
 

                 CLUB EPICURE VOUCHERS (26) 
 

1. Buy one get one free at Splash Pool Bar (1) 

Mua một tặng một tại Splash Pool Bar (1) 

 

2. Coffee and slice of cake at Saigon Bakery for two people (1) 
Cà phê và một phần bánh tại Saigon Bakery cho hai khách (1) 
 

3. Dim Sum at Dynasty on weekends for 2 people (1) 
Dùng Dim Sum tại Dynasty vào cuối tuần dành cho 2 khách (1) 
 

4. Dynasty Set Lunch for two people from Monday to Friday (1) 
Bữa trưa với thực đơn chọn sẵn tại Dynasty dành cho hai khách (1) 
 

5. Buffet lunch at Parkview for two people (1) 
Buffet trưa tại Parkview dành cho hai khách (1) 
 

6. Buffet dinner at Parkview for two people (1) 
Buffet tối tại Parkview dành cho hai khách (1) 
 

7. Voucher for pool and pool facilities only for two people (1) 
Phiếu quà tặng sử dụng dịch vụ hồ bơi áp dụng cho hai khách (1) 
 

8. Pool voucher for one person, adding guest will be charged at 50 percent of hotel daily rate (4) 
Phiếu quà tặng sử dụng hồ bơi dành cho một khách, phụ phí 50% mức phí hàng ngày cho mỗi khách đi kèm (4) 
 

9. Bottle of wine (red or white) when dining at Dynasty with a bill over VND500,000 (1) 
Tặng một chai rượu khi dùng bữa tại Dynasty với hóa đơn trên VND500,000 (1) 
 

10. Room upgrade (2) 
Nâng hạng phòng (2) 
 

11. Free night in Superior room at New World Makati Hotel  (1) 

Miễn phí đêm nghỉ hạng phòng Superior tại New World Makati Hotel (1) 

 
12. Free night in Superior room at New World Saigon Hotel  (1) 

Miễn phí đêm nghỉ hạng phòng Superior tại New World Saigon Hotel (1) 

 

13. Buy one food item get one free at The Lounge (2) 

Mua một món ăn tặng một món tại The Lounge (2) 

 

14. Return airport transfer to the hotel (2) 
Dịch vụ đưa đón sân bay tại khách sạn (2) 

 

15. VND21,000,000 equivalent for next event when spending at least VND105,000,000 on event, no cash value (1) 
Tặng dịch vụ tương đương VND21,000,000 cho sự kiện tiếp theo khi đặt sự kiện với giá trị từ VND105,000,000, 
không qui đổi thành tiền mặt (1) 

 

16. VND4,200,000 equivalent for next event when spending at least VND21,000,000 on event, no cash value  (1) 
Tặng dịch vụ tương đương VND4,200,000 cho sự kiện tiếp theo khi đặt sự kiện với giá trị từ VND21,000,000, không 
qui đổi thành tiền mặt (1) 
 

17. 40 percent discount on Best Available Rate for any room category (4) 
Giảm 40% trên giá tốt nhất trong ngày cho tất cả hạng phòng (4) 


