 100% tổng tiền
phòng

• Ăn sáng hằng
ngày
• 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/Sight- seeing
bicycles
• Sử dụng hồ bơi,
biển và phòng tập
thể dục
• Miễn phí 02 chai
nước suối, trà và
cà phê
• Sử dụng WIFI/

N/A

* Giai đoạn cao điểm
(từ 1 tháng 4 đến 14
tháng 9):

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ
- Hủy phòng trước 21
ngày: Miễn phí
- Hủy phòng trong vòng
20 - 08 ngày trước ngày
khách đến: 50% tổng
tiền phòng
- Hủy phòng trong vòng
7 ngày trước khi khách
đến: 100% tổng tiền
phòng
- Không đến hoặc rút
ngắn gian đoạn nghỉ:
Phạt 100% tổng tiền
phòng

Là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng đã trở
Văn thành điểm đến hấp dẫn với mọi du khách.
Da
Nang Lê
Đắm mình giữa thiên nhiên hùng vĩ , khách sạn Danang
Golden Bay Duyệt,
Quận Sơn Golden Bay tự hào là khách sạn đầu tiên tại thành phố
10 Hotel
Deluxe
Trà,
Đà biển miền Trung sở hữu hệ thống 949 phòng được dát
King/Twin
Nẵng
vàng 24k và trang bị đầy đủ tiện nghi với phong cách
sang trọng và đẳng cấp.

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

- Trước 07 ngày so với
ngày nhận phòng:
Không thu phí
- Từ 04 ngày – 07 ngày
trước ngày nhận phòng:
50% tổng chi phí phòng
ở
- Từ 03 ngày trước ngày
nhận phòng: 100% tổng
chi phí phòng ở
- Khách không đến hoặc
Giảm thời gian lưu trú:
100% tổng chi phí
phòng ở

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

Use of WIFI

- Ăn sáng hàng
ngày cho 02 khách
- Miễn phí truy
cập Internet trong
phạm vi khách sạn
và trong phòng ở.
- Miễn phí sử
dụng phòng tập
thể dục.
- Miễn phí sử
dụng hồ bơi ngoài
trời tại tầng
thượng.
- Miễn phí 02 chai
nước suối trong
phòng mỗi ngày
- Miễn phí Trà &
Cà phê trong
phòng.

N/A

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

Silk
Path Đồi Quan
6, Tổ 10,
Grand
& Trung tâm
11 Resort
Spa
Sapa Sa Pa, Lào
Deluxe
Cai

GIỚI THIỆU

Tọa lạc trên ngọn đồi đẹp như tranh vẽ nhìn ra dãy núi
Hoàng Liên Sơn kỳ diệu, Silk Path Grand Resort & Spa
Sapa là sự pha trộn đặc biệt giữa văn hóa địa phương,
kiến trúc Đông Dương thuộc Pháp và những nét chấm
phá của Sapa giữa nét quyến rũ của Tây Bắc Việt Nam.
Khách sạn mang phong cách tinh tế tự hào với thiết kế
thuộc địa Pháp với 152 siêu phòng và tầm nhìn ngoạn
mục ra những ngọn núi ngoạn mục và ruộng bậc thang
lấp
lánh.
Hãy hòa mình vào sự quyến rũ của cuộc sống miền núi
tại Silk Path Grand Sapa Resort & Spa.

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

- Hủy trước 14 ngày
trước ngày khách đến:
Phạt 50%
- Hủy trước 07 ngày
trước ngày khách đến:
Phạt 70%
- Hủy trước 03 ngày
trước ngày khách đến:
Phạt 100%

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

- Miễn phí ăn sáng
tại nhà hàng của
khách sạn
- Miễn phí báo
tiếng Anh hàng
ngày
- Miễn phí sử
dụng thiết bị pha
trà, trà & cà phê
trong phòng, sử
dụng 02 chai nước
suối mỗi ngày.
- Miễn phí sử
dụng cổng Internet
riêng biệt, tốc độ
cao trong phòng.
N/A
Sử dụng miễn phí
máy tính truy cập
tốc độ cao khu vực
- Miễn phí sử
dụng dịch vụ
Shuttle Bus đi thị
trấn Sapa (mỗi
tiếng có một
chuyến đi và mỗi
15 phút có một
chuyến về, bắt đầu
khởi hành từ 7h00
đến 22h00, không
có chuyến đi lúc
12h00 và 18h00)

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

Silk
Path
Grand Hotel
12
& Spa Hue
Classic

ĐỊA CHỈ

2 Lê Lợi,
Phường
Vĩnh Ninh,
Thành phố
Huế, Thừa
Thiên Huế

4-6-8, Hồ
Huấn
Nghiệp,
The
Myst
Phường
Dong Khoi
Bến Nghé,
13
Hotel
Quận
1,
DONGKHOI
Thành phố
Hồ
Chí
Minh

GIỚI THIỆU

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

Huế không giống bất cứ nơi nào trên cả nước. Những
con đường rợp bóng cây rẽ nhánh từ dòng sông Hương
uốn lượn. Các ngôi mộ và đền thờ nằm sâu trong vùng
nông thôn. Những ngôi chùa và cung điện mang đến bầu
không khí huyền bí và hấp dẫn. Khách sạn Silk Path
Grand Huế nắm bắt được tất cả những yếu tố này, được
bao bọc bởi một đại lộ Pháp rộng lớn và một con kênh
ngoằn ngoèo. Đặc điểm của khu phố - những dinh thự
thuộc địa, những ngôi nhà vườn truyền thống và ga xe
lửa lịch sử của thành phố - đã truyền cảm hứng cho ý
tưởng và thiết kế của khách sạn.

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

- Hủy trước 14 ngày
trước ngày khách đến:
Phạt 50%
- Hủy trước 07 ngày
trước ngày khách đến:
Phạt 70%
- Hủy trước 03 ngày
trước ngày khách đến:
Phạt 100%

- Bữa sáng tại nhà
hàng
- Đồ uống miễn
phí khi nhận
phòng
- Miễn phí trà và
cà phê trong
phòng
- Miễn phí dịch vụ
internet trong
phòng và khu
công cộng
- Miễn phí sử
dụng phòng Gym
và bể bơi

Đến The Myst Đồng Khởi, mời bạn cùng chúng tôi trở
về quãng thời gian bình yên và những nét đẹp văn hoá
ẩn sâu trong tâm hồn Sài Gòn. Không gian ngập tràn
hương hoa ngọc lan tây dịu mát, bạn sẽ chợt nhận ra
mình như đang quay về chính ngôi nhà thân thuộc khi
lắng nghe câu “Xin chào” ấm áp được cất lên.

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

- Trước 07 ngày trước
ngày nhận phòng:
Không mất phí
- Từ 07 ngày - 03 ngày
trước ngày nhận phòng:
1 đêm tiền phòng
- Từ 03 ngày trước ngày
nhận phòng: 100% tổng
tiền phòng

- Bữa sáng hàng
ngày cho (02)
khách
- Miễn phí trà
chiều

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

N/A

N/A

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

3 Nguyễn
Hữu Thọ,
Pandanus
Né,
Resort Phan Mũi
Thành phố
14 Thiet
Superior
Phan Thiết,
Standard
Bình
Thuận

GIỚI THIỆU

Từ tháng 5 năm 2004, khu nghỉ dưỡng Pandanus, với vị
trí nằm ngay trung tâm Mũi Né, Phan Thiết, đã và đang
trở thành ngôi nhà ấm áp chào đón khách du lịch đến
ghé thăm hàng năm. Tự hào giới thiệu khu nghỉ dưỡng
trọn gói duy nhất hiện nay tại Việt Nam, Pandanus mời
gọi du khách hãy tạm gác lại nhịp sống hàng ngày và tận
hưởng các hoạt động độc đáo mà khu nghỉ dưỡng mang
lại. Từ những buổi spa trị liệu hay các buổi chiêu đãi
chào đón bằng rượu vang và phô mai hàng ngày cho đến
tour đi bộ tham quan làng chài địa phương gần kề,
Pandanus sẽ mang đến cho quý khách sự tự do và thư
giãn không gì sánh bằng.

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

- Bữa sáng cho 02
khách

- Ở tối thiểu
2 đêm vào
giai đoạn
cuối tuần qua
đêm thứ Bảy
Các bữa tối
bắt buộc
- Dạ tiệc đêm
Giáng Sinh
ngày 24
tháng 12 năm
2020 giá
VND
1.720.000
một khách
(bao gồm
rượu vang,
bia và nước
ngọt phục vụ
suốt tiệc)
- Dạ tiệc Đón
Tết Năm Mới
Dương Lịch
ngày 31
tháng 12 năm
2020 giá
VND
1.970.000
một khách
(bao gồm
rượu vang,
bia và nước
ngọt phục vụ

- Trong trường hợp hủy
phòng sau 7 ngày trước
khi khách đến, phạt 1
đêm tiền phòng.
- Trong trường hợp
không có khách đến
nhận phòng, hủy phòng
trong ngày đến hoặc trả
phòng sớm, phạt toàn bộ
chi phí tiền phòng
- Trường hợp khôi phục
các đơn đặt phòng đã
hủy sẽ tùy thuộc vào
tình trạng phòng và giá
phòng công bố thấp nhất
tại thời điểm đó.

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT
suốt tiệc)

2 Trương
Công Định,
Fusion
Suites Vung Phường 1,
Thành phố
15 Tau
Suite
City Vũng Tàu,
View
Bà Rịa Vũng Tàu

Được thiết kế dành cho đối tượng khách năng động,
Fusion Suites Vũng Tàu là một điểm đến lý tưởng của
thành phố biển. Điểm đặc biệt là khách sạn bao gồm các
hạng phòng và căn hộ rộng rãi, cùng với những hồ bơi
trên cao từ tầng 10 trở lên để ngắm thành phố và biển
xanh mênh mông, dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc trưng
của Fusion. Sự trải nghiệm mỗi ngày với liệu trình spa
thư giãn mà không phải trả thêm phí, những lựa chọn
ẩm thực đặc sắc cùng với sự thân thiện của đội ngũ
Fusionistas sẽ mang đến cho du khách một kỳ nghỉ khó
quên
nơi
thành
phố
biển.

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
Chỉ cách Sài Gòn 100 km và chưa đầy 2 tiếng di chuyển trình
bằng đường cao tốc hoặc tàu cao tốc, Vũng Tàu luôn là SeAPremium
sự lựa chọn được nghĩ đến đầu tiên cho chuyến du lịch
đầy ngẫu hứng.

* Giai đoạn 1: 4/5/2021
- 30/6/2021; 3/9/2021 18/12/2021
- Hủy trước 03 ngày so
với ngày nhận phòng:
không mất phí
- Hủy trước 03 ngày so
với ngày nhận phòng:
chịu phí hoàn toàn
* Giai đoạn 2: 1/7/2021
- 2/9/2021 ; 20/12/2021
- 31/12/2021
- Hủy trước 14 ngày kể
từ ngày đến: miễn phí
- Hủy phòng trong vòng
14 ngày trước ngày đến:
tính phí hoàn toàn

- 01 lần trị liệu spa
mỗi đêm. Liệu
pháp spa không
thể chuyển
nhượng và phải
được sử dụng
ngay trong ngày.
- Phòng nhìn ra
đại dương hoặc
thành phố.
- Bữa sáng hàng
ngày.
- Truy cập Internet
Wi-Fi miễn phí.
- Bãi đậu xe miễn
phí
- Miễn phí sử
dụng hồ bơi và
trung tâm thể dục

N/A

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

Ocean Vista
Sea
Links
Phan Thiet
16 Căn hộ 1
phòng ngủ/2
khách

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU

Lấy ý tưởng từ hình ảnh ruộng bậc thang Việt Nam,
khách sạn Sea Links Beach được xây dựng ở vị trí trung
tâm và là nơi cao nhất của Sea Links City. Khách sạn
Nguyễn
Sea Links Beach đạt tiêu chuẩn 5 sao với đầy đủ các
Thông,
trang
thiết
bị
hiện
đại,
sang
trọng.
Khu phố 1,
Khách sạn có 188 phòng nghỉ đẳng cấp bao gồm: phòng
Thành phố
Superior, phòng Deluxe, phòng Suite và phòng
Phan Thiết,
President.
Bình
Tất cả các phòng đều có ban công riêng với hướng nhìn
Thuận
ra hồ bơi hoặc biển. Tại đây còn bao gồm những dịch vụ
ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe.… chắc chắn sẽ
mang đến cho quý khách những trải nghiệm khó quên.

Khu tổ hợp
du
lịch
Sonasea
Best
Villas và
Western
Resort, Tổ
Premier
17 Sonasea Phu 5,
Quoc Resort Ấp Đường
Deluxe King Bào,
Xã
with Balcony Dương Tơ,
Phú Quốc,
Kiên Giang

Cùng trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp Premier
Life ® tại Best Western Premier Sonasea Phú Quốc, nơi
có thiết kế trang nhã, phòng nghỉ sang trọng cùng với
những tiện nghi và dịch vụ hàng đầu. Best Western
Premier đón chào quý khách bằng những dịch vụ đẳng
cấp thế giới, đưa du khách thoát khỏi cuộc sống thường
nhật và tận hưởng những trải nghiệm khó quên tại hòn
đảo thiên đường nhiệt đới.

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

- Hủy trước 21 ngày so
với ngày nhận phòng:
Không mất phí.
- Hủy phòng trong vòng
từ 21 đến 10 ngày trước
ngày nhận phòng: tính
phí 50% tiền phòng.
- Hủy phòng trong vòng
10 ngày trước ngày nhận
phòng: 100% tiền
phòng.

- Bữa sáng cho 2
người lớn và 2 em
bé dưới 6 tuổi
- Miễn phí nước
uống chào mừng
và khăn lạnh trong
ngày khách nhận
phòng.
- Miễn phí hồ bơi,
sân tennis & sân
bóng đá mini
(trƣớc 17:30),
phòng tập thể
thao, khu vui chơi
trẻ em, xông hơi,
xe điện đƣa đi
biển và hồ bơi
(6:00 – 18:00).

N/A

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

- Hủy phòng trong vòng
14 đến trước 7 ngày
trước ngày đến: Phạt 1
đêm tiền phòng
- Hủy phòng trong vòng
6 ngày tước ngày đến:
Phạt toàn bộ tiền phòng
- Khách không đến nhận
phòng hoặc giảm số đêm
nghỉ: Phạt 100% tiền
phòng cho cả giai đoạn
đã đặt

- Xe ô tô đưa đón
hai chiều Khách
hàng từ Khu nghỉ
dưỡng đến Sân
bay Quốc tế Phú
Quốc bằng xe
chung theo lịch
trình của khu nghỉ
dưỡng
- Bữa sáng cho 02
khách

N/A

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

03-05 Thùy
Vân,
Vung Tau
Phường 2,
RIVA Hotel
18 Deluxe City Thành phố
Vũng Tàu,
View
Bà Rịa Vũng Tàu

GIỚI THIỆU
Mong muốn mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm
tuyệt vời trong kỳ nghỉ tại phố biển Vũng Tàu xinh đẹp,
Riva Hotel được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 sao, với lối
kiến trúc hiện đại, độc đáo gồm 80 phòng nghỉ dưỡng
cao cấp. Phòng hội nghị hiện đại, nhà hàng phục vụ ẩm
thực đa dạng với các thực đơn a la carte, set menu,
buffet… Hồ Jacuzzi nằm gọn trong khoảng không giếng
trời, được thiết kế tinh tế và hài hoà, phục vụ tối đa nhu
cầu thư giãn phục hồi sức khoẻ. Khách sạn tọa lạc ngay
cung đường biển Thùy Vân thơ mộng, một điểm đến lý
tưởng của du khách khi chỉ mất 10 phút đi bộ đến các
điểm ăn uống và 500 m để đến điểm tham quan nổi
tiếng.
Cách Hà Nội gần hai giờ xe ôtô, Tam Đảo Belvedere
Resort mang đến cho bạn những giờ phút nghỉ ngơi yên
tĩnh và thư thái trên triền núi Tam Đảo, vùng nghỉ
dưỡng nổi tiếng từ 100 năm nay trên độ cao 1.200m.

Khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí trong lành,
phong cảnh thiên nhiên thơ mộng và tuyệt đẹp, Tam
Đảo luôn là địa điểm lý tưởng cho mọi nhu cầu nghỉ
QL2B, TT. ngơi,
thư
giãn
và
giải
trí.
Belvedere
Resort Tam Tam Đảo,
19
Tam Đảo, Tọa lạc trong khuôn viên rộng gần 30 ha, Belvedere
Dao
Standard
Vĩnh Phúc Resort bao gồm nhiều biệt thự sang trọng, với ban công
riêng nhìn ra toàn cảnh rừng núi Tam Đảo thơ mộng.
Với những lợi thế sẵn có về điều kiện thiên nhiên cũng
như vị trí địa lý, cách trung tâm thị trấn khoảng 3 km và
kề bên Thác Bạc, gần sân golf và rừng Quốc gia Tam
Đảo, nơi có nhiều động thực vật quý hiếm, được trang bị
các tiện nghi cao cấp, mang phong cách phục vụ chuyên
nghiệp và mến khách, Belvedere Resort hứa hẹn đem
đến cho Quý vị những kỳ nghỉ khó quên.

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG
- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

- 7 ngày: Không tính phí
- 5 ngày: Phạt 50%
- 3 ngày: Phạt 100%

Miễn phí:
+ Ăn sáng theo
tiêu chuẩn.
+ Minibar (nước
suối) trong phòng.
+ Trà & cafe theo
tiêu chuẩn phòng.
+ Tắm bồn
massage thuỷ lực Jacuzzi.
+ Wifi truy cập
tốc độ cao.

N/A

- Ăn sáng miễn
phí dành cho 02
người
- Miễn phí sử
dụng bể bơi.

N/A

Giai đoạn: 01/01/2021
– 14/4/2021 và
01/10/2021 –
31/12/2021.
- Hủy phòng ít hơn 10
ngày trước ngày đến tính
50% giá trị hợp đồng.
- Hủy phòng ít hơn 05
ngày trước ngày đến tính
100% giá trị hợp đồng.
Giai đoạn: 15/4/202130/9/2021
- Hủy phòng ít hơn 15
ngày trước ngày đến tính
50% giá trị hợp đồng.
- Hủy phòng ít hơn 10
ngày trước ngày đến tính
100% giá trị hợp đồng.

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

- Trước 02 ngày (48 giờ)
trước ngày đến: Không
phạt
- Trong vòng 02 ngày
(48 giờ) trước ngày đến:
Phạt tiền 01 đêm phòng.
- Không đến: Phạt tiền
cho cả giai đoạn lưu trú

- Giá đã bao gồm
bữa sáng tự chọn
cho 1 hoặc 2
người tại Nhà
hàng Café Du Lac
- WIFI miễn phí
trong phòng khách
& Khu vực công
cộng (Tiền sảnh,
Nhà hàng và Quán
bar)
- Miễn phí 02 chai
nước suối / ngày
trong phòng
- Miễn phí sử
dụng Phòng tập
thể dục, Phòng
xông hơi khô &
Hồ bơi

N/A

- Bữa sáng miễn
phí hàng ngày.
- Miễn phí 04 chai
nước trong phòng.
- Miễn phí sử
dụng trung tâm thể
dục của khách sạn
& hồ bơi ngoài
trời.

N/A

Hãy đắm mình với thiên nhiên tại Tam Đảo Belvedere
Resort!

- Không áp
Với vị trí tọa lạc trên mặt nước Hồ Tây và cách không
dụng vào các
xa khu phố cổ nhộn nhịp, khách sạn InterContinental
ngày Lễ và các
Hanoi Westlake đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2007.
dịp đặc biệt
05 Từ Hoa,
khác do Khách
InterContin
Phường
Khách sạn bao gồm 293 phòng khách và phòng Suite,
sạn quy định.
ential Hanoi
Quảng An, hệ thống 3 nhà hàng và 3 quán bar sang trọng, cùng một
20
- Thông tin cụ
Westlake
Quận Tây bể bơi ngoài trời, khu trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện
Superior
thể sẽ được tư
Hồ, Hà Nội đại, tòa nhà riêng phục vụ cho hội nghị và sự kiện và
vấn bởi Tổng
khu Club InterContinental Lounge. Hãy để đội ngũ nhân
đài Chương
viên của chúng tôi chăm sóc và mang đến cho quý
trình
khách một trải nghiệm thật khó quên.
SeAPremium

1 Lê Thánh
Tông,
Hilton
Ha Phường
Noi Opera Phan Chu
21 Hilton
Trinh,
Deluxe Room Quận Hoàn
Kiếm, Hà
Nội

Nằm trong khu phố Pháp sôi động của Hà Nội, khách
sạn mang tính biểu tượng của chúng tôi có kiến trúc lấy
cảm hứng từ Nhà hát Lớn Hà Nội, ngay bên cạnh chúng
tôi. Chúng tôi được bao quanh bởi các khu ăn uống và
bảo tàng của thành phố, với khu phố cổ lịch sử và hồ
Hoàn Kiếm cách đó chưa đầy hai km. Hãy thư giãn
trong hồ bơi ngoài trời và sử dụng miễn phí trung tâm
thể dục của chúng tôi.

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương

- Hủy 06-03 ngày trước
khi đến: phạt 50% tổng
chi phí.
- Trong vòng 03 ngày
trước khi đến: phạt
100% tổng chi phí

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

SOMERSE
T
CHANCEL
22 LOR
COURT
1-Bedroom
Executive

ĐỊA CHỈ

21-23
Nguyễn
Thị Minh
Khai,
Phường
Bến Nghé,
Quận
1,
Thành phố
Hồ
Chí
Minh

GIỚI THIỆU

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG
trình
SeAPremium

Somerset Chancellor Court cung cấp các căn hộ dịch vụ
đầy đủ tiện nghi tại Quận 1. Nơi nghỉ có hồ bơi ngoài - Không áp
trời, trung tâm thể dục đầy đủ trang thiết bị và nhà hàng dụng vào các
trong
khuôn
viên. ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
Du khách đi xe một đoạn ngắn khoảng 5 phút từ nơi khác do Khách
nghỉ là đến được Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm sạn quy định.
Sài Gòn và Dinh Thống Nhất. Chợ Bến Thành nằm cách - Thông tin cụ
Somerset Chancellor Court 10 phút lái xe trong khi sân thể sẽ được tư
bay quốc tế Tân Sơn Nhất cách đó khoảng 25 phút lái vấn bởi Tổng
xe.
đài Chương
trình
Với phong cách hiện đại, mỗi phòng máy lạnh tại SeAPremium
Somerset Chancellor Court đều được trang bị bếp không

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

- Miễn phí sử
dụng trung tâm
dịch vụ doanh
nhân của khách
sạn - tự phục vụ.
- Miễn phí một
bữa trưa hoặc bữa
tối theo thực đơn
lập sẵn bao gồm
một ly rượu vang
tự chế biến.
- Miễn phí tour
tham quan Hà Nội
nửa ngày bằng xe
buýt hai tầng
- Một đĩa thịt
nguội sang trọng
và 2 ly cocktail
Hilton Signature

- Trước 7 ngày trước
ngày đến: Không phạt
- Trong vòng 7 ngày
trước ngày đến: Phạt 1
đêm phòng
- Không đến: Phạt toàn
bộ chi phí phòng

- Bữa sáng hàng
ngày
- Truy cập Internet
- Cuộc gọi nội
thành TP HCM
- Dọn phòng hằng
ngày
- Sử dụng mọi tiện
ích của khách sạn:
Khu vực trẻ em,
Bể bơi,…

N/A

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

gian mở đi kèm lò vi sóng và tủ lạnh. Phòng có khu vực
tiếp khách với ghế sofa, tiện nghi ủi và máy giặt. Phòng
tắm riêng có bồn tắm, vòi sen và máy sấy tóc. Phòng
cũng có dép, áo choàng tắm và đồ vệ sinh cá nhân miễn
phí tạo sự thuận tiện cho khách.

Century
Riverside
Hotel Hue
23 Deluxe
Family River
View

49 Lê Lợi,
Phú Hội,
Thành phố
Huế, Thừa
Thiên Huế

Khám phá Century Riverside Huế, khách sạn ngay sát
sông Hương, có vị trí và tầm nhìn đẹp nhất Thành phố
Huế, kết hợp dịch vụ tận tâm cùng những trải nghiệm
văn hóa độc đáo sẽ để lại trong bạn những dấu ấn khó
quên. Khách sạn có không gian rộng lớn nhất nội đô
Huế, Century Riverside Huế giống như một resort tọa
lạc giữa một khu vườn xanh mát, ngay trong khu vực
trung tâm nhìn ra khu “phố Tây”, nơi mang vẻ đẹp của
quá khứ và tương lai trộn lẫn. Kinh thành cổ kính với
cầu Trường Tiền, nơi con sông Hương ngàn năm tuổi
uốn lượn qua những bảo tàng hay phòng tranh hiện đại,
những con phố Tây sầm uất, nhộn nhịp ngày đêm với
cửa hàng, bar, pub mang lại vẻ đẹp thật sống động cho
Huế. Lưu lại Century Riverside Huế để được trải
nghiệm nét văn hóa thấm nhuần qua ánh nhìn, âm thanh,
mùi vị Huế đặc trưng tại một khách sạn mang phong
cách bản địa. Từ những thứ “phải xem”, “phải nghe”
đến những món “phải thử”, chắc chắn bạn sẽ phát hiện
ra những viên ngọc quý ẩn giấu đâu đó. Đội ngũ nhân
viên khách sạn của chúng tôi sẽ cho bạn những gợi ý,
chỉ dẫn tin cậy, hấp dẫn.

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

- Miễn phí bữa
sáng tự chọn tại
nhà hàng từ 6AM
đến 9AM hàng
ngày.
- Miễn phí nước
chào đón khi
khách đến
- Miễn phí khi sử
dụng khu truy cập
- Trước (>) 02:00 giờ
máy tính tại sảnh.
chiều ngày nhận phòng:
- Miễn phí sử
Không phạt
dụng trung tâm thể
- Sau (≤) 02:00 giờ chiều
dục và hồ bơi.
N/A
ngày nhận phòng: 50%
- Miễn phí hai chai
các đêm
nước suối, trà &
- Không đến: 100% các
cà phê trong
đêm
phòng.
- Miễn phí truy
cập wifi internet
trong phòng và
khu vực công
cộng.
- Hoa chúc mừng
kèm trang trí
giường được đặt
trong phòng trước

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIỆU

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG

Lan Rung
Resort
–
Phuoc Hai
24
Beach
Deluxe Twin
Garden View

Tỉnh
lộ
44A, Thị
trấn Phước
Hải, Huyện
Đất Đỏ, Bà
Rịa – Vũng
Tàu

Cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ chín mươi phút đi xe,
Lan Rừng Resort toạ lạc ở vị thế tựa sơn nghinh hải, là
lựa chọn nghỉ dưỡng đẳng cấp với lối kiến trúc Châu Âu
đặc trưng, với 369 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao, nội thất
được thiết kế, sắp đặt chỉn chu và kì công. Ngoài ra Lan
Rừng Resort còn có khu vực bãi tắm riêng biệt, cùng
hàng loạt dịch vụ đi kèm, nhất định sẽ mang đến cho
quý khách một trải nghiệm trọn vẹn và xứng đáng.

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Movenpick
Resort
Waverly
Phu
Quoc
25 Supeior King
Room with
Direct Pool
Access

Tổ 1, Ấp
Ông Lang,
Xã
Cửa
Dương,
Phú Quốc,
Kiên
Giang,

Bước chân vào thiên đường nghỉ dưỡng tại Movenpick
Resort Waverly Phú Quốc 5 sao, tọa lạc trên bãi Ông
Lang thuộc bờ Tây của đảo. Cho dù bạn đang tìm kiếm
một cuộc phiêu lưu gia đình, một nơi nghỉ ngơi lãng
mạn hay một chuyến đi khuyến khích nhóm, bạn sẽ tìm
thấy mọi thứ bạn cần ngay tại đây tại khu nghỉ dưỡng
phong cách sống gia đình của chúng tôi.

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

- 07 ngày trước khi
khách đến: Miễn phí
- 06 ngày đến 03 ngày
trước khi đến: 50% tổng
tiền phòng cho toàn bộ
thời gian ở
- Trong thời hạn 02 ngày
trước ngày đến: 100%
tổng tiền phòng cho toàn
bộ thời gian ở

hủy phòng trong vòng 7
ngày tính đến ngày nhận
phòng sẽ bị tính phí hủy
tương đương 1 đêm ở

LỢI ÍCH GIA
TĂNG
khi Khách đến
(chỉ dành cho
Khách đi trăng
mật)
- Trái cây & thiệp
chúc mừng được
đặt trong phòng
trước khi Khách
đến (chỉ dành cho
Khách nhân dịp
sinh nhật)
- Ăn sáng tự chọn
cho hai (2) hoặc
bốn (4)
khách/phòng/đêm
tùy theo tiêu
chuẩn phòng
- Miễn phí sử
dụng Wifi, hồ bơi,
phòng gym
- Miễn phí 2 chai
nước suối, trà,
café trong phòng
mỗi ngày
- Ăn sáng cho 02
người
- Miễn phí 1 tiếng
Chocolate hàng
ngày tại khu nghỉ
dưỡng 15:30 –
16:30
- Miễn phí sử
dụng internet tốc

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

Bữa ăn tối
bắt buộc giai
đoạn giao
thừa tết
Dương Lịch
/Compulsory
dinner on
New Year
Eve :
31/12/2021

N/A

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

N
o

TÊN ĐỐI
TÁC

Sunset
Sanato
Resort
&
Villas Phu
Quoc
26 Sunset Twin/
Double
Deluxe
Gardern
View

ĐỊA CHỈ

Tổ 3, Ấp
Đường
Bào,
Xã
Dương Tơ,
Phú Quốc,
Kiên Giang

GIỚI THIỆU

• Khám phá vẻ đẹp quyến rũ của thiên nhiên tại Sunset
Sanato Resort & Villas – khu nghỉ dưỡng phức hợp, tiện
nghi, mới mẻ và cao cấp bậc nhất Đảo Ngọc.
• Tọa lạc tại trung tâm Bắc Bãi Trường (Phú Quốc), với
vị thế tọa sơn hướng thủy, Sunset Sanato Resort &
Villas được thiên nhiên ưu ái trở thành nơi ngắm hoàng
hôn đẹp nhất. Nếu không gian giải trí Beach Club mang
đến tinh thần tự do, hiện đại với những thiết kế đối
xứng, phóng khoáng từ bàn tay kiến trúc sư tài ba –
Nikita Marshunok thì Sunset Sanato Resort & Villas lại
mang trong mình dáng dấp vẻ truyền thống với những
công trình gỗ, tre được thiết kế độc đáo.
• Lựa chọn điểm đến Sunset Sanato Resort & Villas
chính là một điều tuyệt vời để bắt đầu chuyến hành trình
tận hưởng “món quà đặc sắc” của mẹ thiên nhiên - là
hoàng hôn rực rỡ, an yên.

NGÀY
KHÔNG ÁP
DỤNG
đài Chương
trình
SeAPremium

- Không áp
dụng vào các
ngày Lễ và các
dịp đặc biệt
khác do Khách
sạn quy định.
- Thông tin cụ
thể sẽ được tư
vấn bởi Tổng
đài Chương
trình
SeAPremium

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH HOÀN
HUỶ

LỢI ÍCH GIA
TĂNG
độ cao
- Miễn phí sử
dụng hồ bơi, Gym
và bãi biển riêng.
- Miễn phí xe Bus
đưa đón sân bay
theo lịch trình của
khu nghỉ dưỡng
+ Phòng lưu trú có
ăn sáng buffet cho
02 người
+ Miễn phí
welcome drink khi
check in
+ Miễn phí check
in tại bãi biển
được mệnh danh
là biểu tượng của
phú Quốc trị giá
200,000 VND.
+ Miễn phí sử
dụng phòng khách
và bể bơi riêng tại
mỗi villa
+ Miễn phí ĐƯA
ĐÓN sân bay theo
khung giờ phụ
thuộc vào tình
trạng xe trống
(Đặt trước tối
thiểu trước 03
ngày khách check
in)

YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT

N/A

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

Lần ban hành: 01/00

PHỤ LỤC 08: ĐẶC QUYỀN NÂNG HẠNG PHÒNG KHÁCH SẠN
A. NỘI DUNG GÓI ĐẶC QUYỀN
TÊN GÓI
ĐẶC QUYỀN
Đặc quyền
Nâng hạng
phòng khách
sạn

MÔ TẢ ĐẶC QUYỀN

QUYỀN LỢI THÊM

 Bốn (4) lần Nâng hạng phòng khách sạn miễn phí đối với 3 hạng phòng thấp nhất
trong phân hạng phòng của khách sạn/resort, với 2 mức nâng hạng lên hạng cao hơn ngay
kế tiếp trong phân hạng
 Hỗ trợ đặt phòng khách sạn cho khách hàng với giá
 Mỗi lần nâng hạng chỉ áp dụng cho một phòng và một đêm nghỉ. Khách hàng có thể kết
tốt nhất
hợp sử dụng nhiều lần nâng hạng cho nhiều đêm trong cùng một chuyến đi
 Hỗ trợ các quyền lợi gia tăng (checkin sớm, checkout
 Chỉ áp dụng đối với đặt phòng khách sạn qua tổng đài đặc định của chương trình
muộn, ưu đãi đối với nhà hàng, spa trong khách sạn)
khi đặt phòng khách sạn thông qua tổng đài đặc định
 Áp dụng tại 25 khách sạn/resort tại Việt Nam (không áp dụng cho các ngày lễ tết)
của chương trình)
 Nâng hạng phòng có thể không áp dụng vào cuối tuần tại một số khách sạn/resort (theo
yêu cầu thực tế)
 Có thể áp dụng cho 1 lần đặt với quyền lợi nâng hạng phòng tối đa cho 4 phòng hoặc 4
đêm, hoặc áp dụng cho nhiều lần đặt

B. THỜI GIAN ĐẶT DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY CHUNG
Thời gian đặt dịch vụ
Chính sách chung về hoàn hủy, sửa đổi và
vắng mặt
Hiệu lực của từng khách sạn
Giai đoạn không áp dụng

Đặt trước ít nhất 1 tháng
Chỉ áp dụng upgrade cho các bookings đặt thông qua tổng đài SeAPremium 028 38240566.
Hủy hoặc thay đổi booking cần được thực hiện qua tổng đài tổng đài SeAPremium 028 38240566
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
Hiệu lực mỗi khách sạn tùy thuộc vào từng khách sạn và sẽ được thông báo cụ thể đến khách khi sử dụng đặc quyền nếu
cần thiết.
Tùy thuộc vào tình hình thực tế và chính sách của từng khách sạn/ resort

C. DANH SÁCH KHÁCH SẠN/ RESORT

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

1

2

3

NAME

Novotel Hotels
& Resorts Ha
Long Bay

Novotel Hotels
& Resorts Nha
Trang

Terracotta
Hotel & Resort
Da Lat

ĐỊA CHỈ

Số 160 đường Hạ Long,
Phường Bãi Cháy, Thành
phố Hạ Long, Quảng Ninh

Số 50 Trần Phú, Phường Lộc
Thọ, Thành phố Nha Trang,
Khánh Hòa

Phân khu chức năng 7.9,
KDL hồ Tuyền Lâm, Lâm
Đồng

GIỚI THIÊU
Nằm cạnh bãi biển Bãi Cháy nổi tiếng và công viên
nước Sun World Ha Long Park, Novotel Ha Long
Bay mang đến sự tiện nghi và dịch vụ hoàn hảo cho
mọi du khách ghé thăm. Chỉ mất 1.5 tiếng di chuyển
bằng ô tô từ cảng hàng không quốc tế Cát Bi và 3
tiếng từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài , khách sạn
gồm 225 phòng, từ phòng Tiêu Chuẩn đến phòng
Suite 1 phòng ngủ. Mỗi phòng trong khách sạn đều
được thiết kế trên tinh thần đem lại phong cách sống
dễ dàng và tiện nghi bậc nhất. Với cửa sổ và gương
lớn, từ khách sạn du khách có thể phóng tầm mắt
ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Chỉ
cách cảng tàu Tuần Châu 15 phút lái xe, khách sạn là
một địa chỉ lý tưởng để thư giãn tĩnh lặng và tận
hưởng hồ bơi tràn bờ tuyệt đẹp sau một ngày dài.
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.
Hãy trải nghiệm dịch vụ cao cấp từ nhà hàng The
Square với buffet theo chủ đề, đến hồ bơi, bãi biển
hoặc thư giãn với trung tâm spa và phòng tập thể dục
In Balance by Novotel.
Nằm tại vị trí đắc địa bên cạnh hồ Tuyền Lâm, được
bao phủ bởi rừng thông xanh, cách trung tâm thành
phố Đà Lạt chỉ 10 phút di chuyển bằng xe. Với 240
phòng và 21 villas, khách sạn được xem là một trong
những nơi có số lượng phòng nhiều nhất trong khu
vực.

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT

HẠNG PHÒNG

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM

Standard
Mountain View
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ

Superior Bay
View

Executive Bay
View

- 10/02/2021 –
15/02/2021
- 21/4/2021
- 30/04/2021 –
02/05/2021
Và các dịp lễ, Tết
khác theo quy định
của khách sạn

Standard Room

Superior Room

- 11/02/21 20/02/21

Superior Ocean
View Room
Standard

Superior

- 01/01/2021 02/01/2021
- 12/02/2021 20/02/2021
- 30/04/2021 02/05/2021

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

4

5

NAME

Serena Resort
Kim Boi

Swiss-Belresort
Tuyen Lam

ĐỊA CHỈ

Xóm Khai Đồi, Xã Sào Báy,
Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Khu 7 và 8, KDL Hồ Tuyền
Lâm, Phường 3, Thành phố
Đà Lạt, Lâm Đồng

GIỚI THIÊU
- Không gian mở, rộng lớn, rất thích hợp để tổ chức
tiệc ngoài trời, hoạt động nhóm và lễ cưới…
- Vị trí đắc địa: Vị trí số MỘT để ghé thăm hồ Tuyền
Lâm, chỉ mất 10 phút đi bằng xe buýt hoặc ô tô từ
trung tâm thành phố Đà Lạt; 20 phút từ sân bay Liên
Khương. Vô cùng thuận lợi để dừng chân cho những
chuyến du lịch Đà Lạt.
- Có rất nhiều hạng muc vui chơi giải trí trong khu
Resort: sân chơi tennis, sân bóng rổ, sân cầu lông,
bàn bi da, bàn bi lắc, hồ bơi trong nhà, khu Gym, nhà
trò chơi dành cho trẻ em, spa & massage, phòng
karaoke, khu tham quan vườn dâu…
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.
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

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

HẠNG PHÒNG

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM
- 02/09/2021 04/09/2021
- 24/12/2021 25/12/2021
- 31/12/2021

Deluxe

Executive
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt

Executive Suite

Osaka Hill

Deluxe Golf
View

- 11/02/2021 21/02/2021
21/4/2021
- 30/04/20211/5/2021
- 2/9/2021
- 24/12/2021

- Từ 12/02/2021
đến 16/02/2021
- 21/04/2021

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

NAME

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIÊU
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.

6

7

À La Carte Da
Nang Beach
Hotel

Crown Retreat
Quy Nhơn
Resort

MerPerle
Beach Hotel
Nha Trang

8

200 Võ Nguyên Giáp,
Phường Phước Mỹ, Quận
Sơn Trà, Đà Nẵng

Thôn Trung Lương, số 1
Tỉnh lộ 640, Thị trấn Cát
Tiên, Thành phố Quy Nhơn,
Bình Định

88A Trần Phú, Phường Lộc
Thọ, Thành phố Nha Trang,
Khánh Hòa

Khách sän À LA Carte Đà Nẵng – một khách sän 4
sao tiêu chuèn quốc tế, phục vụ các nhu cæu nghî
dưỡng, công tác, mang tính cá nhån, linh hoät và hợp
túi tiền

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Crown Retreat Resort Quy Nhơn là khu nghỉ dưỡng
sang trọng và hiện đại nằm ở Trung Lương, Cát Tiến,
Phù Cát – cách trung tâm thành phố Quy Nhơn
khoảng 25.1km. Nằm tách biệt giữa bãi biển hoang
sơ và đồi núi trùng điệp, khu nghỉ dưỡng này mang
đến cho du khách không gian yên tĩnh với 50
bungalow sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Resort còn
sở hữu nhà hàng với ẩm thực độc đáo, đa dạng và
hàng loạt các tiện ích khác. Du khách đến nơi đây sẽ
có thời gian thật sự thư giãn và thoải mái bên cạnh
những người thân yêu.

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Toạ lạc tại trục đường Trần Phú sầm uất nhất của
trung tâm thành phố biển Nha Trang, Khách sạn
Merperle Beach sở hữu 124 phòng cùng với thiết kế

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt

HẠNG PHÒNG
Studio Mountain
View
King Suite
Moutain View
Light Plus Ocean
View
Delight Plus City
View
Delight Plus
Ocean View
Pine Hill

Sea View

Beach Front
Bungalow

Deluxe Premier
Sea View

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM
- 30/04/2021 &
01/05/2021
- 02/09/2021
- 24/12/2021 –
25/12/2021
- 31/12/2021 01/01/2022
- Từ 10/02/2021
đến 14/02/2021 &
30/04/2021 đến
2/05/2021
- 2/09/2021
- 24, 25/12/2021
- 31/12/2021.
- 31/12/2020 2/1/2021
- 12/02/2021 20/02/2021
- 21/04/2021
- 30/04/2021 02/05/2021
- 02/09/2021 04/09/2021
- 24/12/2021 26/12/2021
- 31/12/2021 02/01/2022
Tháng 1, 2, 7, 8, 12
Phụ thu các ngày

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

NAME

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIÊU
sang trọng, đẳng cấp theo tiêu chuẩn 4 sao cùng bãi
biển riêng và các dịch vụ tiện nghi khác, với lối kiến
trúc theo kiểu châu Âu, 124 phòng nghỉ tiêu chuẩn 4
sao của MerPerle Beach Hotel là không gian sang
trọng và quý phái giữa thành phố biển sôi động. Tại
MerPerle Beach Hotel, chúng tôi trau chuốt từng chi
tiết nhỏ trong cung cách phục vụ để mang lại trải
nghiệm đáng nhớ cho du khách!

Best Western
Premier
Sonasea Phu
Quoc Resort

9

Tổ 5, Ấp Đường Bào, Xã
Dương Tơ, Huyện đảo Phú
Quốc

Cùng trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp với Best
Western Premier Sonasea Phú Quốc. Ngay khi đặt
chân tới, bạn sẽ nhận thấy một phong cách khác biệt
với những căn hộ cao cấp, sang trọng, tiện nghi hạng
nhất cùng dịch vụ vượt trội, Best Western Premier
Sonasea Phú Quốc đảm bảo bạn sẽ có một kỳ nghỉ
đáng nhớ.
Nằm trên bờ biển phía Tây của đảo ngọc Phú Quốc,
Best Western Premier Sonasea Phú Quốc là một khu
nghỉ mát ven biển tuyệt đẹp với tầm nhìn ra làn nước
trong xanh của Vịnh Thái Lan. Với bãi biển riêng, du
khách có thể thư giãn và tận hưởng môi trường nhiệt
đới xung quanh. Hồ bơi trải dài suốt theo resort, bạn
có thể thưởng thức các món ăn hảo hạng tại nhà hàng
Essence, Oasis và bar ngoài trời CView. Thala Spa là
thiên đường thư giãn để chăm sóc sức khỏe, cùng
trung tâm thể dục với trang thiết bị hiện đại. Những
vị khách trẻ tuổi sẽ được giải trí tại Câu lạc bộ trẻ em
Nemo. Các sự kiện lớn có thể được tổ chức tại phòng
hội nghị rộng tới 347 mét vuông. Cùng với các tiện
nghị hạng nhất được trang bị cho các căn hộ cao cấp,
sang trọng và các biệt thự, tất cả tạo nên một khung
cảnh tuyệt vời bên bờ biển, Best Western Premier
Sonasea Phú Quốc là sự lựa chọn hoàn hảo cho mỗi
kỳ nghỉ.

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

HẠNG PHÒNG
Luxury Suite

Family Suite

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM
Lễ Tết: 200.000
VNĐ/ đêm đối với:
- 01/01 & 2831/12/2021
- 10/02/2021 17/02/2021
- 30/04/2021 01/05/2021
- 02/09/2021

Deluxe King/
Twin with
Balcony
Premier Deluxe
King/ Twin with
Seaview
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

18/12/2020 21/02/2021

Executive Deluxe
with Living room

Và các dịp lễ, Tết
khác theo quy định
của khách sạn

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

10

11

NAME

Vinpearl Hotel
Can Tho

The Cliff
Resort &
Residences Mui
Ne

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIÊU

Vinpearl Hotel Cần Thơ là khách sạn cao nhất khu
vực Đồng bằng Sông Cửu Long, sở hữu vị trí đắc địa
cùng tầm nhìn hướng thành phố nhộn nhịp và sông
Cần Thơ êm đềm. Với đa tiện ích nội khu như bể bơi
ngoài trời, quầy bar, ẩm thực Nam bộ với các món ăn
đặc trưng của vùng sông nước như bánh bèo, lẩu
Số 209, Đường 30/4, Phường mắm, cá lóc nướng...cùng trung tâm thương mại liền
Xuân Khánh, Quận Ninh
kề và các hoạt động giải trí thời thượng, Vinpearl
Kiều, Thành phố Cần Thơ
Hotel Cần Thơ là điểm đến & biểu tượng mới đầy ấn
tượng của vùng đất miền Tây trù phú. Đối với các
nhóm khách MICE, Vinpearl Hotel Cần Thơ là lựa
chọn lý tưởng với Grand Ballroom diện tích 725m2,
phục vụ tối đa 600 khách cùng các phòng họp nhỏ
linh hoạt và hiện đại, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu
hội họp và sự kiện của quý khách.
The Cliff Resort & Residences tọa lạc tại vị trí độc
đáo, ngay lối vào trung tâm Mũi Né, nằm trên dốc đá
thoai thoải nhẹ nhàng với tầm nhìn toàn cảnh tuyệt
đẹp ra biển xanh. Với hơn 125 phòng nghỉ và các căn
hộ, biệt thự đều hướng biển với nét trang trí mang
phong cách Địa Trung Hải, các khu vực sảnh lớn,
phòng thư giãn, khu giải trí, nhà hàng, Spa ,… với
bầu không khí sang trọng, đội ngũ nhân viên tận tình,
Khu phố 5, Phường Phú Hài,
chuyên nghiệp và các dịch vụ đẳng cấp chắc chắn sẽ
Thành phố Phan Thiết, Bình
mang đến cho quý khách những trải nghiệm thú vị
Thuận
nhất trong kỳ nghỉ.
Ngoài ra Chúng tôi luôn không ngừng làm mới bản
thân và đóng góp giá trị cho cộng đồng thông qua các
sự kiện văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, giải trí đặc sắc.
Hãy cùng trải nghiệm những sự kiện đa dạng và
mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho
bạn!

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT

HẠNG PHÒNG

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM

Deluxe City
View
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Deluxe River
View

Executive Suite

13/02/2021 –
15/02/2021
30/04/2021 –
02/05/2021
Và các dịp lễ, Tết
khác theo quy định
của khách sạn

Azul Gardern
View
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Azul Pool View

Verde Lounge

- 28/12/2020 08/01/2021; 12 21/02/2021 (ở tối
thiếu 3 đêm)
- 30/04 – 02/05 (ở
tối thiểu 2 đêm)
- 01 – 03/09/2021
(ở tối thiểu 2 đêm)
Và các dịp lễ, Tết
khác theo quy định
của khách sạn

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

90

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

12

13

14

NAME

The Costa Nha
Trang

Cam Ranh
Riviera Beach
Resort & Spa

Vinpearl Hotel
Imperia Hai
Phong

ĐỊA CHỈ

32-34 Trần Phú, Phường Lộc
Thọ, Thành phố Nha Trang,
Khánh Hòa

Lô 4D, Bắc Bán đảo Cam
Ranh, Bãi Dài, Xã Cam Hải
Đông, Thành phố Nha
Trang, Khánh Hòa

Khu đô thị Vinhomes
Imperia, đường Hà Nội,
Phường Thượng Lý, Quận
Hồng Bàng, Thành phố Hải
Phòng

GIỚI THIÊU
Toạ lạc tại trung tâm thành phố Nha Trang, Căn hộ
Costa Nha Trang mang đến không gian nghỉ dưỡng
tinh tế, tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của đô thị. Các
phòng Studio và Suite được bài trí trang nhã sang
trọng, hướng thành phố hoặc hướng biển. Không
gian căn hộ của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo cho
kỳ nghỉ gia đình hay lưu trú dài ngày. Khu phức hợp
còn cung cấp các dịch vụ như : An ninh bảo vệ 24h;
Lễ tân phục vụ 24h; Dịch vụ giặt ủi; Dịch vụ dọn
phòng.
Chỉ cách thành phố Nha Trang 30 phút và cách sân
bay quốc tế Cam Ranh 20 phút lái xe, được bao
quoanh bởi mảng xanh của những khu vườn nhiệt đới
tuyệt đẹp và bờ biển xanh ngọc trải dài, Cam Ranh
Riviera Beach Resort & Spa là sự kết hợp tuyệt vời
trọn gói giữa các hoạt động vui chơi, ẩm thực nổi bật,
là nơi lưu trú lý tưởng cho các cặp đôi và gia đình
đang tìm kiếm một kỳ nghỉ độc đáo và đáng nhớ tại
Cam Ranh, Việt Nam.
Tọa lạc tại vị trí đắc địa với lối kiến trúc hiện đại và
đẳng cấp, Vinpearl Hotel Imperia cao 45 tầng với
362 phòng nghỉ tiện nghi, diện tích linh hoạt từ
35,5m2 – 300m2 là biểu tượng của sự phát triển
thịnh vượng, năng động tại Hải Phòng. Tại đây, du
khách không chỉ được thỏa mãn nhu cầu về nghỉ
dưỡng mà còn được thưởng thức các món ăn đặc
trưng của thành phố biển với hải sản tươi ngon hảo
hạng tại nhà hàng Harbor. Sky Bar trên tầng thượng
của khách sạn với tầm nhìn toàn thành phố và các
góc check-in tuyệt đẹp sẽ là trải nghiệm hấp dẫn đặc
biệt đối với các nhóm bạn trẻ, người dân địa phương
và khách đến công tác, hội họp. Imperia Hải Phòng
còn là đia điểm tổ chức các hội nghị, sự kiện trang

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

HẠNG PHÒNG

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM

Multi-view
Studio (Executive
- 10/02/2021 –
Residences)
16/02/2021
Ocean View
- 24/12/2021 –
Studio
26/12/2021
- 31/12/202102/01/2022
One Bedroom
Suite
Deluxe Ocean
View
Senior Deluxe
Ocean View
Premium

- 01/01/2021 04/01/2021
- 12/02/2021 19/02/2021
- 30/04/2021 02/05/2021
- 24/12/2021 31/12/2021

Deluxe Room
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Business
Panoramic
N/A
Executive Suite
Panoramic

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

15

NAME

Dusit Princess
Moonrise
Beach Resort
Phu Quoc

Silk Path
Grand Hue
Hotel & Spa

16

Belle Maison
Parosand Da
Nang Hotel

17

ĐỊA CHỈ

Trần Hưng Đạo, Tổ 2, Ấp
Cửa Lấp, Thị trấn Dương
Đông, Phú Quốc, Kiên
Giang

2 Lê Lợi, Phường Vĩnh
Ninh, Thành phố Huế, Thừa
Thiên Huế

216 đường Võ Nguyên Giáp,
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

GIỚI THIÊU
trọng nhờ có Grand Ballroom rộng tới 905m2 và sức
chứa 900 khách cùng 4 phòng hội nghị có trang thiết
bị hiện đại bậc nhất thành phố.
Một nét hiện đại của một khu nghỉ dưỡng mang
phong cách sống đương đại kết hợp với lòng mến
khách của người Việt tại Phú Quốc.
Tọa lạc tại vị trí trung tâm trên bãi biển phía Tây của
hòn đảo, Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú
Quốc đang chờ đón du khách với các tiện nghi đầy
đủ dịch vụ cho khách doanh nhân và khách du lịch.
Các phòng và dãy phòng hiện đại có tầm nhìn tuyệt
đẹp từ ban công riêng; hồ bơi vô cực sảng khoái nhìn
ra đại dương và du khách có thể tận hưởng cảm giác
thư thái tại Luna Thai Spa.
Sang trọng vượt thời gian nơi Cố Đô
Tọa lạc tại trung tâm thành phố, Silk Path Grand Hue
Hotel & Spa là một điểm check-in mới và hot nhất
tại Huế, đón tiếp dàn sao “khủng” và các nghệ sĩ nổi
tiếng của làng giải trí Việt như NSND Lê Khanh,
NSND Hồng Vân, diễn viên Katy Nguyễn, đạo diễn
Mai Thu Huyền, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, nhà
thiết kế Vũ Ngọc&Son,… Không gian khách sạn pha
trộn giữa phong cách cung đình thượng lưu và kiến
trúc Đông Dương ấn tượng. Hệ thống nhà hàng đẳng
cấp phục vụ ẩm thực quốc tế và các món Huế đặc
trưng. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh
thành phố, ngắm nhìn vẻ mướt xanh của khu vườn
nhiệt đới và bể bơi ngoài trời trong vắt hay thả mình
vào những bữa tiệc rực rỡ.
Belle Maison Parosand Da Nang Hotel- Managed By
H&K cung cấp chỗ nghỉ có hồ bơi ngoài trời, nhà
hàng và quầy bar trong khuôn viên cũng như WiFi

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

HẠNG PHÒNG

Deluxe Garden

Deluxe Ocean

Premium Deluxe

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM

- 01/11 22/12/2020
- 11/01 02/05/2021
- 23/12/202010/01/2021
Và các dịp lễ, Tết
khác theo quy định
của khách sạn

Deluxe
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt

Classic

Premium Classic

Deluxe

- 13, 14, 15,
16/2/2021
- 30/04/2021
- 1, 2/05/2021
- 2, 3, 4 /09/2021
- 24, 25,
31/12/2021

- 11/02/2021 16/02/2021
- 21/04/2021

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

18

19

20

NAME

Belle Maison
Hadana Hoi An
Resort & Spa

Royal Lotus Ha
Long Resort &
Villas

The Grand Ho
Tram Strip

ĐỊA CHỈ

538 đường Cửa Đại, Thành
phố Hội An, Quảng Nam

Bán đảo 2, Khu Đô Thị
Hùng Thắng, Phường Hùng
Thắng, Thành phố Hạ Long,
Quảng Ninh

Xã Phước Thuận, Huyện
Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng
Tàu

GIỚI THIÊU
miễn phí trong tất cả các khu vực nằm tại thành phố
Đà Nẵng. Du khách có thể thưởng thức một tách trà
trong lúc ngắm nhìn quang cảnh biển/thành phố.
Belle Maison Parosand Da Nang Hotel cách Bãi biển
Mỹ Khê 1,7 km, Cầu tàu Tình Yêu 1,8 km, Cầu Sông
Hàn 2 km và sân bay gần nhất là sân bay quốc tế Đà
Nẵng 6 km.
Chỉ cách Phố cổ Hội An 700m, Belle Maison Hadana
Hoi An (được quản lý bởi H&K Hospitality) kết tinh
những giá trị độc đáo của di sản và văn hóa Hội An.
Belle Maison Hadana Hoi An là điểm đến lý tưởng
cho những du khách đang tìm kiếm một phong cách
sống tinh tế và không gian thư giãn tuyệt đối bằng
nét quyến rũ thanh bình đầy duyên dáng.
Sử dụng những màu sắc ấm áp và cấu trúc độc đáo,
gu thẩm mỹ tinh tế và sự chỉn chu được thể hiện
trong mỗi phòng nghỉ. Du khách có thể thư giãn,
đắm chìm trong khung cảnh nên thơ từ ban công
riêng với tầm nhìn ra thành phố, khu vườn hồ bơi
hoặc cánh đồng lúa mộc mạc.
Nằm trong Khu đô thị Halong Marina, Royal Lotus
Halong Resort & Villas sở hữu vị trí đắc địa tại trung
tâm thành phố Hạ Long và gần các địa điểm du lịch
nổi tiếng như Khu Little Việt Nam, Trung tâm
thương mại Halong Marine Plaza, Tổ hợp giải trí
Tuần Châu, Công viên Sunworld Hạ Long ... Lấy
cảm hứng từ xu hướng sống xanh toàn cầu, Royal
Lotus Halong Resort & Villas là sự kết hợp hài hòa
giữa không gian sống hiện đại và thiên nhiên tươi
đẹp.
ĐIỂM ĐẾN NGHỈ DƯỠNG HÀNG ĐẦU CHÂU Á
Được ví như thiên đàng hạ giới, The Grand Ho Tram
Strip là khu nghĩ dưỡng phức hợp mang đẳng cấp thế

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt

HẠNG PHÒNG
Senior Deluxe

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM
- 30/04/2021 02/05/2021
- 02/09/2021

Family

Deluxe room
with balcony
Senior Deluxe
with Pool View

Executive room
with Rice Field
View

- 11/02/2021 16/02/2021
- 21/04/2021
- 30/04/2021 02/05/2021
- 02/09/2021

Garden View

Lake View

Ocen View
Deluxe Garden
King

- 11/02/2021 16/02/2021
- 21/04/2021
- 30/04/2021 02/05/2021
- 02/09/2021

- 13/02/2021 17/02/2021
- 30/04/2021 -

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “DỊCH VỤ KHÁC BIỆT – TRẢI NGHIỆM DẪN ĐẦU” DÀNH CHO KHUT DIAMOND
Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

NAME

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIÊU
giới đầu tiên của Việt Nam. Hãy thử ngã lưng lên
chiếc giường êm ái trong những căn phòng có phong
cách trang trí sang trọng bậc nhất của chúng tôi hoặc
thách thức bản thân với sân golf 18 lỗ – The Bluffs
được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman để trải
nghiệm một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Flamingo Cát Bà nằm trong quần thể thắng cảnh nổi
tiếng, Đảo Cát Bà lâu nay được xem là hòn đảo
"ngọc" tại Miền Bắc.

Flamingo Cat
Ba Beach
Resort

21

22

Century
Riverside Hotel
Hue

Bãi biển Cát Co, Thị trấn Cát
Bà, Huyện Cát Hải, Hải
Phòng

49 Lê Lợi, Phường Phú Hội,
Thành phố Huế, Thừa Thiên
Huế

Flamingo Cát Bà tọa lạc tại trung tâm đảo Cát Bà, từ
lâu đã được biết đến là “ hòn ngọc của Vịnh Bắc Bộ”
nhờ vẻ đẹp nguyên sơ hùng vĩ của núi non trùng
điệp, hệ sinh quyển hiếm có và nhiều bãi tắm đẹp và
thơ mộng. Hòa cùng vẻ đẹp thiên nhiên ấy, Flamingo
Cát Bà được coi là “Bản giao hưởng 4 mùa cho cảm
xúc thăng hoa”, khúc ca tuyệt vời giao hòa trời và
biển, siêu thiên đường nghỉ dưỡng trước Vịnh Lan
Hạ và là nơi tuyệt vời nhất để đón bình minh hay
ngắm hoàng hôn trên biển.
Chỉ cách Hà Nội khoảng 2 giờ chạy xe, đây là điểm
đến lý tưởng mà hầu hết du khách đều lựa chọn .
Khám phá Century Riverside Huế, khách sạn ngay
sát sông Hương, có vị trí và tầm nhìn đẹp nhất Thành
phố Huế, kết hợp dịch vụ tận tâm cùng những trải
nghiệm văn hóa độc đáo sẽ để lại trong bạn những
dấu ấn khó quên. Khách sạn có không gian rộng lớn
nhất nội đô Huế, Century Riverside Huế giống như
một resort tọa lạc giữa một khu vườn xanh mát, ngay
trong khu vực trung tâm nhìn ra khu “Phố Tây”, nơi
mang vẻ đẹp của quá khứ và tương lai trộn lẫn. Kinh
Thành cổ kính với cầu Trường Tiền, nơi con sông
Hương ngàn năm tuổi uốn lượn qua những bảo tàng

HẠNG PHÒNG
Deluxe Ocean
King

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM
01/05/2021
- 02/09/2021 04/09/2021
- 31/12/2021

Grand Golf King
Deluxe Mountain
View

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Premier
Mountain View

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

Deluxe Garden
View

Executive
Mountain View

Deluxe River
View
Deluxe Family
Garden View

- 31/12/2021: Giá
trong tuần mùa
thấp điểm +
900,000 VND/
Phòng ngủ/ đêm
- 02, 03 &
04/09/2021: Giá
trong tuần mùa
thấp điểm +
1,800,000 VND/
Phòng ngủ/ đêm
- 02, 03 &
04/09/2021
- 31/12/2021

- 11/02/2021 –
17/02/2021
- 30/04/2021 –
01/05/2021
- 21/04/2021
Festival Huế (thời
gian cụ thể báo sau)

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

23

24

NAME

Ana Mandara
Villas Da Lat
Resort & Spa

Pullman Vung
Tau

ĐỊA CHỈ

Đường Lê Lai, Phường 5,
Thành phố Đà Lạt, Lâm
Đồng

15 đường Thi Sách, Thành
phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

GIỚI THIÊU
hay phòng tranh hiện đại, những con phố Tây sầm
uất, nhộn nhịp ngày đêm với cửa hàng, bar, pub
mang lại vẻ đẹp thật sống động cho Huế.Lưu lại
Century Riverside Huế để được trải nghiệm nét văn
hóa thấm nhuần qua ánh nhìn, âm thanh, mùi vị Huế
đặc trưng tại một khách sạn mang phong cách bản
địa. Từ những thứ “phải xem”, “phải nghe” đến
những món “phải thử”, chắc chắn bạn sẽ phát hiện ra
những viên ngọc quý ẩn giấu đâu đó. Đội ngũ nhân
viên khách sạn của chúng tôi sẽ cho bạn những gợi ý,
chỉ dẫn tin cậy, hấp dẫn.
Khu nghỉ mát Ana Villas Dalat Resort & Spa là
“resort duy nhất tại trung tâm thành phố” bao gồm 17
ngôi biệt thự trải dài trên
một quần thể rộng 07 hecta; bao gồm 87
phòng, mỗi phòng là một không gian sống
riêng, một trải nghiệm riêng... Những
căn biệt thự này được xây dựng từ những năm 1920
mang đậm kiến trúc Pháp cổ Đặc biệt của kiến trúc
này là mỗi biệt thự
đều có sân vườn xung quanh tạo ra một không
gian xanh, lãng mạn. Loại phòng được xếp từ
Villa room, Villa Studio,Villa
suite, Bellevue suite . Mỗi biệt thự có từ 3 đến 6
phòng nghỉ cùng với những phòng chung như phòng
khách và phòng ăn.
Giờ đây du khách đã có một điểm đến ngay bờ biển
phía nam của Việt Nam. Tiền sảnh ngập tràn ánh
sáng, pha trộn giữa phong cách đương đại và bản sắc
châu Á chào đón du khách đến với Pullman Vung
Tau. Công trình kiến trúc mang đậm nét riêng biệt
bao gồm 356 phòng nghỉ và phòng suite với tầm nhìn

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT

HẠNG PHÒNG

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM

Villa room
- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ

Villa studio

Villa suite

Superior

Deluxe

- 01 - 03/1/2021
- 12 - 15/2/2021
- 30/4/2021
- 01 - 02/5/2021
- 02 - 05/9/2021
- 24 - 31/12/2021
- 01 - 02/1/2022

- 30/04/2021 01/05/2021
- 02/09/2021
- 31/12/2021

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của SeABank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của SeABank.
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

NAME

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIÊU
hướng ra biển và thành phố. Thiên đường nghỉ
dưỡng nhiệt đới – chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh
hai giờ lái xe và vài phút đi bộ đến Bãi Sau. Khách
sạn tiêu chuẩn quốc tế 5 sao đầu tiên của Vũng Tàu
là địa điểm lý tưởng để làm việc và thư giãn.

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

HẠNG PHÒNG

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM

Nhà hàng Riviera phục vụ ẩm thực Việt Nam và
quốc tế – từ sáng sớm cho đến tối muộn. Lobby Bar
và Corniche Ultra Lounge sôi động giúp nạp đầy
năng lượng hay sống chậm lại với các lựa chọn thực
uống và đồ ăn hấp dẫn.
Khu hội nghị với mái vòm vàng nổi bật phía bên phải
khách sạn có hai đại sảnh phù hợp với tiệc cưới, đại
tiệc và sự kiện. Du khách có thể kết nối Wi-Fi tốc độ
cao miễn phí trong toàn khách sạn. Tiện nghi hiện
đại, không gian thoáng đãng và các nhà quản lý sự
kiện chuyên nghiệp sẽ giúp du khách có thể tập trung
vào công việc của mình. Fit Lounge và bể bơi ngoài
trời tiếp thêm năng lượng cho du khách vào thời gian
nghỉ ngơi.

Silk Path
Grand Sapa
Resort & Spa

25

Đồi Quan 6, Tổ 10, Trung
tâm Sa Pa, Lào Cai

Pullman thấu hiểu thiết kế, tính hiệu quả và sự thư
giãn. Pullman Vung Tau cam kết mang lại những yếu
tố trên.
Khu nghỉ dưỡng 5 sao duy nhất trong lòng thị trấn Sa
Pa
Tuyệt tác kiến trúc giữa mây ngàn
Duyên dáng và thanh lịch trên ngọn đồi riêng biệt với
tầm nhìn ôm trọn dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ,
Silk Path Grand Sapa Resort & Spa được khách du

Executive

- Không áp dụng
vào các ngày Lễ và
các dịp đặc biệt
khác do Khách sạn
quy định.
- Thông tin cụ thể sẽ

Classic Garden

Classic Mountain

13,14,15,16/2/2021
- 21/4/2021
- 30/4//2021
- 1, 2/5/2021
- 02,03,04/9/2021

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

96
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Ngày hiệu lực:……/………/………………

NO

NAME

ĐỊA CHỈ

GIỚI THIÊU
lịch yêu mến gọi tên "Châu Âu thu nhỏ giữa lòng
Sapa". Tựa như một lâu đài Pháp tráng lệ, khu nghỉ
dưỡng 5* duy nhất của trung tâm xứ sở mờ sương
cuốn hút người lữ khách lạc bước vào tuyệt tác kiến
trúc lung linh giữa thiên đường hoa bốn mùa và mây
ngàn sơn cước.

Lần ban hành: 01/00

CHÍNH SÁCH
ĐẶC BIỆT
được tư vấn bởi
Tổng đài Chương
trình SeAPremium

HẠNG PHÒNG

Premium Classic

GIAI ĐOẠN
ĐỈNH ĐIỂM
- 17 & 18/9/2021
- 24,25 &
31/12/2021

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