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“GRAND OPENING PROMOTION & PACKAGES” 2022  
  

Dear Our Valued Partners, 

Kính gửi Quý Đối Tác, 
 

Warmest Greetings Senna Wellness Retreat! 

Xin được gửi lời chào trân trọng từ khu nghỉ dưỡng Senna Wellness Retreat! 
 

Senna Wellness Retreat is delighted to offer “Grand Opening Promotion & Packages” as the following: 

Senna Wellness Retreat xin gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi “Grand Opening Promotion & 

Packages” như sau: 

1. Grand Opening Promotion / Chương trình khuyến mãi ngày mở cửa 

1.1. Book and Stay Window / Giai đoạn lưu trú 

Date/Ngày 03 October, 2022 

Booking window/ 

Thời gian đặt phòng 

Now – 30th November, 2022 

Bây giờ - 30/11/2022  

Travel period/ 

Thời gian lưu trú 

26th October – 30th November, 2022 

06-30/11/2022 

Segment/ Phân khúc 
Corporate and Direct Customers 

Khách hàng doanh nghiệp và khách lẻ 

Market/ 

Thị trường 

Domestic & Expat Market 

Thị trường nội địa và khách hàng Expat 
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Condition/ 

Điều kiện đặt phòng 

FIT booking only 

Áp dụng cho đặt phòng khách lẻ 

 
1.2. Rate/Giá: 

Room Type | 
Loại phòng 

Square 
Meeters of 

Room | 
Diện Tích 

Phòng (m2) 

Standard 
Room 

Capacity | 
Số khách 

tiêu chuẩn 

Room Description 
Picture as link 

below 
Mô tả  

Nhấn vào link xanh 
bên dưới để xem hình 

Rate (applied off 
20%) - Net/VND) | 
Giá (đã giảm 20%) 

(Net/VNĐ) 

Superior 20 2 Superior 2,880,000 

Bungalow 32 2 Bungalow 3,624,000 

Deluxe 40 2 Deluxe 4,080,000 

Suite 70 2 Suite 6,080,000 

Villa 160 6 Villa 11,920,000 

 
Benefits included | Các dịch vụ bao gồm: 

- Service charge, tax and non- commissionable 

Phí dịch vụ, thuế VAT và không có hoa hồng 

- Welcome flower and welcome fruit as resort standard in room 

Hoa và trái cây tươi chào mừng trong phòng theo tiêu chuẩn 

- Tea, coffee, mineral water and 1 detox bottle as resort standard in room 

Trà, cà phê, nước suối và 1 bình nước detox trong phòng theo tiêu chuẩn 

- Complimentary breakfast at Moc Dining 

Miễn phí bữa sáng tại nhà hàng Mộc 

- Wellness Center Complimentary Access (Gym, Poor, Jacuzzi and Sauna) 

Sử dụng không giới hạn tại phòng tập gym, bể bơi, bể sục, xông hơi khô/ướt 

- Free buggy service 

Miễn phí dịch vụ xe điện di chuyển trong khu nghỉ dưỡng 

- Complimentary WIFI Internet. 

Miễn phí internet không dây 

- Wellness Touch journey for each guest 

Lịch trình Wellness Touch cho mỗi khách 

● Health consultation and 01 cup of herbal tea 

Tham vấn sức khỏe và 01 ly trà thảo mộc 

● 01 yoga session in the morning 

01 buổi tập yoga vào buổi sáng 

● Complimentary wellness activity per schedule 

Miễn phí hoạt động wellness theo lịch trình 

● 01 therapeutic treatment of any 60 minutes 

01 liệu trình trị liệu 60 phút bất kỳ 

● 01 foot bath and 1 power juice  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_6ZW8t_kjxKJeUoNn60dmo9WhzcUb5li
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13qkDMhV28BdYKIJirkqC9FFz5Di19xbw
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1W4KzbClHaWUhTZ_Lo9DiQqqyVq8k1QSH
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MS6cGsAAWnzVxgJ64Fs4J-5Gv2nuim6t
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PPkq7jTRzhRGQp9s_JFJ03bYo7wsJ71u
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01 liệu trình ngâm chân và 01 ly nước ép 

 

2. Grand Opening Packages | Gói ưu đãi ngày mở cửa 

2.1. Empower Wellbeing For 03 Days 02 Nights | Lịch trình chăm sóc 3 ngày 2 đêm 

 Rate (Applied off 20%) | Giá (đã giảm 20%): 8,128,000 VNĐ/Package (gói) 

 Benefits included | Các dịch vụ bao gồm: 
- 02 Nights of Accommodation at Water Residence 

02 đêm nghỉ tại nhà Thủy – hạng phòng Bungalow  

- Complimentary Breakfast 

Miễn phí bữa sáng tại nhà hàng 

- 01 Dinner at Moc Dining 

Miễn phí 01 bữa tối tại nhà hàng 

- 10% Discount on all services (Moc Dining & Senna Wellness Center) 

Giảm 10% cho các dịch vụ tại nhà hàng Mộc và trung tâm Spa & Wellness 

- 02 Healthy Drinks prepared by our wellness drink 

02 ly trà thảo mộc tốt cho sức khỏe 

- 01 Arriving Health Consultation 

01 lần tham vấn sức khỏe tổng quát 

- 01 Nourishing Touch Treatment 

01 liệu trình trị liệu nuôi dưỡng 

- 01 Deepening Touch Treatment 

01 liệu trình trị liệu chuyên sâu 

- 01 Holistic Movement Treatment 

01 bài tập cho tâm thân 

- 01 The Power Session 

01 bài tập cho sức mạnh 

2.2. Your Nourishing Journey For 05 Days 04 Nights | Lịch trình chăm sóc 5 ngày 4 đêm 

Rate (Applied Off 20%) | Giá (đã giảm 20%): 14,448,000 VNĐ/Package (gói) 

Benefits included | Các dịch vụ bao gồm: 
- 04 Nights of Accommodation at Water or Metal Residence 

04 đêm nghỉ tại nhà Kim – hạng phòng Deluxe 
- Complimentary Breakfast 

Miễn phí bữa sáng tại nhà hàng 
- 02 Dinner at Moc Dining 

Miễn phí 02 bữa tối tại nhà hàng 
- 10% Discount on all services (Moc Dining & Senna Wellness Center) 

Giảm 10% tất cả các dịch vụ tại nhà hàng và trung tâm Spa & Wellness 
- 04 Healthy Drinks prepared by our wellness drink 

04 ly trà thảo mộc tốt cho sức khỏe 
- 01 Arriving Health Consultation 

01 lần tham vấn sức khỏe tổng quát 
- 02 Nourishing Touch Treatment 

02 liệu trình trị liệu nuôi dưỡng 

- 02 Deepening Touch Treatment 

02 liệu trình trị liệu chuyên sâu 

- 02 Holistic Movement Treatment 

02 bài tập cho tâm thân 

- 02 The Power Session 
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02 bài tập cho sức mạnh 

 

3. Cancellation & No-show Policy / Chính sách hủy phòng và No-Show 

Reservation is subject to availability and free of charge for amendment 7 days before check-in date. 

Đặt phòng theo chương trình sẽ tùy vào tình trạng phòng trống ngay thời điểm đặt phòng và không tính 

phí đổi nếu điều chỉnh đặt phòng trước 7 ngày khách tới 

4. Important Notes / Lưu Ý Quan Trọng 

• Room rates are quoted in VND per night stay / Giá được tính theo đơn vị VND cho mỗi đêm lưu trú  

• Room rates are inclusive of breakfast for 2 persons / Giá phòng bao gồm ăn sáng cho 2 người 

• Room category maximum capacity as below / Sức chứa tối đa phòng như sau: 

o One bed-room category / Two bed-rooms categories: 2 adults + 1 children 

Loại phòng 1 giường/2 giường: 2 người lớn + 1 trẻ em 

• Surcharge 1,200,000 VND per night for extra bed if required (breakfast included) 

Phụ thu giường phụ 1,200,00 VND/ngày/giường (bao gồm ăn sáng) 

• Room rates are inclusive of 5% service charge and 8% VAT. The percentage specified are subjected 

to change by local government regulation with advanced notice but will not affect contract rates to 

partners 

Mức giá trên đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp thuế giá trị gia 

tăng được điều chỉnh hoặc phụ phí được quy định bởi pháp luật Việt Nam, Khu Nghỉ Dưỡng có quyền 

điều chỉnh theo quy định của nhà nước và sẽ thông báo trước bằng văn bản 

• All rates and prices are non-commissionable / Mức giá trên không bao gồm hoa hồng  

• Room rates offered are for individual bookings up to 9 rooms 

Giá phòng được áp dụng cho các đặt phòng từ 1 đến 9 phòng 

• Inclusions in the room rates / Giá phòng đã bao gồm: 

o Welcome drink and welcome fruit upon arrival / Hoa và trái cây chào mừng 

5. Terms and Conditions/ Điều kiện: 

• This promotion is non-refundable, 100% full payment is required 

Thanh toán 100% khi đặt phòng, không hoàn hủy. 

• Not be combinable with other special offers or promotions 

Không kết hợp với các giá ưu đãi và các chương trình khuyến mãi khác 

• Other terms & conditions follow contract 2022 – 2023 

Những điều kiện khác theo hợp đồng nguyên tắc 2022 – 2023 
 

Once again, we thank you for your support and for giving us the opportunity to be at your service. We 

look forward to welcoming you and your clients to Senna Wellness Retreat in the near future. 

Chân thành cảm ơn quý khách hàng và mong nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng dành cho khu 

nghỉ dưỡng Senna Wellness Retreat trong thời gian tới. 
 

Should you require any further assistance/information, please feel free to contact us at email: 

Nếu quý khách cần thêm thông tin hoặc sự hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: 

- Ms. Minh (Vũ Thị Minh) 

- Email: am.sales@sennaretreat.com 

- Mobile / Điện thoại: (+84) 91 686 3329 

To check room availability & confirm booking, please contact via: 

Để kiểm tra tình trạng phòng & xác nhận đặt phòng, vui lòng liên hệ qua:  

- Email: reservation@sennaretreat.com 

- Phone / Điện thoại: (+84) 826 398 398 
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Your sincerely 

Trân trọng 


