Dear EuroCham Members,
Kính gửi thành viên EuroCham,
2021 Quarantine
Validity Period: May 2021 to September 2021
Thời gian hiệu lực: Tháng 5 đến tháng 9 năm 2021
Thank you for your interest in staying with us.
Cảm ơn Quý khách đã quan tâm và lựa chọn khách sạn của chúng tôi.
We are pleased to officially offer the following preferred rates and benefits for your Quarantine stay in Ho Chi Minh City,
detailed information is on the next page. Proposed Rates are applicable to Quarantine travelers only.
Chúng tôi xin cung cấp các mức giá chính thức và quyền lợi sau đây cho kỳ nghỉ cách ly của quý khách tại Thành phố
Hồ Chí Minh, bảng báo giá chi tiết trong trang sau. Giá Đề xuất chỉ áp dụng cho khách có nhu cầu ở cách ly.
Please contact us at +84 28 3948 5050 or holidayinn.sales@sgnsa.com if you have any enquiries.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số +84 28 3948 5050 hoặc holidayinn.sales@sgnsa.com nếu quý khách có bất kỳ
thắc mắc nào.
The hotel commits to sell at the proposed prices with the State Authority. In the event of a price change, we will promptly
notify the authorities.
Khách sạn cam kết bán đúng giá đã cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp có sự thay đổi về
giá, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời đến các cơ quan chức năng.

Yours sincerely/ Trân trọng
Hotel Management/ Ban Quản lý Khách sạn

I.

ROOM RATE/ GIÁ PHÒNG:

Proposed Rates are applicable to EuroCham members only. Evidence of membership please provide upon booking
request.
Bảng giá chỉ áp dụng cho thành viên của EuroCham. Khách vui lòng cung cấp thông tin thành viên tại thời điểm đặt
phòng

Deluxe (28sqm)

Suite (56sqm)

2 Adults Or 1 adult + 1 child

2 Adults + 2 children Or 1 adult + 3 children

2 người lớn Hoặc 1 người lớn và 1 trẻ em

2 người lớn & 2 trẻ em Hoặc 1 người lớn và 3
trẻ em

Room Categories
Loại phòng

Maximum Capacity
Sức chứa tối đa

ROOM WITH BREAKFAST (PREPARED BY OUR KITCHEN BRIGADE)
PHÒNG BAO GỒM ĂN SÁNG (ĐƯỢC CHUẨN BỊ BỞI ĐẦU BẾP CỦA KHÁCH SẠN)
Single adult occupancy
Phòng đơn (1 người)
Double adult occupancy
Phòng đôi (2 người)ss
Kid from 0 – 06 years old
Trẻ em từ 0 – 06 tuổi

Kid from 07 – 17 years old
Trẻ em từ 07 – 17 tuổi

VND 2,050,000

VND 3,000,000

VND 2,450,000

VND 3,400,000

Free (max 01 child) using existing bed

Free (max 02 children) using existing bed

Miễn phí (tối đa 01 trẻ em) sử dụng giường có
sẵn

Miễn phí (02 trẻ em) sử dụng giường có

Surcharge VND 160,000/ child – using existing
bed

Surcharge VND 160,000/ child – using existing
bed

Phụ phí 160,000 VND/ trẻ em sử dụng giường
có sẵn

Phụ phí 160,000 VND/ trẻ em sử dụng giường
có sẵn

sẵn

ROOM WITH FULL PACKAGE - 03 MEALS (PREPARED BY OUR KITCHEN BRIGADE)
PHÒNG BAO GỒM 3 BỮA ĂN (ĐƯỢC CHUẨN BỊ BỞI ĐẦU BẾP CỦA KHÁCH SẠN)
Single adult occupancy
Phòng đơn (1 người)
Double adult occupancy
Phòng đôi (2 người)

Kid from 0 – 06 years old
Trẻ em từ 0 – 06 tuổi

VND 2,450,000

VND 3,400,000

VND 3,250,000

VND 4,200,000

VND 400,000 per additional child – using
existing bed

VND 400,000 per additional child – using
existing bed

Phụ phí 400,000 VND/ trẻ em – sử dụng
giường có sẵn

Phụ phí 400,000 VND/ trẻ em – sử dụng
giường có sẵn
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Kid from 07 – 17 years old
Trẻ em từ 07 – 17 tuổi

VND 600,000 per additional child – using
existing bed
Phụ phí 600,000 VND/ trẻ em – sử dụng
giường có sẵn

VND 600,000 per additional child – using
existing bed
Phụ phí 600,000 VND/ trẻ em – sử dụng
giường có sẵn

Presidential Suite
(112sqm)

Presidential Suite offers free surcharge for maximum 2 adults and 2 children under 17 years old (using existing bedding)
Phòng Presidential Suite phục vụ miễn phí tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 17 tuổi (sử dụng giường có sẵn)
Room with breakfast
Phòng bao gồm ăn sáng

VND 10,000,000

Room with full package (3 meals: breakfast, lunch,
dinner)
Phòng bao gồm 3 bữa ăn (sáng, trưa, tối)

VND 12,200,000

*** IMPORTANT NOTES/ LƯU Ý:
-

The rates above are inclusive 5% service charge and 10% VAT
Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT

-

All guests are required to take 4 compulsory Covid-tests at VND 734,000/guest/test. On behalf of HCDC,
the Hotel will help to collect Covid test fees only, and VAT will be issued by HCDC.
Tất cả các khách đều có 4 lần xét nghiệm Covid bắt buộc với phí 734,000 VND/ lần/ khách. Khách sạn chỉ thay
mặt HCDC thu khoản xét nghiệm này, hóa đơn GTGT của tiền xét nghiệm sẽ do HDCD cung cấp.

-

In case sanitation is required after departure, following guidance from the Vietnam Ministry of Health,
the cost will be borne by the guest.
Khách sẽ phải chịu chi phí khử trùng phát sinh trong trường hợp việc khử trùng phòng được yêu cầu bởi Sở Y
tế sau khi trả phòng.

-

Smoking is forbidden in the entire hotel. If smoking is found in any room, a penalty of VND 3,000,000/
time (net) and will apply to the final bill.
Tất cả các phòng khách sạn đều là phòng KHÔNG hút thuốc. Bất kì trường hợp nào hút thuốc trong phòng,
khách sẽ phải chịu phí phạt là VND 3,000,000/ lần phát hiện, được sử dụng cho chi phí khử mùi và dọn dẹp vệ
sinh và sẽ tính vào hóa đơn cuối cùng.
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II.

BENEFITS/ QUYỀN LỢI
DELUXE
WITH
BREAKFAST

DELUXE
FULLBOARD

SUITE WITH
BREAKFAST

SUITE
FULLBOARD

PRESIDENTIAL
SUITE

✓

✓

✓

✓

✓

02 pieces

04 pieces

06 pieces

08 pieces

12 pieces

✓

✓

✓

✓

02 times

02 times

02 times

02 times

Unlimited

Yoga Mat and Dumbbells from 2.5kg25kg (based on availability)
Thảm yoga và tạ đôi từ 2.5kg - 25kg
(tùy tình trạng thực tế)

✓

✓

✓

✓

✓

LUMA Bottled water 19 liters
Nước đóng chai LUMA 19 lít

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

BENEFIT INCLUSIVE

In-room internet access
Truy cập internet trong phòng
Complimentary laundry per day per
room (non-accumulated)
Miễn phí giặt ủi mỗi ngày cho mỗi
phòng (không cộng dồn)
Voucher given upon departure (one
per room):
- 1 FREE night at Holiday Inn &
Suites Saigon Airport OR
- 1 night at a discounted rate for
either L’Alya Ninh Van Bay or
Ariyana SmartCondotel (Nha Trang)
Tặng voucher khi trả phòng (một
voucher cho mỗi phòng)
- 1 đêm MIỄN PHÍ tại Khách sạn
Holiday Inn & Suites Saigon Airport
hoặc
- Giảm giá 1 đêm tại L’Alya Ninh Vân
Bay hoặc Ariyana SmartCondotel
(Nha Trang)
Daily deliveries
Giao đồ hàng ngày

Bathtub, Sofa bed, Kitchenette,
Microwave & Espresso Machine
Bồn tắm nằm, Giường sofa, Gian
bếp, Lò vi sóng và Máy pha cà phê
Complimentary local phone calls
Gọi điện thoại nội hạt miễn phí

✓

✓
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Kids’ amenities/ Các tiện ích cho trẻ
em:
Highchair/ Ghế ăn dặm
Baby crib/ Nôi em bé
Coloring pages and crayons/
Giấy và bút tô màu

✓

✓

✓

Subject to availability/ Tùy thuộc vào
số lượng thực tế

Welcome fruit plate & Premium
amenities
Trái cây chào mừng và Đồ dùng cá
nhân cao cấp

✓

Automatic or semi-automatic coffee
machine & Tea pot
Máy pha cà phê tự động cao cấp và
Bộ tách trà

✓

Refrigerator & Wine Fridge
Tủ lạnh và Tủ ướp rượu

✓

Super king size bed (2.2m x 2.2m)
Giường nệm cỡ đại (2.2m x 2.2m)

✓

Shoe polish set & Weighing Scale
Bộ đánh giày và Cân sức khỏe

✓

AIRPORT PICK-UP SERVICE (Book in Advance)
Dịch vụ đưa đón từ sân bay (Vui lòng đặt trước)
01 – 02 pax in 1 family / 1 dispatch
under name of the same company / 1
way
01 – 02 khách cùng 1 gia đình / cùng
1 công ty có trên cùng 1 công văn / 1
chiều

03 – 06 pax in 1 family / 1 dispatch
under name of the same company / 1
way
03 – 06 khách cùng 1 gia đình / cùng
1 công ty có trên cùng 1 công văn / 1
chiều

06 – 10 pax in 1 family / 1 dispatch
under name of the same company / 1
way
06 – 10 khách cùng 1 gia đình / cùng
1 công ty có trên cùng 1 công văn / 1
chiều

VND 2,900,000

VND 3,600,000

VND 7,000,000
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EXTRA SERVICES (Book in Advance)
Các dịch vụ thêm (Vui lòng đặt trước)
Treadmill and Exercise Bike are
available with price VND
3,500,000/room/per stay.
Máy chạy bộ và xe đạp xoay sẽ được
cung cấp với giá 3,500,000 VND/
phòng/ kỳ lưu trú.

✓

✓

✓

Printers are available at VND
3,900,000/room/per stay.
Máy in sẽ được cung cấp với giá
3,900,000 VND/ phòng/ kỳ lưu trú.

✓

✓

✓

✓

✓

Japanese, Korean and Netflix TV
boxes are available for rent.
Dịch vụ cho thuê đầu thu truyền hình
Nhât Bản, Hàn Quốc và Netflix được
cung cấp cho các loại phòng
• Japanese TV box: VND
1,400,000/ room/ per stay
Đầu thu truyền hình Nhật
Bản: 1,400,000 VND/phòng/
kỳ lưu trú
• Korean TV box: VND
1,400,000/ room/ per stay
Đầu thu truyền hình Hàn
Quốc: 1,400,000
VND/phòng/ kỳ lưu trú
• Netflix TV box: VND
700,000/ room/ per stay
Đầu thu truyền hình Netflix:
700,000 VND/phòng/ kỳ lưu
trú

✓

✓

✓

✓

✓

III.

TERMS & CONDITIONS / ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

1. Quarantine would be minimum 22 nights. During the quarantine period, 04 times of Covid test from Health Department
is required (on the 1st, 7th, 14th and 20th day). * Length of stay at the hotel depends on official approval/ decision from
Authorities.
Thời gian cách ly tối thiểu 22 đêm. Trong thời gian cách ly sẽ được xét nghiệm Covid 04 lần từ Bộ Y tế (vào ngày thứ
01, ngày thứ 07, ngày thứ 14 và ngày thứ 20). * Thời gian cách ly tại khách sạn có thể thay đổi tùy thuộc vào các công
văn/ quyết định từ phía Chính quyền.
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2. The check-in time is 14:00 (2.00pm) and check-out time is 12:00 (12.00pm)
Thời gian nhận phòng là 14:00 giờ và thời gian trả phòng là 12:00 giờ
Request/ Yêu cầu
Early check-in/ Nhận phòng sớm
Late check-out/ Trả phòng trễ

Time frame/ Khung giờ

Additional charge/ Phụ thu

before 8:00 (am)
between 8:00 to 14:00
between 12:00 to 18:00
after 18:00 (pm)

100% one-night charge
50% one-night charge
50% one-night charge
100% one-night charge

P/s: All requests are subjects to room’s availability at booking time.
Lưu ý: Các yêu cầu sẽ xem xét tùy vào tình trạng phòng của khách sạn vào thời điểm khách đặt phòng.

IV.

PAYMENT, CHANGE AND CANCELLATION POLICIES / CÁC CHÍNH SÁCH THANH
TOÁN, THAY ĐỔI VÀ HỦY ĐẶT PHÒNG:

1. Guestroom’s reservations must be fully paid within 05 working days after receiving booking confirmation. Method
of payment will be sent with booking confirmation.
Đặt phòng khách phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận được Xác nhận Đặt
phòng từ khách sạn. Phương thức thanh toán sẽ được gửi cùng với Xác nhận Đặt phòng.
2. If a reservation is cancelled within 72 hours prior to check-in date or in case of no-show, a penalty equivalent to onenight charge will apply.
Nếu phòng bị hủy trong vòng 72 giờ trước ngày nhận phòng hoặc trong trường hợp khách không đến nhận phòng theo
ngày đặt phòng, chúng tôi sẽ áp dụng phí phạt tương đương với 1 đêm tiền phòng.
3. A print of the credit card will need to be sent to guarantee for any damages during the stay (hotel will hold 5,000,000VND
at any time during the stay).
Một bản sao in thẻ tín dụng sẽ phải được gửi để đảm bảo cho bất kỳ thiệt hại nào trong thời gian lưu trú, khách sạn sẽ
giữ 5.000.000 VND trong quá trình lưu trú của khách).
4. Any request for changing the check-in date, please advise the new arrival date before 72 hours prior to check-in date,
we will assist you to check the availability and processing the new confirmation letter, free of charge for the first request
for revised the check-in date, from the second time onward, a penalty equivalent will be applied for 1night charge.
Với các yêu cầu thay đổi ngày nhận phòng, vui lòng thông báo cho khách sạn ngày yêu cầu mới của khách trước 72
giờ trước ngày nhận phòng, khách sạn sẽ hỗ trợ kiểm tra tình trạng phòng và tiến hành xác nhận đặt phòng mới, hỗ
trợ miễn phí 1 lần thay đổi, từ lần thứ 2 trở đi, phí phạt sẽ được áp dụng tương đương với 1 đêm tiền phòng.
5. Any outstanding balance will be refunded within 30 working days.
Tất cả chi phí chênh lệch sẽ được hoàn trả trong vòng 30 ngày làm việc.
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DELUXE (28sqm)
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SUITE (56sqm)
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PRESIDENTIAL SUITE (112sqm)
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