Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 1
This voucher entitles the bearer to a free night in a Superior room including breakfast at
New World Saigon Hotel
Miễn phí đêm nghỉ hạng phòng Superior có ăn sáng

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Valid for any night for one (1) room only, single or double occupancy including
breakfast (s)
Original voucher must be surrendered upon check-in
Use of this voucher is subject to availability, meaning that the voucher may not
be accepted during periods of expected high occupancy. Blackout dates may
apply for peak periods
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher may be transferred however the recipient of the transferred voucher
must be nominated by the member/purchaser of original card

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Có giá trị 1 đêm cho 1 phòng đơn hoặc đôi bao gồm ăn sáng
Phải xuất trình phiếu khi làm thủ tục nhận phòng
Chỉ có thể sử dụng khi có phòng trống, không chấp nhận vào mùa cao điểm và
những ngày cao điểm
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần báo trước
Không gia hạn trong bất cứ trường hợp nào
Phiếu có thể được chuyển nhượng tuy nhiên người nhận phải được xác nhận
bởi chủ thẻ/người đứng tên trên thẻ

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền

1

Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 2
This voucher entitles the bearer to 50 percent discount on Best Available Rate
for any room category
Giảm 50% trên giá tốt nhất trong ngày cho tất cả các hạng phòng

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Valid for any night for one (1) room only, single or double occupancy
Original voucher must be surrendered upon check-in
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Use of this voucher is subject to room availability
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not extended under any circumstances
Voucher may be transferred however the recipient of transferred voucher must
be previously nominated by the member/purchaser of original card

Có giá trị 1 đêm cho 1 phòng đơn hoặc đôi
Phải xuất trình phiếu khi làm thủ tục nhận phòng
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Việc sử dụng phiếu phụ thuộc vào tình trạng phòng trống
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hoặc bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào
Phiếu có thể được chuyển nhượng tuy nhiên người nhận phải được xác nhận
trước bởi chủ thẻ/ người đứng tên trên thẻ

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 3
This voucher entitles the bearer to 50 percent discount on Best Available Rate
for any room category
Giảm 50% trên giá tốt nhất trong ngày cho tất cả các hạng phòng

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Valid for any night for one (1) room only, single or double occupancy
Original voucher must be surrendered upon check-in
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Use of this voucher is subject to room availability
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not extended under any circumstances
Voucher may be transferred however the recipient of transferred voucher must
be previously nominated by the member/purchaser of original card

Có giá trị 1 đêm cho 1 phòng đơn hoặc đôi
Phải xuất trình phiếu khi làm thủ tục nhận phòng
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Việc sử dụng phiếu phụ thuộc vào tình trạng phòng trống
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hoặc bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào
Phiếu có thể được chuyển nhượng tuy nhiên người nhận phải được xác nhận
trước bởi chủ thẻ/ người đứng tên trên thẻ

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 4
This voucher entitles the bearer to 50 percent discount on Best Available Rate
for any room category
Giảm 50% trên giá tốt nhất trong ngày cho tất cả các hạng phòng

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Valid for any night for one (1) room only, single or double occupancy
Original voucher must be surrendered upon check-in
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Use of this voucher is subject to room availability
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not extended under any circumstances
Voucher may be transferred however the recipient of transferred voucher must
be previously nominated by the member/purchaser of original card

Có giá trị 1 đêm cho 1 phòng đơn hoặc đôi
Phải xuất trình phiếu khi làm thủ tục nhận phòng
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Việc sử dụng phiếu phụ thuộc vào tình trạng phòng trống
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hoặc bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào
Phiếu có thể được chuyển nhượng tuy nhiên người nhận phải được xác nhận
trước bởi chủ thẻ/ người đứng tên trên thẻ

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền

4

Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 5
This voucher entitles the bearer to 50 percent discount on Best Available Rate
for any room category
Giảm 50% trên giá tốt nhất trong ngày cho tất cả các hạng phòng

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Valid for any night for one (1) room only, single or double occupancy
Original voucher must be surrendered upon check-in
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Use of this voucher is subject to room availability
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not extended under any circumstances
Voucher may be transferred however the recipient of transferred voucher must
be previously nominated by the member/purchaser of original card

Có giá trị 1 đêm cho 1 phòng đơn hoặc đôi
Phải xuất trình phiếu khi làm thủ tục nhận phòng
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Việc sử dụng phiếu phụ thuộc vào tình trạng phòng trống
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hoặc bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào
Phiếu có thể được chuyển nhượng tuy nhiên người nhận phải được xác nhận
trước bởi chủ thẻ/ người đứng tên trên thẻ

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 6
This voucher entitles the bearer to 50 percent discount on Best Available Rate
for any room category
Giảm 50% trên giá tốt nhất trong ngày cho tất cả các hạng phòng

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Valid for any night for one (1) room only, single or double occupancy
Original voucher must be surrendered upon check-in
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Use of this voucher is subject to room availability
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not extended under any circumstances
Voucher may be transferred however the recipient of transferred voucher must
be previously nominated by the member/purchaser of original card

Có giá trị 1 đêm cho 1 phòng đơn hoặc đôi
Phải xuất trình phiếu khi làm thủ tục nhận phòng
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Việc sử dụng phiếu phụ thuộc vào tình trạng phòng trống
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hoặc bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào
Phiếu có thể được chuyển nhượng tuy nhiên người nhận phải được xác nhận
trước bởi chủ thẻ/ người đứng tên trên thẻ

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 7
This voucher entitles the bearer to a Buffet Lunch at Parkview for two people
Buffet trưa tại Parkview dành cho hai khách

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
No drinks included
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other discount,
promotions, Sunday Brunch or special menu or events.
Subject to availability
Advance reservation is required

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không bao gồm nước
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi đặc biệt, Sunday Brunch hoặc các sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn
Xin vui lòng đặt bàn trước.

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 8
This voucher entitles the bearer to a Buffet Dinner at Parkview for two people
Buffet tối tại Parkview dành cho hai khách

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
No drinks included
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other discount,
promotions or special menu or events.
Subject to availability
Advance reservation is required

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không bao gồm nước
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc các sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn
Xin vui lòng đặt bàn trước.

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 9
This voucher entitles the bearer to a Dim Sum buffet lunch at Dynasty for two people
from Monday to Sunday
Dùng Dim Sum trưa tại Dynasty dành cho hai khách từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other discount,
promotions or special menu or events.
Subject to availability
Advance reservation is required

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc các sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn
Xin vui lòng đặt bàn trước.

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 10
This voucher entitles the bearer to a Set Lunch at Dynasty for two people
from Monday to Sunday
Bữa trưa với thực đơn chọn sẵn tại Dynasty dành cho hai khách từ thứ Hai đến Chủ Nhật

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events.
Subject to availability and advance reservation is required

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn và xin vui lòng đặt bàn trước

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 11
This voucher entitles the bearer to two hot drinks and two slices of standard cake
Thức uống nóng và hai phần bánh tại Saigon Bakery dành cho hai khách

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events.
Subject to availability

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 12
50% off at Parkview for maximum five people
Giảm 50% cho tối đa năm khách tại Parkview

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events
Subject to availability and must be consumed at Parkview.

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn tại Parkview

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 13
50% off at Parkview for maximum five people
Giảm 50% cho tối đa năm khách tại Parkview

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events
Subject to availability and must be consumed at Parkview.

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn tại Parkview

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 14
50% off at Dynasty for maximum five people
Giảm 50% tại Dynasty cho tối đa năm khách

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events
Subject to availability and must be consumed at Dynasty

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi, hoặc các sự kiện đặt biệt.
Với điều kiện có sẵn tại Dynasty

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 15
50% off at Dynasty for maximum five people
Giảm 50% tại Dynasty cho tối đa năm khách

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events
Subject to availability and must be consumed at Dynasty

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi, hoặc các sự kiện đặt biệt.
Với điều kiện có sẵn tại Dynasty

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 16
50% at Splash Pool Bar for maximum five people
Giảm 50% tối đa năm khách tại Splash Pool Bar

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events
Subject to availability and must be consumed at Splash Pool Bar.

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn tại Splash Pool Bar

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 17
50% at Splash Pool Bar for maximum five people
Giảm 50% tối đa năm khách tại Splash Pool Bar

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events
Subject to availability and must be consumed at Splash Pool Bar.

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn tại Splash Pool Bar

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 18
Day pass access to Saigon Fitness Company for two people
Phiếu quà tặng sử dụng dịch vụ tại Câu Lạc Bộ Sức Khỏe dành cho hai khách

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Original voucher must be surrendered upon check-in at reception desk of
Saigon Fitness Company
Access to swimming pool, gym and sauna only
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events
Subject to availability and advance reservation is required

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phải xuất trình phiếu khi sử dụng dịch vụ tại Câu Lạc Bộ Chăm Sóc Sức Khỏe
Chỉ áp dụng cho dịch vụ hồ bơi, tập gym và xông hơi.
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn và xin vui lòng đặt chỗ trước

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 19
Day pass access to Saigon Fitness Company for two people
Phiếu quà tặng sử dụng dịch vụ tại Câu Lạc Bộ Sức Khỏe dành cho hai khách

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Original voucher must be surrendered upon check-in at reception desk of
Saigon Fitness Company
Access to swimming pool, gym and sauna only
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events
Subject to availability and advance reservation is required

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phải xuất trình phiếu khi sử dụng dịch vụ tại Câu Lạc Bộ Chăm Sóc Sức Khỏe
Chỉ áp dụng cho dịch vụ hồ bơi, tập gym và xông hơi.
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn và xin vui lòng đặt chỗ trước

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 20
Day pass access to Saigon Fitness Company for two people
Phiếu quà tặng sử dụng dịch vụ tại Câu Lạc Bộ Sức Khỏe dành cho hai khách

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Original voucher must be surrendered upon check-in at reception desk of
Saigon Fitness Company
Access to swimming pool, gym and sauna only
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events
Subject to availability and advance reservation is required

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phải xuất trình phiếu khi sử dụng dịch vụ tại Câu Lạc Bộ Chăm Sóc Sức Khỏe
Chỉ áp dụng cho dịch vụ hồ bơi, tập gym và xông hơi.
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn và xin vui lòng đặt chỗ trước

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 21
Day pass access to Saigon Fitness Company for two people
Phiếu quà tặng sử dụng dịch vụ tại Câu Lạc Bộ Sức Khỏe dành cho hai khách

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Original voucher must be surrendered upon check-in at reception desk of
Saigon Fitness Company
Access to swimming pool, gym and sauna only
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events
Subject to availability and advance reservation is required

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phải xuất trình phiếu khi sử dụng dịch vụ tại Câu Lạc Bộ Chăm Sóc Sức Khỏe
Chỉ áp dụng cho dịch vụ hồ bơi, tập gym và xông hơi.
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn và xin vui lòng đặt chỗ trước

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền

21

Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 22
A 6- inch cake at Saigon Bakery
Một bánh kem 6 inch tại Saigon Bakery

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events
Subject to availability or at least 24- hour reservation is required

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn hoặc xin vui lòng đặt trước ít nhất 24 tiếng

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 23
This voucher entitles the bearer to a Bottle of house wine when dining at Dynasty
Tặng một chai rượu vang của tháng khi dùng bữa tại Dynasty

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Club Epicure membership card must be presented together with the voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions, special events or other vouchers.
Subject to availability and must be consumed in Dynasty.
This voucher redemption is only applicable when spending more than
VND500, 000 net

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
Với điều kiện có sẵn tại Dynasty
Áp dụng cho hóa đơn trên VND500,000 khi dùng bữa tại nhà hàng Dynasty.

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 24
This voucher entitles the bearer to buy one food item get one free at The Lounge
Mua một món ăn tặng một món ăn tại The Lounge

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Voucher must be used in conjunction with the Club Epicure membership card
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Voucher must be surrendered upon arrival
Complimentary menu item is one with equal or lesser value
Voucher valid for one (1) time use only
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Subject to availability
Applicable for food items only
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events.

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Món được miễn phí sẽ có giá trị tương đương hoặc nhỏ hơn
Phiếu chỉ có giá trị một lần sử dụng
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng trong bất cứ trường hợp nào
Với điều kiện có sẵn
Chỉ được áp dụng cho các món ăn
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặt biệt.

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 25
This voucher entitles the bearer to buy one food item get one free at The Lounge
Mua một món ăn tặng một món ăn tại The Lounge

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Voucher must be used in conjunction with the Club Epicure membership card
Voucher valid at New World Saigon Hotel only
Voucher must be surrendered upon arrival
Complimentary menu item is one with equal or lesser value
Voucher valid for one (1) time use only
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Subject to availability
Applicable for food items only
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events.

Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên Club Epicure
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Món được miễn phí sẽ có giá trị tương đương hoặc nhỏ hơn
Phiếu chỉ có giá trị một lần sử dụng
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng trong bất cứ trường hợp nào
Với điều kiện có sẵn
Chỉ được áp dụng cho các món ăn
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trình giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặt biệt.

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 26
This voucher entitles the bearer to VND21,000,000 equivalent for next event when
spending at least VND105,000,000 on event, no cash value
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
Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

This voucher can be redeemed for an event at a private function room (not a
restaurant) subject to availability
Club Epicure membership card must be presented together with voucher
Voucher valid at New World Saigon Hotel
Original voucher must be surrendered upon arrival
Only one (1) complimentary voucher may be used per event
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Meeting packages discount cannot be used in conjunction with this voucher
Conditions of use may be subject to change without notice
Expiry date will not be extended under any circumstances
Voucher is non-transferable
Subject to availability
Voucher not valid on public holidays or in conjunction with any other
discounts, promotions or special events.
Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

Phiếu được sử dụng cho sự kiện tiếp theo ở phòng hội nghị với điều kiện có
sẵn, không được sử dụng ở nhà hàng
Phiếu phải được sử dụng cùng với thẻ hội viên
Phiếu chỉ có giá trị tại Khách Sạn New World Saigon
Phải xuất trình phiếu khi đến
Chỉ có thể sử dụng một (1) phiếu tặng cho mỗi sự kiện
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hoặc bị rách
Mức giảm dành cho gói hội nghị không được sử dụng đồng thời với các phiếu
quà tặng
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần báo trước
Không gia hạn ngày sử dụng trong bất cứ trường hợp nào
Phiếu không được phép chuyển nhượng
Với điều kiện có sẵn
Phiếu không có giá trị cho các ngày lễ, Tết và các chương trinh giảm giá,
khuyến mãi hoặc sự kiện đặt biệt.

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 27
Two Standard Drinks for two people at Catwalk
Hai ly thức uống dành cho hai khách tại Catwalk

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Voucher valid at Catwalk only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Expiry date will not be extended under any circumstances
Three vouchers for 6 people can be used at the same time.
This voucher not valid on festival days or any other time
as decided by the management
The management reserves the right to change the terms of usage of this
voucher at any time
Subject to availability

Phiếu chỉ có giá trị tại Catwalk
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Đươc sử dụng 3 phiếu cho 6 khách cùng một lúc.
Phiếu không có giá trị cho các chương trình lễ, Tết, hoặc những thời điểm được
quyết định bởi ban giám đốc Catwalk
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Với điều kiện có sẵn

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 28
Two Standard Drinks for two people at Catwalk
Hai ly thức uống dành cho hai khách tại Catwalk

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Voucher valid at Catwalk only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Expiry date will not be extended under any circumstances
Three vouchers for 6 people can be used at the same time.
This voucher not valid on festival days or any other time
as decided by the management
The management reserves the right to change the terms of usage of this
voucher at any time
Subject to availability

Phiếu chỉ có giá trị tại Catwalk
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Đươc sử dụng 3 phiếu cho 6 khách cùng một lúc.
Phiếu không có giá trị cho các chương trình lễ, Tết, hoặc những thời điểm được
quyết định bởi ban giám đốc Catwalk
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Với điều kiện có sẵn

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
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Serial No/ số thẻ:

Expiry date/ ngày hết hạn:

VOUCHER 29
Two Standard Drinks for two people at Catwalk
Hai ly thức uống dành cho hai khách tại Catwalk

Please see reverse side for full conditions of use/ Xin vui lòng xem điều kiện sử dụng mặt sau

Voucher valid at Catwalk only
Original voucher must be surrendered upon arrival
Voucher has no cash value and is not commissionable
Voucher is not replaceable if lost, stolen or damaged
Expiry date will not be extended under any circumstances
Three vouchers for 6 people can be used at the same time.
This voucher not valid on festival days or any other time
as decided by the management
The management reserves the right to change the terms of usage of this
voucher at any time
Subject to availability

Phiếu chỉ có giá trị tại Catwalk
Phải xuất trình phiếu khi đến
Phiếu không có giá trị tiền mặt và không được tính huê hồng
Không cấp lại phiếu trong trường hợp bị lạc mất, bị đánh cắp hay bị rách
Không gia hạn ngày sử dụng cho bất cứ trường hợp nào
Đươc sử dụng 3 phiếu cho 6 khách cùng một lúc.
Phiếu không có giá trị cho các chương trình lễ, Tết, hoặc những thời điểm được
quyết định bởi ban giám đốc Catwalk
Các điều kiện sử dụng có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước
Với điều kiện có sẵn

Authorized signature/ Chữ ký người có thẩm quyền:

For reservation, please call +84 28 3915 5411/ Để đặt trước, vui lòng gọi số +84 28 3915 5411
The authorized reproduction, sales or resales of any portion of this membership package is illegal
Bất cứ trường hợp sao chép, mua đi bán lại với bất cứ phần nào của gói thành viên đều xem là bất hợp pháp
Copyright© Club Epicure I New World Saigon Hotel. All rights reserved/ Đăng ký bản quyền
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CONTACT US/ LIÊN HỆ
Tel: +84 28 3915 5411
Email: clubepicure.saigon@newworldhotels.com
Website: www.clubepicure-saigon.com
New World Saigon Hotel
76 Le Lai, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

