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I. CONVENTION CENTER/ 

Phòng họp - hội nghị 
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DIAMOND 

08:00 - 22:00 

Area 
Diện tích 

(length x width x height 
/ Chiều dài x chiều rộng x chiều cao) 

m2 
435 

(29 x 15 x3.5) 

U-SHAPE STYLE 
Kiểu chữ U guest/ khách 150 

THEATRE STYLE 
Kiểu rạp hát 

guest/ khách 
250 

BANQUET STYLE 
Kiểu phòng tiệc guest/ khách 150 - 200 

CLASSROOM STYLE 
Kiểu lớp học guest/ khách 150 

STAGE 
Sân khấu m 11m x 5m  

BACKDROP 
m 9,5m x 3m  

RUBY 



 

 08:00 - 22:00 

Area 
Diện tích 

(length x width x height 
/ Chiều dài x chiều rộng x chiều cao) 

m2 
158 

(17 x 9.3 x3.5) 

U-SHAPE STYLE 
Kiểu chữ U 

guest/ khách 60  

BACKDROP m 5m x 3m  
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SAPPHIRE/ TỌA ĐÀM 
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 08:00 - 22:00 

Area 
Diện tích 

(length x width x height 
/ Chiều dài x chiều rộng x chiều cao) 

m2 
158 

(17 x 9.3 x3.5) 

U-SHAPE STYLE 
Kiểu chữ U guest/ khách 60 

BACKDROP m 3m x 2m  

05 

Imperial/ KHÁNH TIẾT 

 

Area 
Diện tích 

(length x width x height 
/ Chiều dài x chiều rộng x chiều cao) 

m2 
150 

(17 x 9.3 x3.5) 

U-SHAPE STYLE 
Kiểu chữ U guest/ khách 60 

08:00 - 22:00 



 

THEATRE STYLE 
Kiểu rạp hát 

guest/ khách 
60 

BANQUET STYLE 
Kiểu phòng tiệc guest/ khách 60 

CLASSROOM STYLE 
Kiểu lớp học guest/ khách 60 

BACKDROP m 3.45X2.3m 
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II. CONFERENCE AND BANQUET 

SERVICE HỘI NGHỊ VÀ DỊCH VỤ 

BANQUET  
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2.1. Meeting Packages 

Gói Hội Nghị 

Package 
Gói 

Unit Price 
Đơn giá 

Breakdown 

Apply For Group From 20 guests or more/ Áp dụng cho nhóm từ 20 khách trở lên 

Half day with out lunch 
Họp nửa ngày không ăn trưa 

300,000 VND/guest/ khách Tea break: 100,000/pax Phí 

họp: 200,000/pax 

Fullday with out lunch 
Họp cả ngày không ăn trưa 500,000 VND/guest/ khách 

Tea break: 100,000/pax x 2 lần Phí 

họp: 300,000/pax 

Apply For Group From 20 guests or more/Áp dụng cho nhóm từ 20 khách trở lên 

Half day with lunch 
Họp nửa ngày có ăn trưa 

550,000 VND/guest/ khách Tea break: 100,000/pax 
Phí họp: 150,000/pax Ăn 

trưa: 300,000/pax 

Fullday with lunch 
Họp cả ngày có ăn trưa 

750,000 VND/guest/ khách Tea break: 100,000/pax x 2 lần 
Phí họp: 250,000/pax  
Ăn trưa: 300,000/pax 

Bao gồm/ Inclusion: 

• Meeting rooms/ Phòng họp 
• Paper, pen, water/ Giấy, bút, nước 
• Standard Conference Sound and light system/ Hệ thống âm thanh ánh sáng hội nghị •  01 flipchart/ 01 flip chart 
• 01 projector/ 01 bộ màn chiếu và máy chiếu 
• 01 engineer standing by/ Kỹ thuật trực trong suốt buổi họp 
• 01 tea break for half-day meeting package, 02 tea break for full-day meeting package/  
    01 lần tea break cho gói họp nửa ngày, 02 lần tea break cho gói họp cả ngày 
• 01 lunch set menu (excluding beverages)/ 01 bữa trưa set menu (chưa bao gồm đồ uống) 

REMARK/ LƯU Ý: 
Guests who choose a meeting package including lunch are allowed to choose a menu higher than the menu 300,000 / pax and will 

be charged an extra fee according to the selected menu price. 
Khách chọn gói họp bao gồm ăn trưa được phép chọn thực đơn cao hơn menu 300,000/ khách và sẽ tính phụ phí theo chênh lệch 

đơn giá menu đã lựa chọn. 

Applied for groups of 10 - 20 guests/ Áp dụng cho nhóm từ 10 – 20 khách 

Package 
Gói 

Unit Price 
Đơn giá 

Half day/ Nửa ngày 300,000 VND/guest/ khách 

Fullday/ Cả ngày 500,000 VND/guest/ khách 

Tea break/ Tiệc trà 150,000 VND/guest/ khách 

Lunch/ Bữa trưa Daily set menu 

Bao gồm/ Inclusion: 
• Meeting rooms/ Phòng họp 
• Paper, pen, water/ Giấy, bút, nước 
• Standard conference sound and light system/ Hệ thống âm thanh ánh sáng hội nghị 
• 01 flipchart/ 01 flip chart 
• 01projector/ 01 bộ màn chiếu và máy chiếu 
• 01 engineer standing by/ Kỹ thuật trực trong suốt buổi họp 

(The above rates are applied net for TA, Enterprises (generally companies) are subject to 5% of service charge and 10 % of 
VAT) Các công ty lữ hành bán giá net, khách doanh nghiệp bán giá ++ 
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2.2. Conference Room Rental Fee/ 

Phí thuê phòng hội nghị 

Banquet Room 
Phòng tiệc 

Guest 
Khách 

Half day 
Nửa ngày 

Fullday 
Cả ngày 

Diamond 
From 30 to 200 guests 

Từ 30-200 khách 22,000,000 VND 32,000,000 VND 

Ruby  From 30 to 60 guests 
Từ 30-60 khách 14,000,000 VND 19,000,000 VND 

Imperia From 30 to 60 guests 
Từ 30-60 khách 

14,000,000 VND 19,000,000 VND 

Sapphire 
From 30 to 60 guests 

Từ 30-60 khách 14,000,000 VND 19,000,000 VND 

Bao gồm/ Inclusion: 

• Meeting rooms   Phòng họp 

• Podium flowers 
    Hoa bục phát biểu 

• Standard conference sound and light system    Hệ 

thống âm thanh ánh sáng hội nghị 

• 01 set projector    01 bộ projector 

• 01 flip chart 
     01 flip chart 

•  01 engineer standing by 
    Kĩ thuật trực trong suốt buổi họp 
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2.3. Equipment Rental 

Phí thuê dụng cụ 

Equipment 
Thiết bị 

Unit price 
Đơn giá 

Projector 
Màn chiếu và máy chiếu 

VND 2,500,000/ set/day 
2,500,000 VND/bộ/ngày 

1,500,000 VND/bộ/ 1/2 ngày 

Backdrop (including design and printing) indoor, 
outdoor, banner, standee 
Backdrop (bao gồm thiết kế và in ấn) ngoài trời, trong nhà, banner, standee VND 220,000 /m2 

Backdrop banner installment fee 
Công treo Backdrop, banner… VND 110,000/ m2 

Hanging Tree Banner fee 
Công treo Banner thả cây 100,000/chiếc 

Micro 
150,000/chiếc/ngày 

Flip chart (including 2 units of A0 paper and 1 marker pen) 
Flip chart (bao gồm 2 đơn vị giấy A0 và 1 bút viết) 150,000/chiếc/ngày 

Laptop 1,000,000/chiếc/ngày 

LED screen 
Màn hình LED VND 1,800,000 m2 

Electric use charge applied for LED screen connection 
(guests bring in) 
Phí kết nối điện cho màn hình LED khách mang vào sử dụng 

VND 250,000 / m2 / session use 
250,000 VND/ m2/buổi sử dụng 

Electric charges 
Phí điện Âm thanh ánh sáng công cụ dụng cụ khách mang vào 

Based on what equipment guests 

bring in and how it is used. 
Theo danh mục trang thiết bị  

Outdoor parasol rental fee 
Phí thuê dù ngoài trời VND  7,000,000/200 m2 
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2.4. Sound & Light System 

Hệ thống âm thanh, ánh sáng 

System 
Hệ thống 

Unit price 
Đơn giá 

NOTES 
Ghi chú 

Mobile loudspeaker 
Âm thanh loa kéo 

VND 1,500,000/ set/ half day 
1,500,000 VND/bộ/nửa ngày 

 

Team building sound 

system 
Âm thanh chơi Team Building 

VND 3,000,000/ set/ half day 
3,000,000 VND/bộ/nửa ngày 

2 full speakers 
2 Loa full 

2 substitute speakers   
2 loa phụ 
1 monitor 
1 màn hình 
1 audio control cabinet 
1 tủ điều khiển âm 

thanh 1 mic 

Gala audio pack 1 
Âm thanh Gala gói 1 

VND 10,000,000/ set/ half day 
10,000,000 VND/bộ/nửa ngày 

2 dual sub bass speakers 
2 loa sub bass 

kép 6 full 

speakers   
6 loa full 

2 speakers monitor 
2 loa mornitor 8 

lights par 

led 
8 đèn par led 

4 moving 
lights 4 đèn 
moving 

1 control cabinet for sound and light 
1 tủ điều khiển âm thanh, ánh sáng 

1 set karaoke 
1 bộ karaoke 

1 set of projector screen 
1 bộ màn chiếu máy chiếu 

4 mic 

Gala audio pack 2 
Âm thanh Gala gói 2 

VND 15,000,000/ set/ half day 
15,000,000 VND/bộ/nửa ngày 

4 dual sub bass speakers 
4 loa sub bass 

kép 8 full 

speakers   
8 loa full 

2 speakers monitor 
2 loa mornitor 

16 lights par 

led 
16 đèn par led 

6 moving 
lights 6 đèn 

moving 

1 control cabinet for sound and light 
1 tủ điều khiển âm thanh, ánh sáng 

1 set karaoke 
1 bộ karaoke 



 

1 set of projector screen 1 
bộ màn chiếu máy chiếu. 
 
4 mic 
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III. RESTAURANT & 

BAR 



 

Nhà hàng và Bar 

ROYAL RESTAURANT 

 
 150 seats 06:00 - 22:00 

150 chỗ ngồi 

The Royal Restaurant is designed exquisitely in the 

Western style to inspire your dining. 

All of our fresh ingredients picked carefully from 

FLC’s farm will be crafted by our talented culinary 

team to deliver a memorable dining experience whilst 

ensuring the highest level of food safety. 

Nhà hàng Hoàng Gia với diện tích 340m2 được bài 

trí theo phong cách nhà hàng Âu mang đến cho bạn 

những trải nghiệm bất ngờ về ẩm thực. 

Nguồn thực phẩm nguyên liệu chính phong phú và 

dồi dào được cung cấp bởi trang trại của Tập đoàn 

FLC dưới bàn tay tài hoa của đội ngũ đầu bếp đã tạo 

nên những món ăn không chỉ là tinh hoa của nghệ 

thuật ẩm thực mà còn tốt cho sức khỏe, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm.  

 FLC Luxury Resort Vinh Phuc 12 

VIP ROYAL 

 
 VIP1 06:00 - 22:00 

30 seats/30 chỗ ngồi 

VIP2 
24 seats/24 chỗ ngồi VIP3 



 

12 seats/12 chỗ ngồi 
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PARADISE BAR LOUNGE 

50 seats 06:00 - 22:00 



 

50 chỗ ngồi 

If you are looking for a place to sip fine wine, dance to the music or chat with your friends, our Paradise Bar Lounge 

is the venue to be with an exprience that is unmatched anywhere else in Vinh Phuc. 

Degustate a wide selection of certificated top - ranking wines chosen by our Restaurant Manager. Furthermore, you 

will have an interesting experience in the word’s renowned beverager created by our professional bartenders. 

Nếu bạn muốn thưởng thức một ly rượu ngon, hòa mình theo tiếng nhạc trong một góc của riêng mình hay trò 

chuyện với nhóm bạn bè trong không gian ấm cúng, sang trọng thì hãy đến với Paradise Bar Lounge. 

Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng với danh sách các loại rượu vang thượng hạng đã được chứng nhận và lựa chọn bởi 

quản lý nhà hàng nhiều năm kinh nghiệm. Không những thế bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị về các loại rượu 

nổi tiếng trên thế giới được pha chế cà phục vụ bởi đội ngũ Bartender chuyên nghiệp. 
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IV. FOOD & BEVERAGE 

     Thực phẩm và đồ uống 

4.1. Menu 

Thực đơn 
Menu 

Unit price 
Đơn giá 

NOTES 
Ghi chú 

Set menu From VND 300,000/ guest 
Từ 300,000 VND/ khách 

From 20 guests and above 
Từ 20 khách trở lên 

Buffet From VND 400,000/ guest 
Từ 400,000 VND/ khách 

From 50 guests and above 
Từ 50 khách trở lên 

BBQ at villas 
Tiệc BBQ tại biệt thự 

From VND 550,000/ guest 
Từ 550,000 VND/ khách 

From 16 guests and above 
Từ 16 khách trở lên 

BBQ Buffet 
Tiệc Buffet BBQ 

From VND 500,000/ guest 
Từ 500,000 VND/ khách 

From 50 guests and above 
Từ 50 khách trở lên 

Outdoor party setup 
Apply the menu of 500k and 

above 
Setup tiệc ngoài trời   
Áp dụng thực đơn từ 500k trở lên 

5,000,000 VND From 50 - 99 guests 
Từ 50-99 khách  

4.2. Corkage Charge Charge phí đồ uống 
 

Unit price 
Đơn giá 

NOTES 
Ghi chú 

Rượu mạnh  Chai 750ml VND 550,000 

Rượu vang  Chai 750ml VND 300,000 

Rượu vang bịch từ 3l Lít VND 200,000 

Vodka Việt Nam, sake, 

sochu 
Chai 500ml – 750ml VND 150,000 

Bia Thùng 24 lon VND 400,000 

Nước suối, Nước ngọt   Thùng 24 lon/chai VND 300,000 

Rượu quê Lít VND 150,000 
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4.3. Drink List Danh sách đồ uống 
 

Unit price 
Đơn giá 

NOTES 
Ghi chú 
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Bia các loại ( khách lẻ ) 
• Bia Hà Nội 
• Bia Sài Gòn 
• Bia Tiger 
• Bia Heniken 

VND 40.000 

VND 50.000 
VND 60.000 
VND 60.000 

 
Bia các loại ( khách đăt tiệc ) 
Bia Hà Nội:    25,000 VND 
Bia Sài Gòn:   25,000 VND 
Bia Tiger:        30,000 VND 
Bia Henieken: 35,000 VND 

 

Soft drinks 
•  Cocacola/Fanta/ Sprite/ 
    Redbull/ Soda/ Tonic  

VND 30.000 Softdrink:  ( khách đặt tiệc )  
*  Cocacola/Fanta/ Sprite/ 
    Redbull/ Soda/ Tonic : 25,000 VND 

Nước suối  

VND 20.000 (350ml) 

VND 25.000 (500ml) 
Nước suôi: ( khách đặt tiệc )  
     20,000 VND ( 500ml ) 
 

Rượu Vodka 
• Vodka men 
• Vodka goldstar VND 280.000 

VND 280.000 

 

Rượu mạnh VND 900.000 -10.000.000  

Rượu vang 
• High tide - Chile 
• Frontera-Chile VND 610.000 

VND 650.000 

 

Banquet mocktail VND 90.000  

Free Flow pack 1 
VND 200,000/ pax/ 2 hours 

200,000 VND/ khách/2 giờ 

Soft drinks (Coke, Fanta, Sprite), 
Water, Beer 

Nước ngọt (Coke, Fanta, Sprite), nước suối, bia 

Free Flow pack 2 

VND 280,000/ pax/ 2 hours 
280,000 VND/ khách/2 giờ 

Mix drink, Soft drinks (Coke, Fanta, 
 Sprite), Water, Beer 

Mix drink, nước ngọt (Coke, Fanta, Sprite), 
nước suối, bia 
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V. OTHER SERVICE 

DỊCH VỤ KHÁC 



 

5.1. Team Building Venue Rental Fee 

Phí Thuê Địa Điểm Teambuilding 

Service 
Dịch vụ Dưới 50 pax Từ 51 – 100 pax Từ 101 pax trở lên 

Team Building yard for inhouse guests   
Sân Team Building cho khách lưu trú 

  
VND 2,500,000 VND 3,500,000 VND 5,000,000 

Team Building yard for outside guests  
Sân Team Building cho khách không lưu trú 

VND 3,000,000 VND 6,000,000 VND 8,000,000 

28 

PACKAGE TEAM BUILDING 
Tổ Chức Team Building Trọn Gói 

 

Số lượng 
Quantity 

Giá gói dịch vụ 
Price 

Bao gồm 
Inclusion 
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< 40 pax VND 6.000.000 

•  1 MC 
   1 quản trò 

•  1 cheerleader 
   1 hoạt náo viên 
• Tools and equipment to organize 5 games 
   Các thiết bị công cụ, dụng cụ để tổ chức 5 trò chơi 
• Standard audio system for teambuilding organization 
    (Speaker, 02 mic, 01 sound control unit) 
   Âm thanh tiêu chuẩn tổ chức teambuilding( Loa,02 mic, 01 bộ    

điều chỉnh âm thanh) 
• Free venue for teambuilding up to 4 hours 
    Miễn phí địa điểm tổ chức teambuilding tối đa 4h 

40 – 70 pax VND 8.000 000 •  1 MC 
   1 quản trò 
•  2 cheerleader 
   2 hoạt náo viên 
• Tools and equipment to organize 5 games 
   Các thiết bị công cụ, dụng cụ để tổ chức 5 trò chơi 
• Standard audio system for teambuilding organization 
    (Speaker, 02 mic, 01 sound control unit) 
   Âm thanh tiêu chuẩn tổ chức teambuilding    

(Loa,02 mic, 01 bộ điều chỉnh âm thanh) 
• Free venue for teambuilding up to 4 hours 
    Miễn phí địa điểm tổ chức teambuilding tối đa 4h 

70 – 99 pax 

VND 10.000.000 

•  1 MC 
   1 quản trò 

•  3 cheerleader 
   3 hoạt náo viên 

• Tools and equipment to organize 5 games 
   Các thiết bị công cụ, dụng cụ để tổ chức 5 trò chơi 
• Standard audio system for teambuilding organization 
    (Speaker, 02 mic, 01 sound control unit) 
   Âm thanh tiêu chuẩn tổ chức teambuilding( Loa,02 mic, 01 bộ    

điều chỉnh âm thanh) 
• Free venue for teambuilding up to 4 hours 
    Miễn phí địa điểm tổ chức teambuilding tối đa 4h 

100 – 200 pax VND 15.000.000 
•  2 MC 
   2 quản trò 

•  4 cheerleader 
   4 hoạt náo viên 

• Tools and equipment to organize 5 games 
   Các thiết bị công cụ, dụng cụ để tổ chức 5 trò chơi 
• Standard audio system for teambuilding organization 
    (Speaker, 02 mic, 01 sound control unit) 
   Âm thanh tiêu chuẩn tổ chức teambuilding( Loa,02 mic, 01 bộ    

điều chỉnh âm thanh) 
• Free venue for teambuilding up to 4 hours 
    Miễn phí địa điểm tổ chức teambuilding tối đa 4h 
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5.2. Karaoke Package 

Gói Karaoke 

Service 
Dịch vụ 

Unit price 
Đơn giá 

Karaoke Room (capacity of 30-35 guests) 
No service after 22:00 
Phòng Karaoke (sức chứa 30-35 khách)  
Áp dụng cho khách lưu trú và đặt vui chơi trong ngày 

550.000 VND/hour (before 10p.m) 
550.000 VND/ giờ (trước 22h) 

900.000 VND/hour (after 10p.m) 
900.000 VND/ giờ (sau 22h) 

30 
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5.3. Flower Price List 

Bảng giá hoa 

 
Unit price 

Đơn giá 

Hoa bàn họp đơn giản/ Normal vase on meeting table  
VND 300.000- 400.000 

Hoa bàn họp VIP/ Formal vase on meeting table  
VND 500.000- 600.000 

Hoa bục phát biểu VIP/ Formal podium flower  VND 600.000-700.000 

Hoa chân mic/ Flower decorated micro 
VND 400.000- 500.000 

Hoa bàn tiệc đơn giản/ Normal Gala vase  VND 300.000- 400.000 

Hoa bàn tiệc VIP/ Formal Gala vase  
VND 400.000- 500.000 

Hoa bàn đón tiếp đơn giản/ Normal reception table vase VND 300.000- 400.000 

Hoa bàn đón tiếp VIP/ Formal reception table vase VND 500.000- 600.000 
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5.4. Birthday Cake 

Bánh sinh  nhật 

Service 
Tên bánh 

Size (cm) 
Kích thước 

Unit price 
Đơn giá 

Cake (order 1 day prior) 
Bánh kem gato ( đặt trước 1 ngày ) 

15 VND 200,000 

20 VND 250,000 

25 VND 350,000 

30 VND 550,000 

Opera cake (square shaped  
– order 8 hours prior) 
Bánh Opera ( hình vuông- đặt trước 8h) 

15 
VND 250,000 

20 VND 350,000 

25 VND 450,000 

30 VND 650,000 

Cheese cake with Passion fruit (square 

shaped – order 4 hours prior) 
Bánh phô mai chanh dây (hình vuông- đặt trước 4h) 

15 
VND 250,000 

20 VND 350,000 

25 VND 450,000 

30 VND 650,000 

Cheese cake with strawberries (square 

shaped – order 4 hours prior) 
Bánh phô mai dâu tây (hình vuông- đặt trước 4h) 

15 VND 250,000 

20 VND 350,000 

25 VND 450,000 

30 VND 650,000 
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VI. RECREATION PRICE 

LIST/ BẢNG GIÁ DỊCH  

VỤ GIẢI TRÍ  

Service 
Dịch vụ 

Operating hours 
Khung giờ hoạt động 

Price 
Giá 

Note 
Ghi chú 

Tennis 
Sân tennis khung giờ  1 06:00 - 16:00 

200,000 VND/hour/ court 
200,000 VND/giờ/sân 

03 court 
03 sân 

Tennis 
Sân tennis khung giờ 2 After /Sau 16:00 

300,000 VND/hour/ court 
300,000 VND/giờ/sân 

03 court 
03 sân 

Ball boy 
Nhặt bóng Tennis 

 100,000 VND/pax/ hour 
100,000 VND/người/giờ 

 

Water balloon 
Bóng nước 06:00 - 22:00 

30,000 VND / 15 minutes 
30,000 VND/15 phút 

 

Big animal-shaped buoy 
Phao thú lớn 06:00 - 22:00 

70,000 VND / 30 minutes 
70,000 VND/30 phút 

 

Small animal-shaped buoy 
Phao thú nhỏ 06:00 - 22:00 

30,000 VND / 30 minutes 
30,000 VND/30 phút 

 

Cyclo 
Xích lô 08:00 - 21:00 

50,000 VND / 30 minutes 
50,000 VND/30 phút 

 

Bicycle 
Xe đạp 08:00 - 21:00 

50,000 VND / 30 minutes 
50,000 VND/30 phút 

 

Electric Car 
Ô tô điện 08:00 - 21:00 

70,000 VND / 30 minutes 
70,000 VND/30 phút 

 

 
 

  

Outdoor pool 
(with outside guests) 
Bể bơi ngoài trời 
(với khách bên ngoài) 

06:00 - 21:00 
120,000 VND / Adults/ Người 

lớn 100,000 VND / Child/ Trẻ 

em 

Including children's 

play area 
Bao gồm khu vui chơi trẻ em 

Golf training course 
Sân golf 

06:00 - 20:00 200,000 VND/ 
a box of 100 balls 

200,000 VND/hộp bóng (100 quả) 

Free 01 bottle of mineral 

water 
Miễn phí 01 chai nước suối 
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VII. HARMONY SPA 

 08:00 - 22:00 

Step into the Harmony Spa, you have taken off the 

heavy load of work stress to be yourself. The 

atmosphere, the view, and the soothing music here 

will make you completely relaxed. 

Experience the magic of therapies highly selected 

by our Spa Manager from the most famous 

Himalayan ion salt-stone sauna which has the 

effect of blood balancing, detoxification, sleep 

improvement to the oldest ways to wake up your true 

beauty such as milk bath in style of the gorgeous lady 

Tay Thi. With the diversified “Top to Toe” treatments 

by professional staff, your body will be totally 

pampered.  

Bước chân vào Harmony Spa là Bạn đang đến một thế 

giới mà không khí, khung cảnh và âm nhạc nơi đây sẽ 

đưa bạn vào trạng thái thư giãn hoàn toàn.  

Hãy khám phá sự độc đáo đến kỳ diệu của các phương 

pháp trị liệu được tuyển chọn tỉ mỉ bởi quản lý Spa, từ 

phòng xông đá muối ion âm Himalaya nổi tiếng nhất 

hiện nay với tính năng điều hòa khí huyết, giải độc cơ 

thể, cải thiện giấc ngủ đến những phương pháp làm đẹp 



 

cổ xưa nhất như tắm sữa kiểu Tây Thi. Với các liệu 

trình đa dạng và chuyên biệt cùng đội ngũ nhân 

viên lành nghề, cơ thể quý khách sẽ được chăm sóc từ 

bên trong đến vẻ ngoài.          

 

FLC Luxury Resort Vinh Phuc 
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7.1. Spa Price list/ Bảng giá Spa 

GÓI DỊCH VỤ 
Service package 

PRICE 
Giá 

Sục Khoáng 
Mineral Jacuzzi 30 minutes/ phút: 100.000 VND 

Xông hơi ướt 
Steamed sauna 30 minutes/ phút: 100.000 VND 

Xông hơi đá muối 
Himalaya salt stone sauna 

30 minutes/ phút: 250.000 VND 

Massage lưng,vai gáy cùng chườm ngải cứu 
Back+ shoulder massage with  herbal leaves 45 minutes/ phút: 450.000 VND 

Massage toàn thân cùng với chườm ngải cứu 
Body massage with herbal 

60 minutes/ phút: 550.000 VND 90 

minutes/ phút: 750.000 VND 

Massage thái 
Thai Massage 

60 minutes/ phút: 550.000 VND 90 

minutes/ phút: 750.000 VND 

Sục khoáng + xông hơi đá muối + massage đá nóng 
Mineral Jacuzzi + himalaya salt stone sauna+ hot stone massage 

75 minutes/ phút: 850.000 VND 
105 minutes/ phút: 1.150.000 VND 

Sục khoáng + xông hơi đá muối + 

massage toàn thân cùng thảo dược 
Mineral Jacuzzi+ himalaya salt stone sauna+ body massage with herbal 

75 minutes/ phút: 650.000 VND 
105 minutes/ phút: 950.000 VND 

Trị liệu độc đáo (bao gồm sục khoáng cùng rượu vang 
+xông hơi khô và trị liệu toàn thân tại vip room) 
Signature treatment (inclusive of mineral Jacuzzi with red or 
white wine + sauna and body treatment at VIP room) 

120 minutes/ phút: 2.000.000 VND 

Trị liệu thư giãn ( bao gồm sục khoáng +xông hơi khô  
Và trị liệu toàn thân tại vip room) 
Relaxing treatment (inclusive of mineral Jacuzzi + sauna and 

body treatment at VIP room) 

105 minutes/ phút: 1.200.000 VND 

Ngâm chân và xông chân cùng với thảo dược và 

massage chân 
Foot massage with herbal leaves 

75 minutes/ phút: 650.000 VND 
105 minutes/ phút: 850.000 VND 

Ngâm chân và xông chân cùng với thảo dược và 

massage chân 
Foot massage with herbal leaves 

75 minutes/ phút: 650.000 VND 
105 minutes/ phút: 850.000 VND 

Ngâm chân cùng với thảo dược và massage chân 
Foot massage with herbal 

45 minutes/ phút: 450.000 VND 60 

minutes/ phút: 550.000 VND 

Gội đầu 
Shampooing 30 minutes/ phút: 200.000 VND 

Chăm sóc da sáng mịn 
Glowing skin 

45 minutes/ phút: 450.000 VND 75 

minutes/ phút: 600.000 VND 

Chăm sóc da mặt mụn 
Acne skin 

45 minutes/ phút: 450.000 VND 75 

minutes/ phút: 600.000 VND 



 

Gội đầu+ làm sạch sâu+ massage mặt ,vai gáy 
+ đắp mặt nạ + kem dưỡng 

Shampooing+ face scrub+ face,neck shoulder 

massage+mask+moisturizer  
60 minutes/ phút: 500.000 VND 

Tẩy da chết kết hợp đắp mặt nạ toàn thân 
Exfoliate combined with full-body mask 

60 minutes/ phút: 550.000 VND 90 

minutes/ phút: 750.000 VND 
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7.2. Promotion applies to groups of 20 guests and above 

Ưu đãi áp dụng cho nhóm từ 20 khách trở lên 

•  Xông hơi đá muối 
Himalaya salt stone sauna 

   30 phút/ giá gốc 250.000 VND chỉ còn 180.000 VND 30 

minutes / the price VND 250.000 only VND 180.000 •  Sục khoáng + Xông hơi đá muối+ Trị liệu toàn thân 

Mineral Jacuzzi + Himalayan salt stone sauna + full body treatment) 



37 

 
  75 phút/giá gốc 750.000 VND chỉ còn 620.000 VND 

75 minutes / the price VND 750.000 only VND 620.000 •  Sục khoáng +Xông hơi đá muối+Trị liệu toàn thân bằng đá nóng  

Mineral Jacuzzi + Himalayan salt rock sauna + full body treatment with hot stone) 

   75  75 phút/giá gốc 850.000 VND chỉ còn  minutes / the price VND 850.000 

only   VND 700.000700.000 VND 
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VIII. TRANSPORTATION/ 

VẬN CHUYỂN 

GÓI DỊCH VỤ 
Service pack 

PRICE 
Giá 



 

FLC Vinh Phuc <->  Noi Bai Airport ( one 

way) 
FLC Vĩnh Phúc <-> Sân bay Nội Bài (một chiều) 

VND 700,000/4 seater car 
700.000 VNĐ / xe 4 chỗ 

VND 900,000/7 seater car  
900.000 VNĐ / xe 7 chỗ 

FLC Vinh Phuc <->  Hanoi ( one way): 
FLC Vĩnh Phúc <-> Hà Nội (một chiều) VND 800,000/4 seater car 

800.000 VNĐ / xe 4 chỗ VND 

1.100,000/7 seater car  
1.100.000 VNĐ / xe 7 chỗ 

FLC Luxury Resort Vinh Phuc 
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IX. TERMS & CONDITION/ 

Điều khoản & điều kiện 

A. FOOD & BEVERAGE TERMS AND CONDITIONS/ ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN VỀ 

THỰC PHẨM 

• The Organizer will provide a program outline to the Hotel’s File Manager not less than seven (07) days prior to the event          

date. The Organizer shall finalize all menu selections, attendance and other special arrangement by this time. 
     Nhà tổ chức sẽ cung cấp đề cương chương trình cho quản lý khách sạn không chậm quá 07 ngày trước sự kiện. Nhà tổ          chức 

sẽ hoàn thành việc lựa chọn thực đơn, số lượng tham dự và những yêu cầu sắp xếp khác vào cùng thời điểm trên. 

• The final guaranteed number of persons attending the event/ party should be submitted not later than three (03) days prior      to 

the event date. This number will be the minimum number of guests the Organizer will be charged for, with any increase      in 

numbers being charged accordingly. 
     Chốt số lượng khách tham dự sự kiện/ tiệc cần được thông báo không chậm quá 03 ngày trước sự kiện. Nhà tổ chức sẽ phải       

thanh toán ít nhất bằng số lượng khách chốt, thanh toán thêm trong trường hợp số lượng khách tăng. 

• The Hotel Event Orders will summaries the Organizer operating instructions and upon approval from the Organizer, will      form 

the basis of known catering and miscellaneous charges 
     Xác nhận đặt sự kiện sẽ được gửi tóm tắt tới nhà tổ chức về hướng dẫn vận hành chương trình và sau khi nhà tổ chức phê      duyệt 

sẽ làm căn cứ cho các dịch vụ & tính các khoản chi phí. 

• It is noted that the Hotel does not allow any type of food to be brought into the Hotel by the guests, client or Organizer. Any     

beverage brought in by guest must be pay corkage charge as hotel’s tariff. 
    Lưu ý khách sạn không cho phép khách hàng, nhà tổ chức mang bất kỳ loại thực phẩm nào vào khách sạn. Mọi loại đồ uống     

được khách mang theo sẽ tính phí phục vụ theo quy định của khách sạn. 

• In accordance with our Food Safety & Hygiene Policy, the Hotel does not allow guests or organizer(s) to take away any food     

items during or after the event/party. 
    Theo chính sách đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khách sạn không cho phép khách hàng hay nhà tổ chức mang bất kỳ     loại 

thực phẩm nào đi trong & sau khi kết thúc sự kiện/tiệc. 

• The two groups at the time at convention must be one menu 
    2 nhóm có thời gian ăn cùng thời điểm phải sử dụng cùng 1 loại thực đơn. 

• The turn over the room from classroom to round table dinner sitting at least 2 hours to 2 and half hour depend on size of group.    

Thời gian chuyển đổi từ kiểu lớp học sang tiệc bàn tròn cần ít nhất 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi tùy theo lượng khách. 

• Band roll, banner & standee hanging in front of Public must have approval from hotel management. 
    Băng rôn, khẩu hiệu, phướn treo trước những nơi công cộng cần sự cho phép của quản lý khách sạn. 

• The banquet happens at Villa/ Pool side. We will be considering as catering and will charge for catering fee depend on the     

number of the guest. 
    Bữa tiệc diễn ra ở khu biệt thự/ hồ bơi. Chúng tôi sẽ xem là dịch vụ ăn uống và tính phí tùy theo số lượng khách. 

• The lasting of event at night follow the hotel’s policy and upon management’s approval. 
    Thời gian kết thúc và kéo dài sự kiện vào ban đêm  phải theo chính sách công ty và được sự đồng ý của quản lý khách sạn 

• Back up time/location  need  to have  prior notice: 
    Thời gian thay đổi vị trí của sự kiện  phải được thông báo trước: 

   Under 100 guests: Before 6 hours of function 
   Dưới 100 khách: trước 6 tiếng  
   From 101 to 200 guests: Before 12 hours of function 
   Từ 101 đến 200 khách: trước 12 tiếng   

 Over 200 guests: Before 24 hours 
   Từ 200 khách: trước 24 tiếng 

• Not encourage guests to bring foods into the Hotel due to food safety and hygiene. 
    Không khuyến khích khách mang thực phẩm vào khách sạn vì an toàn vệ sinh thực phẩm. 

• Take away boxes follow hotel’s policy and with prior notices before 6 hours. 
    Lấy hộp đựng đồ ăn đi theo chính sách khách sạn và thông báo trước 6 tiếng. 

• Time of the function for dinner and gala dinner must be ended at 22:00. Fee will be added if overtime ( 10.000.000 nett per hour)    

Thời gian phục vụ bữa tối hoặc tiệc tối phải kết thúc muộn nhất là 22:00. Phí thu thêm nếu quá giờ (10.000.000 Nett/ 1 giờ) 
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B. DEPOSIT AND PAYMENT TERMS & CONDITIONS/ 

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN ĐẶT TRƯỚC VÀ THANH TOÁN 

 

• Deposit Policy: a holding deposit of (30% of contract) is made to the hotel on (Date) to guarantee for this booking. This     deposit 

is non-refundable, however may be transferable to alternate dates within twelve (12) months. 
     Chính sách về tiền đặt cọc: Tiền đặt cọc (30% giá trị hợp đồng) được gửi đến cho khách sạn để đảm bảo cho việc đặt chỗ.     

Khoản tiền đặt cọc này không được hoàn lại, tuy nhiên có thể chuyển sang ngày khác trong vòng 12 tháng. 

• Payment: Full payment of all charge for the event will be paid by the Organiser right after the event or payment in fourteen  
    (14) days after event. ( the AR will issue  by accountant department) 
    Thanh toán: Toàn bộ chi phí cho sự kiện phải được chi trả bởi nhà tổ chức ngay sau khi kết thúc hoặc chậm nhất sau 14 ngày.  
    (Kế toán sẽ gửi các khoản phải thu) 

•  BANK DETAILS 
     THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NGÂN HÀNG: 
    

The Hotel accepts payment in the form of bank draft, telegraphic money transfer or by credit card to: 
Khách sạn chấp nhận thanh toán dưới hình thức hối phiếu ngân hàng, chuyển tiền bằng điện tín hoặc thẻ tín dụng: 

Name: Công ty Cổ phần FLC Travel. 

Address: Khu Trũng, Quốc lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tax code: 2500297546 

STK Bank đang giao dịch : 

VietinBank 
 STK: 119.000.139.418, tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN - Chi nhánh Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc. 

Please send a copy of the bank draft or TT by fax for our file records. 
Vui lòng gửi bản sao của hối phiếu ngân hàng hoặc điện chuyển tiền để lưu giữ. 

Account settlement on departure may be completed by either of the following options nominated by the Organizer and advised to the 

File Manager 
Việc thanh toán bằng tài khoản đang thực hiện sẽ được hoàn thành bằng cách nhà tổ chức chỉ định và có sự tư vấn của quản lý. 

Vietnamese Dong or US Dollars – cash 
Tiền mặt: Việt Nam Đồng hoặc Đôla Mỹ 

Bank Draft 
Hối phiếu ngân hàng: 

Individual credit card whereby we require a copy of the credit card, to be faxed to the Hotel 14 days prior to the meeting date Thẻ tín 

dụng cá nhân chúng tôi yêu cầu bản sao của thẻ tín dụng, được chuyển fax đến khách sạn trước 14 ngày so với cuộc họp. 

Company credit card whereby we require a copy of the credit card to be faxed to the Hotel 14 days prior to the meeting date Thẻ 

tín dụng công ty chúng tôi yêu cầu bản sao của thẻ tín dụng, được chuyển fax đến khách sạn trước 14 ngày so với cuộc họp. FLC 

Luxury Resort Vinh Phuc 
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C. FORCE MAJEURE/ TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG 

It is expressly agreed that each party shall be relieved of its obligations under this Letter of Agreement in the unlikely event of 

acts of nature, war, government regulations, disaster, strikes, civil disorder, curtailment of transportation facilities or any other 

emergency will make it illegal or impossible to provide the facilities or to hold the event. 
Cam kết mỗi bên sẽ được giảm thiều trách nhiệm theo thư thỏa thuận này trong trường hợp bất khả kháng liên quan đến thiên tai, 

chiến tranh, chính phủ, đình công, rối loạn trật tự, cắt giảm phương tiện vận tải hoặc các tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến sự 

kiện không thể tổ chức hoặc diễn ra. 

 D. SECURITY/ AN NINH 

• All the functions set up need to respect hotel’s facilities and environment to ensure hygiene & safety purposes. 
    (ex: firework on the stage, pollute the swimming pool,etc) 
    Tất cả các hoạt động được thực hiện phải tôn trọng cơ sở vật chất và môi trường của khách sạn nhằm đảm bảo môi trường     và an 

toàn. (VD: bắn pháo hoa trên sân khấu, gây ô nhiễm hồ bơi, …) 

• If there is any damage related to hotel asset, Customer must take responsibility. 
    Nếu có bất kỳ thiệt hại liên quan đến tài sản của khách sạn, khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 E. COMPLIANCE/ TRẬT TỰ 

Organizer will be responsible to ensure the orderly behavior of their guest and the hotel reserves the right to intervene where it sees 

fit. 
Nhà tổ chức sẽ có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự của các khách mời và nhân viên khách sạn có quyền can thiệp nếu cần thiết. 

 F. LICENSE/ GIẤY PHÉP 

Please note that license and special approval from Government of Thanh Hoa as well as Vietnam, Department of Culture and 

Information are required for all fashion shows and musical performances or similar event organized by all companies. Giấy phép 

được cấp bởi Cơ quan có thẩm quyền tại Vĩnh Phúc, tất cả các chương trình trình diễn thời trang và âm nhạc hay các sự kiện cần 

có giấy phép của Sở Văn hóa thông tin. 

G. DISPLAYS AND SIGNAGE/ BIỂN BÁO VÀ CHỈ DẪN 

No items are to be attached, pinned or glued to wall surface of any pre-function room or hotel room. Signage in hotel public areas 

is to be kept to a minimum and must be approved in advance by the Hotel. Should damage occur to the Hotel’s property or 

equipment through the negligence of contractors hired by the client, a charge for repair will be levied. 
Không có thiết bị kèm theo, gắn hoặc dán trực tiếp vào bề mặt của phòng chức năng hoặc phòng khách sạn. Các biển chỉ dẫn ở 

khu vực công cộng của khách sạn cần được hạn chế tối đa và phải được sự đồng ý của quản lý khách sạn. Nếu hư hỏng tài sản hay 

thiết bị của khách sạn do lỗi nhà thầu thi công được thuê bởi khách hàng, phí tổn thất sẽ được tính. 

H. SHIPMENT OF GOODS/ CHUYỂN HÀNG 

The hotel is happy to assist with organizing parcels to be forwarded to return destination at the end of programs. Group organizers 

are responsible for completing all necessary paperwork. 
Including customs declarations, consignment notes and labeling of all parcels to be shipped. The Convention Services Coordinator 

must be provided with clear instructions for required shipments. 
Khách sạn rất sẵn lòng hỗ trợ bưu điện hoặc các tổ chức giao nhận chuyển hàng đến nơi yêu cầu sau khi kết thúc chương trình. 

Người tổ chức có trách nhiệm hoàn thiện những giấy tờ cần thiết.  
Bao gồm các tờ khai hải quan, phiếu gửi hàng và ghi nhãn của tất cả các lô hàng cần vận chuyển. Điều phối viên phải được cung cấp 

các hướng dẫn rõ ràng cho các lô hàng. 
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I. EVENT POSTPONEMENT & CANCELLATION/ TRÌ HOÃN & HỦY BỎ SỰ KIỆN 

If your confirmed booking is postponed to another event date, the following conditions will apply: Nếu 

xác nhận đặt chỗ của bạn trì hoãn sang ngày khác, vui lòng tuân theo các điều kiện sau: 

• 60 days before the function date/60 ngày trước ngày diễn ra sự kiện: 
In the event of postponement in writing 60 days prior to the event date, a penalty charge of an amount equal to 30% of the entire 

event package, event incidental charge, food and beverage arrangements will apply. 
Trong trường hợp báo hoãn trước 60 ngày so với thời điểm diễn ra sự kiện, sẽ áp dụng khoản phí phạt bằng 30% tổng giá trị gói sự 

kiện, bao gồm chi phí phát sinh, đồ ăn & nước uống. 

• From 59 to 30 days prior to the function date/ Từ 30 đến 59 ngày trước ngày diễn ra sự kiện: 
In the event of postponement in writing from 59 days  to  30 days prior to the event date, a penalty charge of an amount equal to 

50% of the entire event package, event incidental charge, food and beverage arrangements will apply. 
Trong trường hợp báo hoãn trước từ 30 đến 59 ngày so với thời điểm diễn ra sự kiện, sẽ áp dụng khoản phí phạt bằng 50% tổng giá 

trị gói sự kiện, bao gồm chi phí phát sinh, đồ ăn & nước uống. 

• From 29 to 07 days prior to the function date/ Từ 07 đến 29 ngày trước ngày diễn ra sự kiện: 
In the event of postponement in writing from 29 days to  07 days prior to the event date, a penalty charge of an amount equal to 75% 

of the entire event package, event incidental charge, food and beverage arrangements will apply. 
Trong trường hợp báo hoãn trước từ 07 đến 29 ngày so với thời điểm diễn ra sự kiện, sẽ áp dụng khoản phí phạt bằng 75% tổng giá 

trị gói sự kiện, bao gồm chi phí phát sinh, đồ ăn & nước uống. 

• 06 days prior to the function date/ 06 ngày trước ngày diễn ra sự kiện: 
In the event of postponement in writing within 06 days prior to the event date, a penalty charge of an amount equal to 100% of the 

entire event package, event incidental charge, food and beverage arrangements will apply. 
Trong trường hợp báo hoãn trước 06 ngày so với thời điểm diễn ra sự kiện, sẽ áp dụng khoản phí phạt bằng 100% tổng giá trị gói sự 

kiện, bao gồm chi phí phát sinh, đồ ăn & nước uống. 

J. RESERVATION FOR GROUP/ ĐẶT PHÒNG CHO NHÓM 

• Less than 10 rooms shall be handled by reservation personnel.    Ít hơn 10 phòng sẽ được xử lý bởi nhân viên đặt phòng. 

• Event booking for goup less than 10 rooms must be handled by professional sales on site.    Việc đặt ít hơn 10 phòng cần được xử 

lý bởi nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp tại quầy. 

• The group event booking more than 10 room must be handled by professional sales personnel.    Đặt trên 10 phòng cần được xử lý 

bởi chuyên viên kinh doanh. 

Policy/ Chính sách: 
All the group bookings more than 10 rooms must be handled by professional sales personnel, receiving    information by: Tất cả 

các nhóm đặt trên 10 phòng cần được xử lý bởi chuyên viên kinh doanh, nhận đầy đủ các thông tin bằng cách: 
  
• Email/ Thư điện tử 
• Direct/ Trực tiếp 
• Telephones/ Xác nhận qua điện thoại 

Procedures/ Thủ tục: 
• All the information for the guest request to have an event must be handled by a banquet sales coordinator.    Toàn bộ thông tin yêu 

cầu từ khách hàng về sự kiện phải được xử lý bởi điều phối viên lễ tiệc. 

• All the requirements of the client’s event must be informed to Banquet sales personnel in order to handle with professional      

manner with a sales check list. (Please see the file attach of sample). 
    Tất cả các yêu cầu của khách hàng phải được thông báo tới nhân viên bán hàng để xử lý theo cách chuyên nghiệp với danh     sách 

kiểm tra kèm theo. (Vui lòng kiểm tra tập tin mẫu đính kèm).  

• All the reqiured of events must be kept in hotel’s system immediately after receiving full information from organizer 
    Mọi yêu cầu về sự kiện phải được lưu giữ ngay lập tức trên hệ thống khách sạn sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ nhà     tổ 

chức 
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• The group event more than 10 rooms must be handle by rooms saler    Sự kiện của nhóm trên 10 người phải được xử lý bởi nhân 

viên kinh doanh. 

• After the Banquet sales/ sales coordinator received all information from the organizer He/she must be transfer all information    to 

relevent sales person incharge.  
    Sau khi điều phối viên lễ tiệc/ điều phối viên kinh doanh nhận được tất cả thông tin từ nhà tổ chức, Anh/Chị phải chuyển     toàn 

bộ thông tin đến nhân viên kinh doanh phụ trách. 

• The sales person must be fully responsible for the quotations within 24 hours follow hotel communication standards.    Nhân viên 

kinh doanh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về yêu cầu của khách trong vòng 24 giờ theo tiêu chuẩn truyền     thông của khách 

sạn. 

• The sales person must meet client to offer their need and provide full information of the hotel rates and contract (This applies     to 

internal clients as well). 
    Nhân viên kinh doanh phải gặp trực tiếp khách hàng để hiểu rõ nhu cầu cũng như cung cấp đầy đủ thông tin về mức giá và     hợp 

đồng (Áp dụng đối với khách hàng nội bộ) 

• The sales person ensure a deposit money according to company's policy and follow     Nhân viên kinh doanh đảm bảo số tiền đặt 

cọc theo chính sách công ty và theo dõi. 

• All confirmation from orgnizer/ clients/ guest is transferred via BEO (Banquet Event Order). 
    Tất cả xác nhận đặt dịch vụ từ tổ chức/cá nhân/khách hàng phải được thông qua BEO (Đơn xác nhận đặt sự kiện) 

• The BEO must clearly and fully indicate guest’s information/ request and sent to all related departments for well preparation     in 

advance. 
    BEO phải được ghi rõ ràng và đầy đủ toàn bộ thông tin/yêu cầu của khách hàng và gửi đến tất cả các phòng ban liên quan     để có 

sự chuẩn bị tốt nhất 
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X. LIABILITY DISCLAIMER AGREEMENT 

FOR SAFETY     & HYGIENE/ 

    Trách nhiệm pháp lý về an toàn và vệ sinh ATTP 

Name of the company: FLC TRAVEL STOCK COMPANY  
Tên công ty: Công ty CP FLC TRAVEL  

Address of the company: Trung area, 13 Highway, Vinh Thinh Hamlet, Vinh Tuong Ward, Vinh Phuc District, Viet 

Nam  
Địa chỉ công ty: Khu Trũng, Quốc lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

I,_______________________________, on behalf of  __________________, hereby sign this liability disclaimer form on 

________________ with the following articles in detail: 
Tôi, __________________________, thay mặt _____________________, đồng ý ký xác nhận đơn miễn truy cứu trách nhiệm này 

vào ngày _____________________ với các điều khoản cụ thể sau:  

Article 1: Gala dinner at Garden  
Điều 1: Tiệc tối ngoài trời tại sân vườn  

___________________ agrees and acknowledges that holding the dinner party at salted swimming pool shall depend most 

on the weather condition (especially raining). If it is raining, FLC Travel shall try all our best to run the party and 

_______________ shall take all responsibility. 
____________________  hiểu và hoàn toàn đồng ý rằng việc tổ chức tiệc ngoài trời sẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết (đặc 

biệt khi trời mưa). Nếu trời mưa, nhân viên FLC Sầm Sơn sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho tiệc trong khả năng và __________  

phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu yếu tố thời tiết ảnh hưởng. 

Article 2: Food hygiene and safety 
Điều 2: An toàn vệ sinh thực phẩm 

_______________ agree and acknowledge that the party outside shall have adverse effect on the dishes (especially raining) and 

___________________ take full responsibility for the food hygiene and safety issues maybe arise. 
______________  hiểu và hoàn toàn đồng ý rằng việc tổ chức tiệc ngoài trời sẽ có ảnh hưởng không tốt tới các món ăn (đặc biệt khi 

trời mưa). Đoàn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm có thể phát sinh từ các bữa tiệc này. 

Article 3: Asset of FLC Travel   
Điều 3: Tài sản của FLC Travel 

If any staff of  _____________ or its related person make any damage to the asset of FLC Travel , _______________ shall take 

responsibility for paying full compensation can arising. 
Nếu trong quá trình tổ chức sự kiện tại FLC Travel , nhân viên của ____________ hoặc người liên quan làm hư hại tài sản FLC 

Travel thì ___________ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh.  

If any staff of  ___________________ or its related person drop or throw any rubbish, glassware/ chinaware into the swimming pool, 

__________________ shall pay full damage arising from cleaning the swimming pool. 
Nếu bất kỳ cá nhân nào của ____________ hoặc người liên quan làm rớt hoặc ném rải thải, đồ thủy tinh hoặc sành sứ xuống bể bơi, 

______________sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm sục lại nước hồ và làm sạch bể bơi. 

___________ agrees not to bring any claim against the FLC Travel and its relating employee involved in the parties.  
Đoàn đồng ý không có bất kỳ khiếu nại, truy cứu trách nhiệm nào tới FLC Travel và các nhân viên, quản lý tham gia chuẩn bị các bữa 

tiệc này.  

_______________ has read, understood and accepted all terms of this liability disclaimer agreement mentioned above.   
Đại diện của đoàn đã đọc, hoàn toàn hiểu và chấp nhận toàn bộ các điều khoản về đơn miễn truy cứu trách nhiệm được đề cập ở trên.    
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Legal Name (Print)/ Tên Khách: ______________________________________________________________________________ 



 

Legal Name (Sign)/ Chữ ký: 

__________________________________________________________________________________ Date/Ngày 

(dd/mm/yy): ______________________________________________________________________________________ 

Hotel Manager / Employee/ (Quản lý/ Nhân viên khách sạn): _________________________________________________ 

Name (Print)/ Họ & tên: ______________________________________________________________________________________ 

Name (Sign)/ Chữ ký: 

________________________________________________________________________________________ 

Position/ Chức vụ : 

___________________________________________________________________________________________ 

Date/ Ngày(dd/mm/yy): ______________________________________________________________________________________ 

LIABILITY DISCLAIMER AGREEMENT FOR OUTSIDE FOOD/ 

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THỰC PHẨM MANG TỪ BÊN NGOÀI 

Name of the company: FLC TRAVEL STOCK COMPANY  
Tên công ty: Công ty CP FLC TRAVEL  

Address of the company: Trung area, 13 Highway, Vinh Thinh Hamlet, Vinh Tuong Ward, Vinh Phuc District, Viet 

Nam Địa chỉ công ty: Khu Trũng, Quốc lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

I,_________________On behalf of___________________agrees and acknowledge to sign Liability Disclaimer Agreement on (the 

date________) with terms as follows: 
Tôi, __________, thay mặt _____________________, đồng ý ký xác nhận đơn miễn truy cứu trách nhiệm này vào ngày 

___________ với các điều khoản cụ thể sau:  

We will bring in the outside food with (name of food)___________________into hotel to ans ask hotel serve. We agree to take all 

responsibilities if have any problem about food safety & hygiene for all member of group. 
Đoàn sẽ mang thêm đồ ăn là ________________ vào khách sạn và nhờ khách sạn phục vụ. Đoàn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm 

về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm có thể phát sinh từ bữa tiệc này.  

___________ agrees not to bring any claim against the FLC Travel and its relating employee involved in the parties.  
Đoàn đồng ý không có bất kỳ khiếu nại, truy cứu trách nhiệm nào tới FLC Travel và các nhân viên, quản lý tham gia chuẩn bị các 

bữa tiệc này.  

_______________ has read, understood and accepted all terms of this liability disclaimer agreement mentioned above.  Đại diện 

của đoàn đã đọc, hoàn toàn hiểu và chấp nhận toàn bộ các điều khoản về đơn miễn truy cứu trách nhiệm được đề cập ở trên. 

Legal Name (Print)/ Tên Khách: ______________________________________________________________________________ 

Legal Name (Sign)/ Chữ ký: 

__________________________________________________________________________________ Date/Ngày 

(dd/mm/yy): ______________________________________________________________________________________ 

Hotel Manager / Employee/ (Quản lý/ Nhân viên khách sạn): _________________________________________________ 

Name (Print)/ Họ & tên: ______________________________________________________________________________________ 

Name (Sign)/ Chữ ký: 

________________________________________________________________________________________ 

Position/ Chức vụ : 

___________________________________________________________________________________________ 

Date/ Ngày(dd/mm/yy): ______________________________________________________________________________________ 
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