CLUB EPICURE BENEFITS – LỢI ÍCH THÀNH VIÊN
THE ELITE MEMBERSHIP ENTITLES YOU TO THE

CÁC THÀNH VIÊN ELITE CÓ NHỮNG QUYỀN LỢI SAU:

FOLLOWING BENEFITS:
Rooms:

Phòng:

20% off Rooms*

Giảm 20% giá cho các loại phòng*

25% off Residence Club Deluxe Room

Giảm giá 25% giá phòng Residence Club Deluxe

30% off Suites

Giảm 30% giá phòng Suites

Food and Beverage:

Ẩm thực:

Food Outlets

Các nhà hàng

30% off food and beverage at Parkview/ Dynasty

Giảm 30% dịch vụ ẩm thực
tại nhà hàng Parkview và Dynasty

Beverage Outlets

20% off food and beverage

Các quầy bar

at The Lounge/ Saigon Bakery/ Splash Pool Bar

Giảm 20% dịch vụ ẩm thực tại The Lounge,
Saigon Bakery, Splash Pool Bar and CatWalk.

and CatWalk.

Bank & Burn:

Receive 10% of the usage reward once quarterly

Điểm thưởng:

threshold of VND40,000,000 has been met.

Khi chi tiêu đạt được VND 40,000,000 mỗi quý, hội viên
sẽ nhận lại được phiếu quà tặng có giá trị
tương đương 10% số tiền đã sử dụng.

Spouse Card:

50% off membership fee No Voucher offer.

Thẻ phụ:

Giảm 50% phí gia nhập không áp dụng đối với
phiếu quà tặng.

Gifts Cards:

Spa & Fitness:

Member can purchase for family and friends.

Thẻ tặng:

Hội viên có thể mua thẻ tặng gia đình và bạn bè.

Buy ten (10) and get one (1) free complimentary

Mua 10 thẻ tặng 1 thẻ. Thẻ phải được đăng ký dưới tên

membership. Card must be in name of user and

người sử dụng thẻ và phiếu phải được sử dụng

voucher must be used with respective card.

cùng với thẻ tương ứng.

20% off for fulltime individual membership.

Spa và

Giảm 20% phí gia nhập câu lạc bộ sức khỏe

20% off spa treatments.

Câu Lạc Bộ:

cho hội viên cá nhân toàn thời gian.
Giảm 20% các dịch vụ spa.

Event:

15% off standard meeting packages.

Tỗ chức Sự Kiện: Giảm 15%cho các gói họp tiêu chuẩn.

Vouchers:

Voucher booklet providing additional special

Phiếu quà tặng:

offers and discount as part of the membership.

Nhận thêm một tập phiếu quà tặng bao gồm
các ưu đãi và giảm giá đặc biệt như là một phần lợi ích
của thẻ thành viên.

*Room: Superior, Deluxe, Premier

*Các loại phòng: Superior, Deluxe, Premier
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