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Trải nghiệm Đẳng cấp

Khám
sức khỏe

Du lịch &
Nghỉ dưỡng

Dịch vụ
Sân bay

Ẩm thực

Chăm sóc
sức khỏe & sắc đẹp

Golf

Dịch vụ
tại nhà

Chỉ áp dụng cho khách hàng

Bạch kim Đặc biệt đã nhận được

tin nhắn thông báo về phần quà

Trải nghiệm đẳng cấp Manuvip

vào dịp sinh nhật năm 2021.

Quà tặng sinh nhật Trải nghiệm

đẳng cấp chỉ có giá trị quy đổi

trong vòng 6 tháng kể từ ngày

sinh nhật năm 2021 của Quý

khách.



Thông tin chung

Mỗi Quý khách hàng thuộc chương trình sẽ

nhận được 01 gói quà tặng. Mỗi gói quà tặng

có giá trị quy đổi tương ứng với một đặc quyền

trải nghiệm trong danh mục này.

Mọi trải nghiệm được quy đổi trong chương

trình đều hoàn toàn miễn phí. Quý khách chỉ

cần chi trả thêm khi sử dụng dịch vụ phát sinh

ngoài chương trình. Gói quà tặng không có giá

trị quy đổi thành tiền mặt.

Thời gian đặt trước cho các dịch vụ

Thời gian đặt trước cho các dịch vụ:

Quý khách vui lòng liên hệ hotline của chương trình để đặt trước dịch vụ với thời gian

cụ thể:

• Trước 2 tuần với trải nghiệm Nghỉ dưỡng

• Trước 1 tuần với trải nghiệm Khám sức khỏe

• Trước 72 giờ với trải nghiệm Dịch vụ tại nhà

• Trước 48 giờ với trải nghiệm Dịch vụ ưu tiên sân bay

• Trước 24 giờ với trải nghiệm Ẩm thực, Chăm sóc Sức khỏe - Làm đẹp & Golf

• Trước 6 giờ với trải nghiệm Phòng chờ sân bay

*Danh sách các trải nghiệm có thể được thay đổi và cập nhật trên trang web của chương trình



Để đặt lịch cho trải nghiệm và
được tư vấn về những ưu đãi
kèm theo, Quý khách vui lòng
liên hệ Tổng đài Chăm sóc quà
tặng sinh nhật bằng số điện
thoại đã đăng ký với Manulife:

Quý khách cũng có thể đặt
lịch và tặng trải nghiệm thuộc
gói Quà tặng cho người khác.

Tổng đài

028 3824 0548



Khám
sức khỏe
Tổng quát



Khám sức khỏe
Tổng quát

1 gói dịch vụ tầm soát và kiểm tra sức
khỏe tại các bệnh viện hiện đại và uy
tín để cơ thể luôn mạnh khỏe và vững
tâm thực hiện những ước mơ và hoài
bão của bản thân.

Danh sách các bệnh viện/phòng
khám thuộc chương trình:

STT Tên bệnh viện/ phòng khám Địa điểm

Hệ thống bệnh viện, phòng khám Vinmec

1 Phòng khám Quốc tế Vinmec Sài Gòn
2 - 2 Bis Trần Cao Vân, P. Đa 
Kao, Quận 1,
TP. HCM

2 BV đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 
208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 
22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

3 BV đa khoa Quốc tế Vinmec Times City 
458 Minh Khai, Q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

4 BV đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng

Đường 30 Tháng 4, Khu dân cư 
số 4 Nguyễn Tri Phương, P. Hòa 
Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà 
Nẵng

5 BV đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc 
Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, 
H. Phú Quốc, Kiên Giang

6 BV đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang
42A Trần Phú, Vĩnh Nguyên, TP. 
Nha Trang

7 BV đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long
10A Lê Thánh Tông, P. Hồng
Gai, TP. Hạ Long

8 BV đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng
Võ Nguyên Giáp, P. Vĩnh Niệm, 
Q.Lê Chân, 
TP. Hải Phòng



Khám sức khỏe
Tổng quát

Danh sách các bệnh viện/phòng
khám thuộc chương trình:

STT Tên bệnh viện Địa điểm

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
1 Phương Mai, Q. Đống Đa, 
Hà Nội

Hệ thống bệnh viên đa khoa Hồng Ngọc

1 BV đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh
55 Yên Ninh, P. Trúc Bạch, 
Q. Ba Đình, Hà Nội

2 Phòng khám Hồng Ngọc SAVICO
Tầng 3, tòa B, Savico Megamall, 
7- 9 Nguyễn Văn Linh, 
Q. Long Biên, Hà Nội

3
Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc
Keangnam

Khu B1F và Tầng 10, Keangnam
Landmark 72, Phạm Hùng, 
Hà Nội

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) 
199 Nguyễn Hoàng, P. An Phú, 
Quận 2, TP. HCM

Bệnh viện Gia An 115
5 Đường 17A, Khu phố 11, P. Bình
Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM

Phòng khám Raffles Medical

1 Raffles Medical Hà Nội
51 Xuân Diệu, Q. Tây Hồ,
Hà Nội

2 Raffles Medical Hồ Chí Minh
167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận
3, TP. Hồ Chí Minh



Khám sức khỏe
Tổng quát

Gói khám sức khỏe tổng quát

Hệ thống bệnh viện/phòng
khám Vinmec

Nội dung
Gói khám
cho Nam

Gói khám
cho Nữ

A. Khám lâm sàng

Khám nội đa khoa tổng quát • •
Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng, thị lực, răng miệng, tai-mũi-
họng

• •

Khám phụ khoa, khám nhũ •

B. Cận lâm sàng - xét nghiệm

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) • •

Định lượng cholesterol, triglyceride, HDL-C, LDL-C • •

Đo hoạt độ AST, ALT • •

HBsAg, HBsAb test nhanh • •

Định lượng Axit Uric, creatinine, ure, glucose • •

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) • •

Vi khuẩn nhuộm soi •

Tầm soát ung thư cổ tử cung PAP Smear •

C. Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh

Chụp Xquang ngực thẳng • •

Siêu âm ổ bụng (tổng quát) • •

Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng •

Điện tim thường • •

Siêu âm tuyến vú hai bên •
Siêu âm cổ tử cung, buồng trứng qua đường bụng •

Các ưu đãi khác:

Ưu đãi 10% khi Quý khách sử dụng
thêm các dịch vụ cận lâm sàng khác
(Chụp chiếu, xét nghiệm) cho bản
thân trong ngày khám



Khám sức khỏe
Tổng quát

Gói khám sức khỏe tổng quát

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Nội dung
Gói khám
cho Nam

Gói khám
cho Nữ

A. Khám lâm sàng

Khám và tư vấn tổng quát • •
Khám kiểm tra huyết áp, chỉ số cơ thể, thị lực và sắc giác, răng
miệng, tai-mũi-họng

• •

Kiểm tra nhũ cho nữ •

B. Cận lâm sàng - xét nghiệm

Kiểm tra công thức máu toàn phần • •

Định lượng total cholesterol, HDL-C, LDL-C • •

Đo hoạt độ AST, ALT, Men Gan • •

HBsAg, Kháng nguyên viêm gan B •

Chức năng thận creatinine •

Tổng phân tích nước tiểu • •

Đo đường máu lúc đói • •

C. Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm chỉ số ung thư

Chụp Xquang tim phổi • •

Siêu âm ổ bụng • •

Phiến đồ cổ tử cung cho nữ với BS. Đa Khoa •

Phát hiện sớm u tiền liệt tuyến cho nam •

Các ưu đãi khác

Ưu đãi 10% cho dịch vụ xét
nghiệm máu khác, dịch vụ Chẩn
đoán hình ảnh, dịch vụ khám
chuyên khoa (bao gồm nha khoa)
và dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật
(không bao gồm nha khoa).



Khám sức khỏe
Tổng quát

Gói khám sức khỏe tổng quát

Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nội dung
Gói khám
cho Nam

Gói khám
cho Nữ

A. Khám lâm sàng

Khám nội ngoại tổng quát • •
Khám kiểm tra huyết áp, chỉ số cơ thể, thị lực, răng miệng, nội
soi tai-mũi-họng

• •

Khám sản phụ khoa •

B. Cận lâm sàng - xét nghiệm

Công thức máu toàn phần • •

Định lượng cholesterol, triglyceride, HDL-C, LDL-C • •

Đo hoạt độ AOT, GPT • •

HBsAg, HBsAb test nhanh • •

Định lượng creatinine, ure, glucose • •

Tìm máu ẩn phân • •

Đo định lượng Acid Uric, Gâm GT, Bilirubin (TP, TT, GT) •

Tổng phân tích nước tiểu • •

Tầm soát ung thư cổ tử cung Papsmear •

C. Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh

Chụp Xquang số hóa phổi thẳng • •
Siêu âm ổ bụng (tổng quát), bao gồm siêu âm tử cung-buồng
trứng (cho nữ), siêu âm tiền liệt tuyến (cho nữ)

• •

Siêu âm tuyến giáp • •

Điện tâm đồ • •

Các ưu đãi khác

Ưu đãi 10% phí xét nghiệm, tư vấn
hoặc theo dõi thêm được bác sỹ yêu
cầu mà không có trong gói khám.



Nội dung
Gói khám
cho Nam

Gói khám
cho Nữ

A. Khám tổng quát

Khám nội khoa tổng quát • •

Khám kiểm tra chỉ số cơ thể/ BMI, sinh hiệu, thị lực • •

Khám chuyên khoa Nha, Tai – Mũi – Họng • •

B. Kiểm tra máu, nước tiểu tổng quát

Công thức máu (22 thông số) • •

Định lượng cholesterol, triglyceride, HDL-C, LDL-C, Triglycerid • •

Đo hoạt độ AST, ALT • •

Đo hoạt độ GGT •

Kiểm tra chức năng thận, đo định lượng Acid Uric, creatinine • •

Tầm soát tiểu đường, đường huyết lúc đói • •

Tầm soát ung thư • •

Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt •

Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) • •

C. Chẩn đoán hình ảnh

Chụp Xquang tim phổi • •

Siêu âm ổ bụng (tổng quát) • •

Điện tâm đồ (ECG) •

D. Tầm soát bệnh phụ khoa • •

Khám phụ khoa •

Soi tươi dịch âm đạo •

Siêu âm vú •

Phát hiện Tế bào Ung thư cổ tử cung •

Khám sức khỏe
Tổng quát

Gói khám sức khỏe tổng quát

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

Các ưu đãi khác

• Ưu đãi 5% phí dịch vụ lẻ.

• Ưu đãi giá gói khám sức khỏe
tổng quát cho nam và nữ với
giá 4.000.000 VND/người.



Khám sức khỏe
Tổng quát

Gói khám sức khỏe tổng quát

Bệnh viện Gia An 115

Nội dung
Gói khám
cho Nam

Gói khám
cho Nữ

A. Khám lâm sàng

Khám nội ngoại tổng quát • •

Khám mắt, răng hàm mặt, tai-mũi-họng, da liễu • •

Khám tâm thần • •

Khám nhũ •

B. Cận lâm sàng - xét nghiệm

Tổng phân tích tế bào máu (bằng máy đếm laser) • •

Định lượng cholesterol, triglyceride, HDL-C, LDL-C • •

Đo hoạt độ AST, ALT • •

HBsAg, HBsAb anti HCV • •

Định lượng Axit Uric, creatinine, ure, glucose • •

Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) • •

KSK – Điện tâm đồ • •
Tầm soát ung thư cổ tử cung PAP Smear - Mẫu phết cổ tử
cung nhuộm

•

Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt •

C. Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh

Chụp Xquang tim phổi thẳng • •

Siêu âm bụng • •

Siêu âm tuyến giáp • •

Các ưu đãi khác

Ưu đãi 15% cho các dịch vụ
khác phát sinh.



Khám sức khỏe
Tổng quát

Gói khám sức khỏe tổng quát

Phòng khám Raffles Medical

Nội dung
Gói khám
cho Nam

Gói khám
cho Nữ

A. Khám lâm sàng

Khám nội đa khoa tổng quát • •

Khám kiểm tra huyết áp, thị lực, tai-mũi-họng, chỉ số cơ thể • •

Khám phụ khoa, khám nhũ •

B. Cận lâm sàng - xét nghiệm

Xét nghiệm công thức máu toàn phần, đường huyết • •

Định lượng cholesterol, triglyceride, HDL-C, LDL-C • •

Xét nghiệm chức năng thận, gan GOT, gan GPT • •

Xét nghiệm viêm gan B • •

Định lượng Axit Uric • •

Tổng phân tích nước tiểu • •

Xét nghiệm tuyến giáp, nội tiết tố tuyến giáp • •

Xét nghiệm phát hiện sớm bệnh tiểu đường • •

Soi tươi huyết trắng •

Xét nghiệm tế bào cổ tử cung •

PSA toàn phần – Xét nghiệm dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến •

Xét nghiệm tầm soát ung thư buồng trứng •

C. Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh

Chụp Xquang ngực thẳng • •

Siêu âm ổ bụng (tổng quát) • •

Siêu âm tuyến giáp •

Điện tim thường • •

Siêu âm tuyến vú •

Các ưu đãi khác

Ưu đãi 20% với tất cả xét nghiệm
và/hoặc khám tư vấn theo dõi khác

Nếu khám sức khỏe với bác sĩ
người nước ngoài, phát sinh thêm
630.000 VND vào phí khám



Lưu ý

• Quý khách vui lòng liên hệ
hotline 1 tuần trước ngày sử
dụng dịch vụ để đặt lịch khám
theo nhu đúng nhu cầu.

• Lịch hẹn có thể được hủy 24
giờ trước giờ sử dụng dịch vụ

Khám sức khỏe
Tổng quát



Du lịch &
Nghỉ dưỡng



Nghỉ dưỡng
cao cấp

1 đêm nghỉ dưỡng tại khách
sạn/resort cao cấp, giúp xua đi
ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống
thường ngày.

Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

© Vemaps.com

Victoria Sapa Resort & Spa
Novotel Hạ Long Hotel

Emeralda Resort Ninh Bình

Serena Resort Hòa Bình

Đà Nẵng Golden Bay

Grand Mercure Đà Nẵng

A La Carte Đà Nẵng Beach Hotel

Golden Holiday Hotel & Spa Hội An

Lapochine Beach Resort Huế

Swiss-Bel Resort Tuyền Lâm

Ana Villas Đà Lạt

Mercure Vũng Tàu

Lan Rừng Resort Phước Hải Vũng Tàu

Vinpearl Hotel Cần Thơ

Dusit Princess Moonrise Beach 
Resort Phú Quốc

Sea Link Beach Hotel Phan Thiết

Victoria Phan Thiết

The Cliff Resort & Residences Mũi Né

Hotel du Parc Hanoi

The Myst Saigon

Victoria Nui Sam Lodge

Novotel Nha Trang

The Costa Nha Trang

MerPerle Beach Hotel Nha Trang

Evason Ana Mandara Nha Trang

Boton Blue Hotel & Spa Nha Trang



Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

Victoria Sapa 
Resort & Spa

Lào Cai

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí sử dụng Trung tâm
Fitness

• Giảm giá 10% F&B và dịch vụ Spa

Hạng phòng
Superior

Website
http://bit.ly/ManuVIP-VictoriaSapa

Novotel Hạ
Long Bay

Quảng Ninh

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí cho 2 trẻ em dưới 16 tuổi
nếu sử dụng chung giường với
bố/mẹ, ông bà (kèm bữa sáng)

• Nhận phòng sớm, trả phòng muộn
tùy theo tình trạng phòng trống

Hạng phòng
Executive Bay View

Website
https://novotelhalongbay.com/vi/

http://bit.ly/ManuVIP-VictoriaSapa
https://novotelhalongbay.com/vi/


Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

Hotel du Parc

Hà Nội

Hạng phòng
Deluxe

Website
https://hotelduparchanoi.com/vi/

Serena Resort 

Hòa Bình

Hòa Bình

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí sử dụng câu lạc bộ sức
khỏe và bể bơi

• Miễn phí sử dụng khu vui chơi trẻ
em trong nhà và ngoài trời

Hạng phòng
Executive Suite

Website
http://serena.com.vn/Serena-Resort-
tt1167.html

https://hotelduparchanoi.com/vi/
http://serena.com.vn/Serena-Resort-tt1167.html


Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

Emeralda Ninh Bình

Resort

Khu bảo tồn Vân Long, Ninh Bình

Hạng phòng
Superior

Website
http://www.emeraldaresort.com/

Lapochine

Beach Resort

Thừa Thiên Huế

Ưu đãi nổi bật

• Xe đón/tiễn lên trung tâm thành phố
• Sử dụng xe đạp tham quan của khu

nghỉ
• Sử dụng hồ bơi, biển và phòng tập

thể dục
• Nhận phòng sớm, trả phòng muộn

tùy theo tình trạng phòng trống

Hạng phòng
Deluxe

Website
https://lapochine-beachresort.com/

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí sử dụng câu lạc bộ sức
khỏe và bể bơi

• Miễn phí sử dụng khu vui chơi trẻ
em trong nhà và ngoài trời



Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

Da Nang Golden Bay

Đà Nẵng

Hạng phòng
Executive

Website
https://dananggoldenbay.com/vi/

Grand Mercure Đà Nẵng

Đà Nẵng

Ưu đãi nổi bật

• Giảm 25% dịch vụ F&B và Spa

• Miễn phí dịch vụ đưa đón sân bay
từ 07:00 – 21:00

Hạng phòng
Superior room

Website
https://grandmercuredanang.com/

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí sử dụng phòng tập thể dục

• Miễn phí sử dụng hồ bơi vô cực tại tầng
thượng



Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

A La Carte Đà Nẵng

Beach Hotel

Đà Nẵng

Hạng phòng
Light Studio

Website
https://alacartedanangbeach.com/

Golden Holiday Hotel & 

Spa Hội An

Quảng Nam

Hạng phòng
Family kèm buffet sáng

Website
http://goldenholidayhoianhotel.com

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí cho 2 trẻ dưới 6 tuổi
ngủ cùng bố mẹ

• Sử dụng hồ bơi tầng thượng
miễn phí



Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

Novotel Nha Trang

Khánh Hoà

Hạng phòng
Standard Room

Website
https://www.novotelnhatrang.com/vi/

The Costa Nha Trang

Khánh Hoà

Hạng phòng
One Bedroom Premier Suite

Website
https://www.thecostanhatrang.com

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí trà chiều



Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

Evason Ana Mandara

Nha Trang

Khánh Hoà

Hạng phòng
Superior Sea View

Website
https://www.novotelnhatrang.com/vi/

Merperle Beach Hotel Nha

Trang

Khánh Hoà

Hạng phòng
Family Suite kèm buffet sáng

Website
http://bit.ly/ManuVIP-MerperleNhaTrang

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí đón tiễn sân bay, ăn sáng
và 1 giường phụ cho 02 trẻ em
dưới 12 tuổi

• Người lớn thứ 3 ở chung phòng áp
dụng 50% giá



Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

Boston Blue Hotel & Spa 

Nha Trang

Nha Trang, Khánh Hòa

Hạng phòng
Deluxe

Website
https://botonblue.com/

Ana Villas 

Đà Lạt

Lâm Đồng

Hạng phòng
Villa room

Website
http://anavillasdalat.com/

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí sử dụng Fitness centre và
bể bơi vô cực



Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

Swiss Belresort

Tuyền Lâm

Đà Lạt, Lâm Đồng

Hạng phòng
King Suite Mountain View

Website
http://bit.ly/ManuVIP-SwissBel

The Myst 

Saigon 

TP. Hồ Chí Minh

Hạng phòng
Saigon Room

Website
https://www.themystdongkhoihot
el.com/vn

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí sử dụng câu lạc bộ sức
khỏe và bể bơi



Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

Victoria Phan Thiết

Bình Thuận

Hạng phòng
Bungalow Garden View

Website
http://bit.ly/https://bit.ly/
VictoriaPhanThiet

Sea Links Beach 

Hotel Phan Thiết

Bình Thuận

Hạng phòng
Superior Sea View

Website
https://www.sealinkscity.com

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí 01 giường phụ và bữa sáng
cho 02 trẻ em dưới 12 tuổi

• Miễn phí sử dụng các hoạt động cưỡi
ngựa, chèo thuyền kayak và lướt ván.

• Miễn phí trông trẻ và sử dụng khu vui
chơi cho trẻ

• Giảm 30% cho các dịch vụ trị liệu spa

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí sử dụng bể bơi, sân tennis
và sân bóng đá mini

• Miễn phí sử dụng phòng tập thể
thao, khu vui chơi trẻ em



Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

The Cliff Resort & 

Residences Mũi Né

Bình Thuận

Hạng phòng
Azul Sea View

Website
https://www.thecliffresort.com.vn/vi/

Victoria Núi Sam 

Lodge

An Giang

Hạng phòng
Deluxe

Website
http://bit.ly/ManuVIP-VictoriaNuiSam

Ưu đãi nổi bật

• Đồ uống & giỏ trái cây chào mừng

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí 02 trẻ em dưới 12 tuổi/
phòng cùng giường với bố mẹ

• Miễn phí sử dụng xe đạp
• Miễn phí nhận phòng sớm và trả

phòng muộn
• Miễn phí nâng hạng loại phòng



Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

Mercure Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu

Hạng phòng
Standard Queen Hillside Double

Website
http://bit.ly/ManuVIP-MercureVungTau

Lan Rừng Resort 

Phước Hải Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu

Hạng phòng
Executive Twin or Double Garden View 
kèm ăn sáng tự chọn

Website
https://lanrung.com.vn/

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí sử dụng hồ bơi

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí sử dụng hồ bơi,
phòng gym



Danh sách các khách sạn
thuộc chương trình:

Nghỉ dưỡng
cao cấp

Dusit Princess Moonrise 

Beach Resort Phu Quoc 

Kiên Giang

Hạng phòng
Ocean Deluxe

Website
https://bit.ly/ManuVIPDusit

VinPearl Hotel 

Cần Thơ

Cần Thơ

Hạng phòng
Deluxe River View

Website
http://bit.ly/ManuVIP-VinpearlCanTho

Ưu đãi nổi bật

• Bữa sáng tự chọn tại Nhà hàng Palm
Kitchen (6.30 – 10.00 sáng)

• Miễn phí đón tiễn đến sân bay quốc tế
Phú Quốc bằng ô tô

• Miễn phí sử dụng hồ bơi và phòng tập
thể dục hiện đại

Ưu đãi nổi bật

• Miễn phí sử dụng bể bơi



Nghỉ dưỡng
cao cấp

• Phòng bao gồm bữa sáng dành cho 02
khách, đi kèm đồ uống miễn phí khi nhận
phòng.

• Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng sẽ
trực tiếp tư vấn thông tin cụ thể về tình
trạng phòng trống, các dịch vụ đi kèm và
các điều khoản khác tới Quý khách khi
đặt phòng.

• Một số khách sạn/resort có thể không
còn phòng hoặc áp dụng phụ thu vào
các dịp Lễ, Tết.

Lưu ý



Dịch vụ
Sân bay



Phòng chờ 
sân bay
thương gia

Gói quà tặng có thể được quy đổi
thành 7 lượt sử dụng phòng chờ
tại sân bay Quốc nội hoặc 4 lượt
sử dụng phòng chờ tại sân bay
Quốc tế.

Đưa gia đình, người thân trải
nghiệm phòng chờ hạng Thương
gia tại hơn 1100 phòng chờ trên
toàn thế giới

Sân bay Nội Bài – Hà Nội

 NASCO & Sông Hồng Lounge tại Nhà ga Quốc nội và Quốc tế

Sân bay Đà Nẵng

 CIP Orchid Lounge tại Nhà ga Quốc tế

Trên toàn thế giới

 Hơn 1100 phòng chờ tại hơn 800 sân bay trên toàn thế giới

thuộc hệ thống Dragon Pass (Bao gồm 04 sân bay tại Việt Nam

– Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất)

 Tìm hiểu các sân bay tại:

https://en.dragonpass.com.cn/airports

Sân bay Tân Sơn Nhất – TP Hồ Chí Minh

 Sông Hồng Lounge tại Nhà ga Quốc nội và Quốc tế

https://en.dragonpass.com.cn/airports


Phòng chờ sân bay
thương gia

• 1 lượt sử dụng áp dụng cho 1 người. Quý

khách có thể quy đổi nhiều lượt trong

một lần.

• Quý khách vui lòng đặt trước tối thiểu 6

giờ trước khi sử dụng. Sau khi quy đổi, vé

vào phòng chờ sẽ không được hoàn/hủy.

Lưu ý



Dịch vụ
sân bay
ưu tiên

Gói quà tặng có thể được quy
đổi thanh 3 lượt sử dụng dịch
vụ ưu tiên tại ga đi hoặc ga đến

Bỏ qua việc chờ đợi và xếp
hàng với dịch vụ đưa đón - ưu
tiên tại sân bay Nội Bài hoặc
Tân Sơn Nhất

Dịch vụ ưu tiên tại ga đến

• Nhân viên chào đón Quý khách bằng bảng tên ở cuối cầu hàng

không (hoặc cửa đến)

• Nhân viên đi cùng và hỗ trợ khách hàng nhập cảnh và làm các thủ

tục hải quan một cách nhanh chóng

• Nhân viên hộ tống và hỗ trợ Quý khách lấy hành lý

• Nhân viên hỗ trợ Quý khách gặp tài xế và lên xe an toàn

Dịch vụ ưu tiên tại ga đi

• Nhân viên chào đón Quý khách bằng bảng tên ở lối vào sân bay hoặc

điểm hẹn trước

• Nhân viên đi cùng và hỗ trợ Quý khách làm thủ tục check-in

• Nhân viên đi cùng hỗ trợ Quý khách làm thủ tục xuất cảnh và làm

các thủ tục hải quan một cách nhanh chóng (tại ga Quốc tế)

• Nhân viên hộ tống Quý khách đến cửa lên máy bay hoặc phòng chờ



Dịch vụ sân bay
ưu tiên

• Quý khách vui lòng đặt trước tối thiểu 48 giờ
trước khi sử dụng.

• Lịch hẹn có thể được thay đổi ngày giờ 12
giờ trước giờ sử dụng dịch vụ, và/hoặc hủy
24 giờ trước giờ sử dụng dịch vụ.

• Trẻ em dưới 2 tuổi đi cùng khách hàng sẽ
được miễn phí dịch vụ.

Lưu ý



Ẩm thực
tinh hoa



Ẩm thực
tinh hoa

1 trải nghiệm ẩm thực thăng
hoa giác quan dành cho hai
người tại những không gian ẩm
thực độc đáo và tinh tế với các
set thực đơn được lựa chọn chu
đáo và chế biến tỉ mỉ.

Danh sách các nhà hàng thuộc
chương trình:

John Anthony 

JW Marriott Hanoi
8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm,

Hà Nội

Le Club Bar - Sofitel 

Legend Metropole 

Hanoi

Sofitel Legend Metropole Hanoi, 15

Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm,

Hà Nội

Pane e Vino, 

Hà Nội

3 Nguyễn Khắc Cần, Tràng Tiền,

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tầng trệt, Indochina Plaza Hanoi,

241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Lai, 

Hà Nội
Số 4 Phố Lý Thường Kiệt, Trần

Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CoCo Á, 

Hà Nội

13A Phố Lê Đại Hành, Hai Bà

Trưng, Hà Nội

Crystal Jade, 

TP. HCM

* Chỉ áp dụng ăn trưa

Tầng 1, Lotte Legend Hotel: Số 2A

– 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến

Nghé, Quận 1, TP. HCM



Ẩm thực
tinh hoa

Danh sách các nhà hàng thuộc
chương trình:

Maison Mận-Đỏ, 

TP.HCM

3 Nguyễn Ư Dĩ, Phường

Thảo Điền, TP. Thủ Đức

10B Tôn Đức Thắng,

phường Bến Nghệ, Quận. 1,

TP. HCM

ROS Dining & 

River Lounge, 

TP. HCM

Viet Kitchen 

Renaissance 

Riverside Hotel, 

TP. HCM

15 Tôn Đức Thắng,

Phường Bến Nghé,

Quận 1, TP. HCM

Hoa Túc, 

TP. HCM

74/7 Hai Bà Trưng,

Bến Nghé, Quận 1, TP.

HCM

Li Bai, 

TP. HCM

Sheraton Saigon Hotel &

Towers, Lầu 2, 88 Đồng

Khởi, Quận 1, TP. HCM

Kabin Restaurant 

Renaissance Riverside 

Hotel, TP. HCM

15 Tôn Đức Thắng,

Phường Bến Nghé,

Quận 1, TP. HCM



Ẩm thực
tinh hoa

• Quý khách vui lòng liên hệ hotline 24 giờ
trước giờ sử dụng dịch vụ.

• Tổng đài hotline 24/7 sẽ hỗ trợ khách
hàng 2 lần miễn phí hủy hẹn, thay đổi
ngày/giờ và/hoặc thay đổi nhà hàng nếu
việc thay đổi được thực hiện 4 giờ so với
giờ đã được xác nhận.

• Riêng với các nhà hàng trong khách sạn,
Quý khách chỉ có thể hủy hẹn trước 12
giờ so với giờ đã được xác nhận.

Lưu ý



Chăm sóc
sức khỏe, 
sắc đẹp



Chăm sóc
sức khỏe, 
sắc đẹp

Danh sách các Spa thuộc
chương trình:

Hà Nội

• Tầng 7, Toà nhà 125 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội

• 61 Nguỵ Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

• 19B P.Hàm Long, Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

• Lựa chọn 1: Gói thư giãn, thải độc và trắng sáng (190 phút)

• Lựa chọn 2: Gói thư giãn, trắng sáng body và nâng cơ mặt (170 phút)

Jade spa

Thanh Hang Beauty Medi

169 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Liệu trình trắng sáng da mặt bằng mặt nạ vàng 24K

ERI International

• Lầu 2 Somerset West Point, số 2 Tây Hồ, Quảng An,

Quận Tây Hồ

• Lầu 2 Royal City – 72a Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Quận

Thanh Xuân

• Lầu 5, TTTM Hàng Da Plaza - Số 01 Hàng Da, Cửa Đông,

Quận Hoàn Kiếm

• Lầu 5, MAC Plaza - 10 Trần Phú, Mộ Lao, Quận Hà Đông

Soothing Mangrove (60 phút), và massage thư giãn (30 phút)



Chăm sóc
sức khỏe, 
sắc đẹp

Đắm chìm vào không gian
riêng tư với 1 liệu trình spa
được thiết kế đặc biệt cho
Quý khách, cùng ưu đãi cho
các dịch vụ cộng thêm.

Danh sách các Spa thuộc
chương trình:

Tầng 8, Khách sạn JW Marriott Hà Nội, 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì,

Từ Liêm, Hà Nội

• Trọn gói spa cao cấp chăm sóc cơ thể, bao gồm:

• Tẩy da chết toàn thân (60 phút)

• Trị liệu mùi hương (60 phút)

• Chăm sóc da mặt thải độc (60 phút)

• Gội đầu sấy khô (30 hoặc 60 phút)

Spa by JW

Hà Nội



Chăm sóc
sức khỏe, 
sắc đẹp

Danh sách các Spa thuộc
chương trình:

Góc Hai Bà Trưng & Lê Duẫn, Quận 1, TP.HCM

• Lựa chọn 1: Massage toàn thân (60 phút) và Thải độc cơ thể (30 phút)

• Lựa chọn 2: Massage mặt (60 phút) và Thải độc cơ thể (30 phút)

Spa at Intercontinental Saigon

Xuân Spa – Park Hyatt 

Park Hyatt Saigon, 2 Lam Son Square, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

• Lựa chọn 1: Ben Tre Hydration và Massage thư giãn

• Lựa chọn 2: Soothing Mangrove và Massage thư giãn

Thanh Hang Beauty Medi

Số 9 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP. HCM

Liệu trình trắng sáng da mặt bằng mặt nạ vàng 24K

Hồ Chí Minh



Chăm sóc
sức khỏe, 
sắc đẹp

Danh sách các Spa thuộc
chương trình:

• Lầu 4 SC Vivo City - 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong,

Quận 7

• Lầu 3 Pearl Plaza - 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận

Bình Thạnh

• Lầu 3 Thảo Điền Pearl - 12 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2

• Lầu 6 Saigon Centre – 65 Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1

• Lầu 3 Landmark 81, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận

Bình Thạnh

• Lầu 4, TTTM Gigamall - 242 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình

Chánh, Quận Thủ Đức

• Lầu 3, Pico Plaza - 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

Soothing Mangrove (60 phút), và massage thư giãn (30 phút)

ERI International

Hồ Chí Minh



Chăm sóc sức khỏe, 
sắc đẹp

• Quý khách vui lòng liên hệ hotline 24 giờ

trước giờ sử dụng dịch vụ.

• Lịch hẹn có thể được hủy 12 giờ trước

giờ sử dụng dịch vụ

Lưu ý



Sân Golf
đẳng cấp



Sân Golf
đẳng cấp

Miễn phí 1 lượt ra sân chơi 18
hố tại những sân gôn có thiết
kế đẳng cấp thế giới. Tận hưởng
khung cảnh thiên nhiên tuyệt
đẹp và được hỗ trợ bởi những
dịch vụ hoàn hảo cùng trang
thiết bị tối tân

Danh sách các sân gôn thuộc
chương trình:

BRG Kings Island 

Golf Resort

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

Chi Linh Star Golf 

& Country Club

Số 445 Nguyễn Thái Học – KDC

Thái Học 3, Sao Đỏ, Chí Linh,

Hải Dương

Vinpearl

Hai Phong Golf 

Đảo Vũ Yên, Nguyễn Bỉnh

Khiêm, Đông Hải 2, Hải An,

Hải Phòng

FLC Sam Son 

Golf Links 

Đường Thanh Niên, phường

Quảng Cư, Thành phố Sầm Sơn,

Thanh Hóa

KN Golf Links -

Cam Ranh

Bãi Dài, Cam Nghĩa,

Cam Ranh, Khánh Hòa



Sân Golf
đẳng cấp

Miễn phí 1 lượt ra sân chơi 18
hố tại những sân gôn có thiết
kế đẳng cấp thế giới. Tận hưởng
khung cảnh thiên nhiên tuyệt
đẹp và được hỗ trợ bởi những
dịch vụ hoàn hảo cùng trang
thiết bị tối tân

Danh sách các sân gôn thuộc
chương trình:

Vietnam Golf & 

Country Club

Phường Long Thạnh Mỹ,

Q.9, TPHCM

Taekwang Jeongsan

Country Club

Đảo Ông Cồn, Đại Phước,

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Long Thanh 

Golf Club 

Quốc lộ 51, ấp Tân Mai 2,

xã Phước Tân, Biên Hòa,

Đồng Nai

Bo Chang 

Dong Nai Golf 

Quốc Lộ 1A, Trảng Bom,

Đồng Nai

Vinpearl Golf 

Nam Hoi An

Bình Minh, Quận Thăng Bình,

Quảng Nam



Sân Golf
đẳng cấp

Các ưu đãi khác

Khách chơi cùng sẽ được hưởng mức giá tốt
nhất tương đương mức phí dành cho hội viên
(Member Guest Fee)

Lưu ý

• Quý khách vui lòng liên hệ hotline 24 giờ
trước giờ sử dụng dịch vụ

• Lịch hẹn có thể được hủy 48 giờ trước giờ
sử dụng dịch vụ



Dịch vụ
tại gia



Dịch vụ
tại gia

1 trải nghiệm chăm sóc bản
thân và gia đình an toàn tại nhà
từ những đối tác uy tín, đảm
bảo chất lượng cao cấp tới tận
tay khách hàng.

Danh sách đối tác cung cấp Giỏ
quà tặng tại nhà:

Orfarm Hà Nội
Lựa chọn 1:

1 Giỏ rau củ & thịt trứng

Lựa chọn 2:

1 Giỏ rau củ

Lựa chọn 3:

1 Giỏ thịt & hải sản

Hà Nội

Orfam Hồ Chí Minh Lựa chọn 1:

1 Giỏ rau củ & thịt trứng

Lựa chọn 2:

1 Giỏ rau củ

Lựa chọn 3:

1 Giỏ thịt & hải sản

Farmer Market 1 Giỏ rau củ & 1 Giỏ trái

cây nhập khẩu

Amor 

Fati

1 Giỏ rau củ & trái cây

nhập khẩu

Hồ Chí Minh



Dịch vụ
tại gia

Danh sách đối tác cung cấp
dịch vụ Ẩm thực tại nhà:

1 Thực đơn Ẩm thực tại gia
dành cho gia đình 4 người, bao
gồm Khai vị, Món chính, Tráng
miệng & Đồ uống.

SalmonoidSente – The 

Flavor of Lotus

Tokyo Deli

Maison Mận đỏ Tasty Kitchen Indochine

Tokyo Deli

Hà Nội

Hồ Chí Minh



Dịch vụ
tại gia

Danh sách đối tác cung cấp
Spa tại nhà:

Hà Nội

Jade Spa • Lựa chọn 1: Gói tẩy da chết & chăm sóc da

(90 phút) dành cho 2 người

• Lựa chọn 2: Gói thư giãn - thải độc và trắng

sáng (190 phút)

• Lựa chọn 3: Gói thư giãn, trắng sáng body

và nâng cơ mặt (170 phút)

Shi Beauty 

& Spa

• Lựa chọn 1: Chăm sóc da mặt với sản phẩm

thuần khiết Comfort Zone + massage body

đá nóng (90 phút) dành cho 2 người

• Lựa chọn 2: Chăm sóc da mặt với sản phẩm

cao cấp Biologique Recherche đến từ Pháp +

Massage body vô cực + tẩy da chết + đắp

mặt nạ thân (120 phút)

Hồ Chí Minh

Vuông Tròn

Spa

• Lựa chọn 1: Spa retreat package (120 phút)

dành cho 2 người

• Lựa chọn 2: Beauty package (120 phút)

• Lựa chọn 3: Healing therapies (120 phút)

• Lựa chọn 4: Detox package (120 phút)



Dịch vụ
tại gia

Danh sách các dịch vụ
tại nhà:

Gói quà tặng

Thanh Hằng

Beauty

• Đối tác: Thanh Hằng Beauty Medi

• Địa điểm áp dụng: toàn quốc

• Gói quà tặng bao gồm: 30 chiếc mặt nạ

Daishiro & 1 kem mắt Tennenbi Eye Cream

Dịch vụ phun

khử khuẩn và

tổng vệ sinh

sau phun

Địa điểm áp dụng: Hà Nội, 

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 

Bình Dương, Hải Phòng

Lớp học yoga 

trực tuyến

• Đối tác: Hương Anh Yoga

• Địa điểm áp dụng: toàn quốc

• Dịch vụ bao gồm: 6 buổi học 1-1 trong

thời gian 60 phút



Dịch vụ
tại gia

Lưu ý

• Quý khách vui lòng liên hệ hotline
72 giờ trước giờ sử dụng dịch vụ.

• Dịch vụ có thể được hủy 24 giờ
trước giờ sử dụng dịch vụ


