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Khi đặt họp và hội nghị tại Almanity Hoi An Wellness Resort, sự kiện của bạn sẽ thật ấn tượng với sảnh họp 
trang trọng. Chương trình với các dịch vụ độc đáo mang đến trải nghiệm nhiều ý nghĩa cho các vị khách 
của sự kiện. Chúng tôi mang lại tất cả những gì bạn cần cho một sự kiện thành công và hoàn mỹ với 
chính sách giảm giá 15% cho giai đoạn 15/10/2019 – 31/12/2020.

KHÁM PHÁ ĐIỂM NHẤN ĐỘC ĐÁO 
CHO SỰ KIỆN CỦA BẠN TẠI HỘI AN
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CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM:
• Miễn phí sử dụng phòng họp 
• Tiệc trà giữa giờ cho buổi sáng/trưa 
• Bữa trưa/bữa tối cho đoàn
• Thiết bị âm thanh hình ảnh cho phòng họp bao gồm microphone, loa, máy chiếu và màn hình chiếu. 
• Truy cập Internet miễn phí
• Giảm 15% cho các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Four Plate và khi sử dụng dịch vụ tại My Chi Wellness &  
  Spa (Không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá khác)
• Giá phòng đặc biệt từ VND2.600.000Net/đêm cho khách bao gồm phòng My Spirit Superior và buffet    
  sáng cho 2 người

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ÁP 
DỤNG:
• Chương trình áp dụng cho các  
  đơn vị đặt họp và hội nghị có  
  tối thiểu từ 20 người – 120 người.
• Không áp dụng chung với các  
  chương trình ưu đãi khác. 
• Giá chương trình có thể thay  
  đổi tùy vào số lượng khách vào  
  thời điểm đặt.
• Giá đã bao gồm 10% thuế và  
  5% phí phục vụ.

Gói Họp Nguyên Ngày bao gồm bữa trưa 
và bữa tối từ VND1.360.000Net/ khách

Gói Họp Nguyên Ngày bao gồm bữa trưa 
từ VND960.000Net/ khách

Gói Họp Nguyên Ngày không bao gồm 
bữa trưa từ VND680.000Net/ khách

Gói Họp Nửa Ngày bao gồm bữa trưa từ 
VND660.000Net/ khách

Gói Họp Nửa Ngày không bao gồm bữa trưa 
từ VND360.000Net/khách
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Chúng tôi hiểu rằng một sự kiện thành công luôn đến từ sự chuẩn bị công phu, địa điểm độc đáo và 
chương trình đặc sắc để mang lại ấn tượng khó phai cho người tham dự. Và tại Almanity Hoi An Wellness 
Resort sự kiện của bạn có thể vươn xa hơn mong đợi với chương trình Stay & Conference dành riêng cho 
họp và hội nghị. Các vị khách của bạn nay có thể tận hưởng phòng ở sang trọng với cảnh đẹp của Phố 
Cổ hoài niệm cùng với thật nhiều lợi ích tuyệt vời mà khó ai có thể bỏ qua.

ƯU ĐÃI ĐỘC ĐÁO CHO MỘT SỰ KIỆN HOÀN HẢO
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CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM:
• Phòng ở sang trọng. 
• Buffet sáng.
• Truy cập Wifi miễn phí.
• MIỄN PHÍ Lựa chọn trọn gói phòng họp nguyên ngày không bao gồm ăn trưa HOẶC 1 bữa tiệc buffet tối  
  theo chủ đề HOI AN MARKET cho mỗi 20 phòng ở.
• Đảm bảo nâng hạng phòng lên một bậc cho 10% số lượng phòng của đoàn
• Chính sách miễn giảm linh động. 
• Giảm 15% cho các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Four Plate và khi sử dụng dịch vụ tại My Chi Wellness &  
 Spa (Không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá khác).

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:
• Thời điểm đặt họp và hội nghị: Từ hôm nay đến 30/12/2020. 
• Thời điểm ở: 1/10/2019 đến 30/12/2020. 
• Chương trình áp dụng cho các đơn vị đặt họp và hội nghị có tối thiểu từ 20 phòng đến 80 phòng.
• Chương trình buffet tối áp dụng cho tối thiểu 40 khách -  Nếu dưới 40 khách sẽ áp dụng set menu.
• Phụ thu phí buffet tối VND680.000Net cho mỗi khách thêm.
• Phụ thu VND720.000Net/phòng đôi/ đêm - Tiện ích bao gồm như nhau.
• Không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác. 
• Giá chương trình có thể thay đổi tùy vào số lượng phòng vào thời điểm đặt.
• Giá đã bao gồm 10% thuế và 5% phí phục vụ.

Để sự kiện của bạn thật ấn tượng 
hãy chọn 2 dịch vụ trong danh sách 
mà chúng tôi đặc biệt tặng kèm sau:
• Tặng 1 phòng miễn phí cho mỗi 20  
  phòng đặt (tối đa 3 phòng cho cả  
  sự kiện).
• Tiệc rượu cocktail chào đón khách  
 trước bữa tiệc tối áp dụng trong  
  vòng 1 tiếng.
• Giảm giá 10% phí dịch vụ cho sự   
  kiện kế tiếp trong vòng 6 tháng.

Chương trình Stay & Conference có giá từ VND3.580.000Net/ phòng/ khách. 
(Phụ thu VND720,000Net phòng đôi).
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Chúng tôi hiểu rằng bạn sẽ rất lo lắng khi sắp xếp các buổi họp cho công ty hoặc khách hàng. Hãy để cho 
chúng tôi giải quyết những lo lắng ấy của bạn. Chúng tôi sẽ mang đến những buổi họp thoải mái nhất  từ 
những món Tea Break đặc biệt cùng với sự trải nghiệm một kỳ nghỉ thư giãn với hạng phòng và dịch vụ đặc 
sắc mà chỉ có tại khu nghỉ dưỡng Almanity Hoian Wellness. 

TRẢI NGHIỆM KỲ NGHỈ VÀ HỌP VỚI CHÚNG TÔI
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BAO GỒM:
• Phòng ở sang trọng 
• Buffet sáng 
• Truy cập Wifi miễn phí
• MIỄN PHÍ 1 gói phòng họp nửa ngày không bao gồm ăn   
  trưa cho mỗi 10 phòng ở suốt giai đoạn ở
• Đảm bảo nâng hạng phòng lên một bậc cho 10% số  
  lượng phòng của đoàn.
• Chính sách miễn giảm linh động.
• Giảm 15% cho các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Four  
  Plate và khi sử dụng dịch vụ tại My Chi Wellness    
  & Spa (Không áp dụng đồng thời với các chương trình  
  giảm giá khác).

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:
• Thời điểm đặt họp và hội nghị: 15/10/2019 đến 31/12/2020 
• Thời điểm ở: 15/10/2019 đến 31/12/2020 
• Chương trình áp dụng cho các đơn vị đặt họp và hội nghị có tối thiểu từ 10 phòng đến 50 phòng.
• Phụ thu VND390.000Net/phòng/đêm cho phòng hai người - Tiện ích bao gồm như nhau.
• Không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác.
• Giá chương trình có thể thay đổi tùy vào số lượng phòng vào thời điểm đặt.
• Giá đã bao gồm 10% thuế và 5% phí phục vụ.

Để sự kiện của bạn thật ấn tượng hãy 
chọn 1 dịch vụ trong danh sách mà 
chúng tôi đặc biệt tặng kèm
• Tiệc trà và bánh chào đón   
  khách trước bữa ăn hoặc   
  buổi họp áp dụng trong   
  vòng 1 tiếng với giá ưu đãi   
  VND168.000net/ khách.
• Giảm giá 10% phí dịch vụ cho  
  sự kiện kế tiếp trong vòng 12  
  tháng.

Chương trình Stay & Your Meeting on Us có giá từ VND2.730.000Net một phòng cho một khách. 
(Phụ thu VND390.000Net/ phòng cho người thứ hai). 



Trải nghiệm kì nghỉ dưỡng đặc biệt với liệu trình Yoga giúp cân bằng Thân – Tâm – An là một trong những 
giá trị cốt lõi mà Almanity Hoi An Wellness Resort mong muốn được mang đến cho bạn và những người 
thân yêu. Hãy để Almanity Hội An giúp bạn giải tỏa hết những cẳng thẳng, phiền muộn trong cuộc sống 
và mang đến một luồng sinh khí mới cho cơ thể của bạn và các vị khách mời bằng buổi tập Yoga với 
giáo viên riêng biệt tại bãi biển An Bàng.

CHƯƠNG TRÌNH YOGA REREAT 
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Chương trình Yoga Retreat có giá từ VND2.630.000Net/ phòng/ khách. 
(Phụ thu VND390.000Net/ phòng cho người thứ hai). 

BAO GỒM:
• Phòng ở sang trọng.
• Buffet sáng.
• Truy cập Wifi miễn phí.
• MIỂN PHÍ 1 buổi tập 60 phút YOGA RETREAT với giáo viên Yoga tại bãi biển An Bàng cho mỗi 5 phòng.     
  Tối thiểu 10 khách trong suốt giai đoạn ở.
• Gíao viên hướng dẫn, thảm tập Yoga, khăn tập, nước suối.
• Xe riêng đưa đón đoàn từ resort ra biển và ngược lại cho buổi tập Yoga.
• Đảm bảo nâng hạng phòng lên một bậc cho 10% số lượng phòng của đoàn.
• Chính sách miễn giảm linh động. 
• Giảm 15% cho các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Four Plate và khi sử dụng dịch vụ tại My Chi Wellness   
  & Spa (Không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá khác).

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:
• Thời điểm áp dụng: Từ hôm nay đến    
  31/12/2020. 
• Thời điểm ở: 15/10/2019 đến 31/12/2020. 
• Chương trình áp dụng cho các đơn vị đặt gói  
  Yoga retreat từ 5 phòng đến 25 phòng.
• Phụ thu VND390.000Net/phòng/đêm cho   
  phòng hai người - Tiện ích bao gồm như nhau.
• Không áp dụng chung với các chương trình ưu  
  đãi khác.
• Giá chương trình có thể thay đổi tùy vào số  
  lượng phòng vào thời điểm đặt.
• Giá đã bao gồm 10% thuế và 5% phí phục vụ.

Để đem đến sự thư giãn cho đoàn của bạn; 
chúng tôi đặc biệt tặng kèm 2 quyền lợi như sau:
• Giảm giá 15% phí dịch vụ khi có nhu   
  cầu đặt các gói họp nửa ngày hoặc   
  nguyên ngày tại khách sạn trong lúc ở. 

• Giảm giá 10% phí dịch vụ cho sự kiện   
  kế tiếp trong vòng 12 tháng.
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Để biết thêm thông tin và đặt chỗ vui lòng liên hệ với chúng tôi 

 ALMANITY HOIAN WELLNESS RESORT

326, Ly Thuong Kiet, Hoian City
Phone: +84 2353 666 110

Email: salesteam@almanityhoian.com





ALMANITY HOIAN WELLNESS RESORT

A: 326, Ly Thuong Kiet, Hoian City
T: (+84) 235 3666 888       F: (+84) 235 3666 110

www.almanityhoian.com


