D I R E C TO RY O F S E RV I C E S
CẨM NANG DỊCH VỤ

WELCOME
C H ÀO M Ừ N G

Xin chào!
Chào mừng quý khách đến với khách sạn InterContinental® Hanoi
Westlake.

Xin chao!
Warmest greeting from InterContinental® Hanoi Westlake.
The InterContinental® Hanoi Westlake is located on the peaceful water

InterContinental® Hanoi Westlake được xây dựng hoàn toàn nổi trên
mặt nước Hồ Tây thanh bình tại Hà Nội, vùng đất linh thiêng với bề
dày lịch sử nghìn năm và là trung tâm văn hiến của cả nước. Nơi đây
là sự giao thoa độc đáo giữa vẻ đẹp cổ kính của kiến trúc thời Pháp cổ
và nhịp sống năng động hối hả của một thành phố đang phát triển.
Chúng tôi tin rằng quý khách sẽ có những trải nghiệm thú vị và hấp
dẫn khi đến thăm nơi đây.

of the largest lake in Hanoi, the unique and charming city of Vietnam.
Hanoi combines the rich heritage and history of Vietnam, beautiful
French colonial architecture and the vibrant street life of a bustling
Asian city. We know that you will find your stay here fascinating and
enjoyable.
With the combined comforts of the ever-tranquil West Lake, spacious
accommodation, luxurious facilities and attentive Vietnamese hospitality,
you will soon discover that the InterContinental® Hanoi Westlake is the

Hơn thế nữa, InterContinental® Hanoi Westlake là sự kết hợp hoàn
hảo giữa khung cảnh thanh bình của không gian thiên nhiên xung
quanh với thiết kế kiến trúc tinh tế mang đậm nét văn hóa truyền
thống của người Việt. Khách sạn sẽ là cầu nối giúp du khách tìm đến
những vẻ đẹp tiềm ẩn của thủ đô Hà Nội cùng những trải nghiệm địa
phương độc đáo.

perfect place to stay, whether traveling for the purposes of business or
leisure. Blending Vietnamese grace with understated service and
In-the-Know knowledge, Intercontinental® Hanoi Westlake turns a visit
to the City of Peace into an unforgettable experience.
The InterContinental® Hanoi Westlake team specialises in local
knowledge, connecting you to the pulse of Vietnam's capital and giving
you access to authentic and enriching experiences. This directory
features all the information you will need to get the most out of your
stay. Should you like to know more about this active city blended with
its colourful culture, please let our team know. We would be more than
happy to answer any of your questions.

Đội ngũ nhân viên của InterContinental® Hanoi Westlake sẽ chia sẻ
với quý khách những hiểu biết về địa phương, kết nối quý khách với
nhịp sống của người Việt Nam một cách phong phú và chân thật nhất.
Quý khách sẽ được cung cấp và hỗ trợ những hướng dẫn hữu ích
thông qua cẩm nang này. Nếu quý khách muốn biết thêm thông tin
chi tiết về thành phố với những hoạt động đa dạng, đa văn hoá, xin
vui lòng liên hệ với nhân viên khách sạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng để
giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.

Thank you very much for choosing InterContinental® Hanoi Westlake
and we wish you a memorable stay with us.

Cảm ơn sự lựa chọn của quý khách dành cho chúng tôi và chúc quý
khách có một kì nghỉ đáng nhớ tại InterContinental® Hanoi Westlake.

Cam on!

Cảm ơn!

InterContinental Hanoi Westlake
5 Tu Hoa, Tay Ho, Hanoi, Vietnam
T: +84 24 6270 8888 F: +84 24 6270 9999
E: res.hanoi@ihg.com W: hanoi.InterContinental.com
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BANK & GOVERNMENT OFFICES

NGÂN HÀNG & CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Government banks are open from 7:30am to 11:30am and 1:30pm to
4:30pm. Most banks are closed on Saturdays and Sundays.
Commercial banks are normally open from 8:00am to 5:00pm. All
banks provide standard services throughout the country and most have
ATM machines which accept international credit cards. Cash is the
most popular form of payment in Vietnam, while credit cards are
accepted in some fine dining restaurants, shops and boutiques. Please
check with the shop assistant for their preferred method of payment.
Government offices work from 7:30am to 4:30pm and are closed on
Saturdays and Sundays.

Các ngân hàng nhà nước mở cửa từ 7:30 dến 11:30 và từ 13:30 đến
16:30. Hầu hết các ngân hàng đều đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ Nhật.
Các ngân hàng thương mại thường mở cửa từ 8:00 đến 17:00. Mọi
ngân hàng đều có các dịch vụ tiêu chuẩn khắp cả nước và hầu hết các
ngân hàng đều có máy ATM chấp nhận thẻ tín dụng quốc tế. Tiền mặt
là hình thức thanh toán phổ biến nhất tại Việt Nam, ngoài ra, một số
nhà hàng cao cấp, cửa hàng và cửa hiệu cũng nhận thanh toán bằng
thẻ tín dụng. Vui lòng kiểm tra với nhân viên cửa hàng về hình thức
thanh toán được áp dụng. Các cơ quan nhà nước làm việc từ 7:30 đến
16:30 và đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ Nhật.

CLIMATE

KHÍ HẬU
Mùa hè ở đây thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 với đặc điểm là
thời tiết ấm áp và độ ẩm cao. Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là mùa
đông với nhiệt độ thấp và thời tiết hanh khô. Tháng 10 luôn là thời
điểm đẹp nhất trong năm để quý khách hàng có thể tới thăm thủ đô

Hanoian summers, from May to September, are generally warm and
humid, while winters, from November to March, can be particularly
cold and dry. October is the best time of year to visit this charming and
elegant city.

Hà Nội.

CURRENCY

TIỀN TỆ

The national currency of Vietnam is Vietnamese Dong (VND). Bank
notes are 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000,
200.000 and 500.000.

Tiền tệ quốc gia ở Việt Nam là Việt Nam Đồng (VND). Tiền giấy bao
gồm các mệnh giá 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng,
10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng
và 500.000 đồng.

LANGUAGE

NGÔN NGỮ

The official language is Vietnamese. English is taught in schools and
colleges and nowadays most young people can speak some English.

Ngôn ngữ chính thức là tiếng Việt. Tiếng Anh được dạy ở trường phổ
thông và đại học; Vì vậy, ngày nay, hầu hết các bạn trẻ đều có thể nói
tiếng Anh.

PEST/ MOSQUITOS CONTROL

DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG

Preventative measures are regularly taken throughout the hotel, however,
due to the fact that the hotel is located in a natural environment, you
may encounter insects, mosquitoes, geckos or other pests on occasion
in your room. All of these pests are harmless, but if you need any
assistance please press the “Instant Service” button on your in-room
telephone.

Chúng tôi thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa côn
trùng. Tuy nhiên, vì khách sạn nằm giữa môi trường thiên nhiên nên
thỉnh thoảng quý khách sẽ thấy côn trùng, muỗi, thạch sùng trong
phòng. Mặc dù tất cả các loài côn trung này đều vô hại nhưng nếu quý
khách cần hỗ trợ, xin vui lòng nhấn phím “Instant Service” trên điện
thoại trong phòng.
T Ô N G I ÁO

RELIGION

95% dân số Việt Nam theo đạo Phật. 5% còn lại theo đạo Thiên Chúa,
Công Giáo, Hindu, Cao Đài và Hồi Giáo.

95% of Vietnamese are Buddhist. The remaining 5% include Christian,
Catholic, Hindu, Cao Dai and Muslims.

THUẾ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
TAX AND SERVICE CHARGE

Thuế giá trị gia tăng áp dụng tại Việt Nam là 10% và khách sạn có thu
thêm phí phục phụ cho một số dịch vụ

The general rate of VAT in Vietnam which applies to goods and services
is 10% and hotel also charges a service charge.

MÚI GIỜ
TIME ZONE
Hanoi is located in the GMT+07 time zone.

Múi giờ của Hà Nội là GMT +07.
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C H Ư Ơ N G T R Ì N H I H G ® R E WA R D S C L U B

IHG® Rewards Club, the world’s first hotel loyalty programme, offers
members the ability to earn points at over 5,800 InterContinental®
Hotels Group hotels worldwide. Members have unparalleled levels of
freedom and choice, no blackout dates on Rewards Nights, and points
that can be used for flights on over 400 airlines.

Đây là chương trình khách hàng trung thành đầu tiên trên thế giới, cho
phép các thành viên tích điểm tại hơn 5,800 khách sạn InterContinental®
Hotels Group trên toàn cầu. Các thành viên có rất nhiều lựa chọn, có
thể đặt phòng tất cả các ngày trong năm, điểm tích lũy có thể đưuọc
sử dụng để quy đổi vé máy bay của hơn 400 hãng hàng không.

IHG® Rewards Club membership is free. You can enroll online at www.

Miễn phí gia nhập cho các thành viên IHG® Rewards Club. Quý khách

ihgrewardsclubs.com or at the front desk of any hotels in the IHG®
Family or Brands.

có thể đăng ký trực tuyến tại www.ihgrewardsclub.com, hoặc ở quầy
Lễ tân tại bất kỳ khách sạn nào thuộc tập đoàn IHG®.

I N T E RC O N T I N E N TA L ® A M B A S SA D O R
C H Ư Ơ N G T R Ì N H I N T E RC O N T I N E N TA L ® A M B A S SA D O R

travel.

Chào mừng tới chương trình InterContinental® Ambassador, chương
trình dành cho những người đam mê du lịch.

This is the exclusive loyalty programme of InterContinental® Hotels &

Đây là chương trình khách hàng đặc biệt của InterContinental® Hotels

Resorts, created for frequent guests of our hotels. The Ambassador
status opens the door to a variety of highly selected guest privileges,
each designed to make your stay more comfortable and enjoyable.
Please contact our Guest Relations Team for further information or
press the “Instant Service” button.

& Resorts. Trở thành thành viên của chương trình Ambassador để
được hưởng nhiều quyền lợi ưu tiên và thú vị hơn. Vui lòng liên hệ đội
ngũ Chăm Sóc Khách Hàng hoặc nhấn nút “Instant Service” để biết
thêm thông tin chi tiết.

Welcome to InterContinental® Ambassador. It is how the well-traveled

I H G ® B U S I N E S S R E WA R D S
C H Ư Ơ N G T R Ì N H I H G ® B U S I N E S S R E WA R D S

Chúng tôi muốn được dành những ưu đãi đặc biệt cho những quý
khách hàng phụ trách việc đặt phòng, sự kiện và hội nghị cho cả công
ty tại hơn 5,000 khách sạn thuộc tập đoàn IHG® trên thế giới. Chúng

When you make bookings on behalf of others, we're here to reward
you. With IHG® Business Rewards, you can earn points every time you
book accommodation, meetings, or an event at over 5,000 participating
IHG® hotels worldwide. From board meetings and conferences to

tôi hiểu tầm quan trọng của việc cảm ơn những cá nhân luôn làm việc
thầm lặng để mang lại thành công cho nơi họ làm việc. Để biết thêm
về chương trình điểm thưởng IHG® Business Rewards, vui lòng liên hệ

weddings and social events, we understand the work that goes into
planning and we think all your bookings are important, so we reward
you no matter the size. Please contact our Guest Relations Team for
further information.

bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi. "
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ALARM CLOCK

Đ Ồ N G H Ồ B ÁO T H Ứ C

There is an alarm clock located on your bedside table.

Đồng hồ báo thức được đặt trên bàn bên cạnh giường của quý khách.

ADAPTOR

DỤNG CỤ CHUYỂN ĐIỆN

Adaptors are available upon request. Please press the “Instant Service”
button on your in-room telephone for assistance.

Dụng cụ chuyển điện được cung cấp theo yêu cầu. Vui lòng nhấn
phím “Instant Service” trên điện thoại để được hỗ trợ.

AIR CONDITIONING

M Á Y Đ I Ề U H ÒA N H I Ệ T Đ Ộ

You may control the temperature in your room on the control panel of
the air conditioner unit. Kindly keep balcony doors shut when the system

Quý khách có thể điều chỉnh nhiệt độ trong phòng bằng điều khiển

is in use for maximum effect. In accordance with the eco-policy of our

nhất. Theo chính sách bảo vệ môi trường của khách sạn, điều hòa
trong phòng được thiết lập ở chế độ chờ tự động. Vui lòng nhấn phím

hotel, the air conditioner in the room is set to stand by automatically.
Should you require any further assistance, please press the “Instant
Service” button on your in-room telephone.

điều hoà. Vui lòng đóng cửa ban công để hệ thống làm việc hiệu quả

“Instant Service” trên điện thoại để được hỗ trợ.

K H Ă N TẮ M
B AT H L I N E N
Ranging from soft, fluffy hand and bath towels to slippers and luxurious
bathrobes, our bathroom linen collection is made from the finest quality
yarns. For additional requests, please press the “Instant Service” button
on your in-room telephone.

Từ khăn lau tay và khăn tắm mềm mại cho tới dép và áo choàng tắm,
các loại khăn dùng trong phòng tắm của khách sạn đều được làm từ
sợi vải cao cấp nhất. Nếu có yêu cầu thêm, xin vui lòng nhấn phím
“Instant Service” trên điện thoại để được hỗ trợ.

Đ Ồ D Ù N G T RO N G P H Ò N G TẮ M
B AT H R O O M A M E N I T I E S
Chúng tôi cung cấp những sản phẩm trong phòng tắm cao cấp từ

Service” button on your in-room telephone.

nguyên liệu thiên nhiên, mang đến cho quý khách cảm giác khoan
khoái và thư giãn. Nếu cần dùng thêm, xin vui lòng nhấn phím
“Instant Service” trên điện thoại phòng để được hỗ trợ.

BED LINEN

KHĂN TRẢI GIƯỜNG

We recognize the importance of a comfortable sleep. Our bed linen is
made from 100% cotton. For additional requirements, please press the
“Instant Service” button on your in-room telephone.

Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc có một giấc ngủ
thoải mái. Vì thế, toàn bộ sản phẩm ga trải giường được làm từ 100%
cotton. Nếu cần dùng thêm, xin vui lòng nhấn phím “Instant Service”
trên điện thoại phòng để được hỗ trợ.

CALL TO YOUR ROOM

C H U Y Ể N Đ I Ệ N T H OẠ I L Ê N P H Ò N G

Please inform Instant Service Centre if you do not wish telephone calls to
be transferred to your room.

Trường hợp quý khách không muốn nhận cuộc gọi đến, vui lòng
thông báo bộ phận Instant Service để được hỗ trợ.

COOKING

NẤU Ă N

Cooking in the room is strictly forbidden and a very dangerous fire
hazard.

Quý khách không được phép nấu ăn trong phòng vì điều đó rất dễ
dẫn đến hỏa hoạn

We offer a range of bathroom amenities to provide optimum relaxation
and rejuvenation. For additional requests, please press the “Instant
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D R I N K I N G W AT E R

NƯỚC UỐNG

Tap water is not suitable for drinking.
Complimentary bottled water is provided in your bathroom for your

Vui lòng không uống nước máy.

convenience and is refilled daily. Mineral water can also be found in
your Personal Refreshment Centre for purchase.

một ấm điện đun nước thuận tiện cho quý khách. Nước khoáng có sẵn
trong tủ lạnh cá nhân và có tính phí phụ thu.

ELECTRICITY

NGUỒN ĐIỆN

The hotel is supplied with 220 volts, 50 cycles. Please do not use the

Nguồn điện trong khách sạn là 220 volts, 50 chu kỳ. Vui lòng không
sử dụng ổ cắm máy cạo râu trong phòng tắm cho bất kỳ thiết bị điện

Nước đóng chai miễn phí được cung cấp sẵn trong phòng tắm cùng

shaver socket in the bathroom for any other electrical appliances.
Adaptors and converters are available upon request through the

nào khác. Bộ điều hợp và bộ chuyển đổi sẽ được phục vụ theo yêu cầu
của quý khách khi gọi "Instant Service". Đối với khách Mỹ khi cần
dùng nguồn điện 110v, vui lòng gọi cho nhân viên để được hỗ trợ.

Instance Service Centre. For additional requests, Please press the
"Instant Service" button on your in-room telephone. For our American
guests who require 110V, please call for a step down transformer.
E N V I R O N M E N TA L

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

It is our pleasure to make your bed every day. Your linen will be
changed only when your environmental card is placed on your bed in
the morning. We invite you to conserve water and detergent even more
by using your towels more than once. Please hang the towels on the rail

Chúng tôi rất sẵn sàng làm mới ga trải giường mỗi ngày khi quý khách
để tấm thẻ "Conserve and Make a Difference" trên giường.

should you wish to participate in the programme, if not simply leave
them on the floor and we will replace them.

tắm, vui lòng treo khăn tắm trên giá vịn. Nếu không, quý khách vui
lòng để ở trên sàn và chúng tôi sẽ thay thế chúng.

HAIR DRYER

M ÁY SẤY TÓ C

A hand-held hair dryer is available and is stored inside your wardrobe.

Máy sấy tóc được đặt sẵn trong tủ quần áo của quý khách.

IN-ROOM BAR

QUẦY BAR TRONG PHÒNG

Every guest room is equipped with a personal mini-bar, stocked with a
selection of drinks and snacks for your enjoyment. The mini-bar is
checked and re-stocked daily. If you have a special request please press

Tất cả các phòng khách đều có minibar với nhiều loại nước uống và
đồ ăn nhẹ. Chúng tôi sẽ kiểm tra và bổ sung hàng ngày. Nếu có yêu
cầu đặc biệt, xin vui lòng nhấn phím “Instant Service” trên điện thoại.

Bằng cách tái sử dụng , quý khách đã góp phần tiết kiệm nguồn nước
và chất tẩy rửa cùng chúng tôi. Nếu quý khách muốn tái sử dụng khăn

the “Instant Service” button on your in-room telephone.

IN-ROOM DINING

PHỤC VỤ THỨC ĂN TẠI PHÒNG

In-Room Dining is available 24 hours a day. A menu and beverage list
are located in your room. If you wish to place an order, please contact
Room Service.

Đồ ăn có thể được phục vụ tại phòng liên tục 24 giờ mỗi ngày. Thực
đơn và danh sách thức uống luôn đặt sẵn trong phòng. Xin quý khách
vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ phòng để gọi món.

INTERNET

INTERNET

Complimentary Wi-Fi is available in your room and all public areas.
For assistance, please press the “Instant Service” button on your
in-room telephone.

Chúng tôi cung cấp kết nối Internet miễn phí trong phòng và tại các
khu vực công cộng. Để được hỗ trợ, xin vui lòng nhấn phím “Instant
Service” trên điện thoại.

IRONING BOARD

BÀN LÀ QUẦN ÁO

An iron and ironing board are available in your room, located in the
wardrobe.

Bàn là và cầu là được đặt trong tủ quần áo.
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SAFETY DEPOSIT BOX

KÉT SẮT

A personal safety box is located in your wardrobe for your convenience.

Két sắt được đặt trong tủ quần áo của quý khách để tiện cho việc sử
dụng. Chúng tôi cũng đồng thời cung cấp két sắt tại quầy Lễ tân

Safety deposit boxes are also available at Reception. The hotel is not
responsible for the valuables left in your room or in the room safe box.

khách sạn. Khách sạn không chịu trách nhiệm cho những tài sản giá
trị trong phòng ngủ hoặc két sắt trong phòng của quý khách. Những
tài sản quan trọng nên được cất giữ trong két sắt không mất phí tại

Items of high value should be stored in the hotel’s safe-deposit boxes,
which are available on a complimentary basis at the Front Desk. Please
press the “Instant Service“ button for further information or assistance.

quầy Lễ tân của khách sạn. Vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên
điện thoại trong phòng để được hỗ trợ.

KEYS

CHÌA KHÓA PHÒNG

Please keep your room key card with you until your departure. Should

Xin quý khách giữ chìa khóa phòng của mình bên người cho đến khi

you misplace your key, please contact the Front Desk immediately.

trả phòng. Trong trường hợp quý khách để thất lạc chìa khóa, vui lòng
liên hệ và xác nhận một vài thông tin cá nhân với quầy Lễ tân để nhận

Personal identification is required when issuing new guest room keys.

chìa khoá mới.

LAUNDRY

DỊCH VỤ GIẶT ỦI

Laundry, dry cleaning and pressing service are available daily from
06:00 AM until 10:00 PM. Laundry bags and forms can be found in the

Dịch vụ giặt ướt, giặt khô và là được phục vụ từ 06:00 đến 22:00 mỗi
ngày. Túi và phiếu giặt là được đặt trong tủ quần áo. Dịch vụ giặt là

wardrobe. Express service is also available at a minimal extra charge.
Please press the “Instant Service” button on our telephone for the
collection or delivery of the items.

cấp tốc được phục vụ với phụ phí cộng thêm. Vui lòng nhấn nút
“Instant Service” trên điện thoại phòng để được hỗ trợ.

MAKE UP ROOM

YÊU CẦU DỌN PHÒNG

If you wish to have your room cleaned, please press the “Instant Service“
button on your in-room telephone or use the door hanger “Please make

Quý khách cần yêu cầu dọn phòng, xin vui lòng nhấn nút “Instant

up room”.

Service” trên điện thoại phòng hoặc sử dụng bảng treo “Please make
up room” trên tay nắm cửa.

PILLOW MENU

DANH MỤC CÁC LOẠI GỐI

A pillow menu is placed by the bed in your room. Please press the
“Instant Service” button to request your personal preference.

Danh mục các loại gối được để trên giường. Vui lòng nhấn nút
“Instant Service” trên điện thoại phòng để được hỗ trợ.

PRIVACY/ DO NOT DISTURB

QUYỀN RIÊNG TƯ

Please hang the “Do Not Disturb” sign located near your room’s entry
and advise Instant Service Centre to hold calls when you wish to rest
undisturbed.
Please press the “Do Not Disturb” sign indicator located near your
room’s entry and advise Instant Service to hold calls when you wish to
rest undisturbed. For safety reasons, we must check all rooms displaying
the Do Not Disturb indicator after 24 hours of continuous use.

Xin vui lòng sử dụng bảng treo “Do Not Disturb” trên tay nắm cửa và
liên hệ với bộ phận Instant Service để chặn cuộc gọi khi quý khách có
nhu cầu nghỉ ngơi.
Vui lòng nhấn nút "Không làm phiền" gần lối ra vào phòng và thông
báo cho "Instant Service" của chúng tôi khi quý khách muốn nghỉ ngơi
và không bị làm phiền. Vì lý do an toàn, chúng tôi phải kiểm tra tất cả
các phòng hiển thị "Không làm phiền" sau 24 giờ sáng đèn liên tục.

VĂN PHÒNG PHẨM

STATIONARY

Các văn phòng phẩm được đặt ở trên bàn làm việc trong phòng của
quý khách. Vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại trong
phòng khi quý khách cần hỗ trợ.

A selection of stationary is available in the folder located on your desk.
For additional supplies, please press the “Instant Service” button on
your in-room telephone.
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TEAS & COFFEE

TRÀ & CÀ PHÊ

You will find a kettle, cups, saucers and a selection of tea and coffee in
your guest room. Please press “Instant Service” button if you need any
extra items.

Ấm đun nước, tách, đĩa lót tách và các loại trà, cà phê được trang bị
trong phòng ngủ. Vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại
trong phòng khi quý khách cần hỗ trợ.

TELEPHONE

ĐIỆN THOẠI

Please refer to the “Telephone Service” section of this directory for
country code listing and further information.

Xin vui lòng tham khảo danh sách mã quốc gia và thông tin cần thiết
tại trang “Dịch Vụ Viễn Thông”.

TELEVISION

TRUYỀN HÌNH

Your television features a wide range of satellite and local television
channels. The remote control and a channel listing are located on the
bedside table.

Gồm có các kênh truyền hình địa phương và quốc tế nổi tiếng. Thiết
bị điều khiển truyền hình và danh sách các kênh được đặt trên bàn
cạnh giường ngủ.

VOICE MAIL MESSAGES

HỘP THOẠI/ TIN NHẮN

Your telephone is equipped with a personal greeting and message
service. For further information, please press the “Instant Service”
button on your in-room telephone. When outside the hotel, please dial
+84-24-6270-8888 and provide the Instant Service Center with your
name and room number to connect to your messaging service.

Điện thoại của quý khách được trang bị lời chào cá nhân và dịch vụ tin
nhắn. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng nhấn nút “Instant
Service” trên điện thoại trong phòng. Khi quý khách ở bên ngoài
khách sạn, xin vui lòng quay số +84-24-6270-8888 và cung cấp cho bộ
phận Instant Service tên, số phòng để kết nối với dịch vụ tin nhắn của
quý khách.

WAKE-UP CALL

DỊCH VỤ BÁO THỨC

Please press the “Instant Service” button on your in-room telephone to
arrange your personal wake-up call.

Vui lòng nhấn nút "Instant Service" trên điện thoại trong phòng để
yêu cầu dịch vụ báo thức.

WORLD NEWS

NHẬT BÁO

Daily newspapers, magazine and our Online Digital Media, which
contains a variety of news and other leisure reading are available upon
request. For further information, please contact our Concierge.

Nhật báo, tạp chí và ứng dụng đọc tin tức trực tuyến sẽ được phục vụ
khi yêu cầu. Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận Concierge.
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AIRLINE RESERVATIONS

DỊCH VỤ ĐẶT VÉ MÁY BAY

Our Concierge will be pleased to assist you with any information you
may require. Please contact our Concierge.

Bộ phận Concierge của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông
tin của quý khách. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ
phận Concierge.

AIRPORT TRANSFER

ĐƯA ĐÓN SÂN BAY

Noi Bai International Airport is 15 minutes away from the hotel.
Limousine services are available. Please contact our Concierge team to
have your transportation arranged.

Sân bay quốc tế Nội Bài cách khách sạn 15 phút lái xe. Chúng tôi cung
cấp dịch vụ xe đưa đón bằng xe limousine. Xin vui lòng liên hệ bộ
phận Concierge để sắp xếp dịch vụ.

ACCESSIBLE FACILITIES

PHÒNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

The hotel provides room designed to facilitate guests with special
needs, available upon request. Please press “Instant Service” for more
information and assistance.

Khách sạn có phòng được bố trí và thiết kế dành cho người khuyết tật.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng nhấn nút “Instant Service”
trên điện thoại trong phòng.

BABY CRIB

GIƯỜNG NGỦ DÀNH CHO TRẺ EM

A baby cot and bedding is available complimentary charge. Please press
the “Instant Service” button on your in-room telephone to request one.

Giường ngủ dành cho trẻ em là dịch vụ miễn phí. Để biết thêm thông
tin chi tiết, xin vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại
trong phòng.

BANKS & ATM

NGÂN HÀNG & ATM

Our Concierge would be pleased to advise you of the location of the
nearest banks and their opening hours. An ATM is located on the
ground floor.

Bộ phận Concierge luôn sẵn sàng tư vấn cho quý khách địa điểm ngân
hàng và máy ATM gần nhất. Máy ATM được đặt tại tầng 1 của khách
sạn.

BILLING INQUIRY

HÓA ĐƠN

Detailed information about your room charges can be obtained
through the 24/7 Front Desk or via the IHG® Rewards Club’s application

on your mobile phone.

Xin liên hệ bộ phận Lễ tân khi quý khách cần mọi thông tin về hóa
đơn hay các khoản thanh toán trong kỳ lưu trú của mình hoặc kiểm
tra ứng dụng điện thoại IHG® Rewards Club.

BUSINESS CENTER

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THƯ TÍN

Our Business Center is located on the lobby level of the main wing,
offering internet access, printer, secretarial support and a full range of
business services. Please press the “Instant Service” button on your
in-room telephone to be connected.

Nằm tại tầng 1 toà nhà chính của khách sạn, trung tâm dịch vụ điện
tử thư tín cho phép quý khách sử dụng Internet, máy in và các dịch vụ
văn phòng phẩm. Vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại
trong phòng.

CASHIER

TIỀN TỆ

The local currency is Vietnam Dong. For currency exchange, please
contact the Front Desk.

Đơn vị tiền tệ của Việt Nam là Đồng. Xin vui lòng liên hệ quầy Lễ tân
nếu quý khách có nhu cầu đổi ngoại tệ.
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CAR PARK

BÃI ĐỖ XE

24-hour car park access is complimentary for all of our guests. Please
press the “Instant Service” button from your in-room telephone for

Dịch vụ đỗ xe miễn phí 24 giờ áp dụng cho tất cả khách lưu trú. Mọi

further details or requests.

yêu cầu hoặc thắc mắc, xin vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên
điện thoại để được hỗ trợ.

CCTV LOUNGE

CHÚ Ý CCTV

The hotel premises are protected by CCTV cameras.

Khách sạn chúng tôi được bảo vệ bởi các camera CCTV.

CHAUFFEUR SERVICE/ TRANSFER

DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN

Our Concierge would be delighted to assist you with your personal
transportation requirements. Please contact our Concierge.

Bộ phận Concierge luôn sẵn sàng tư vấn cho quý khách khi có yêu cầu
dịch vụ thuê xe đưa đón. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng
liên hệ bộ phận Concierge.

COMPUTER ASSISTANCE

HỖ TRỢ MÁY TÍNH

Computer-related assistance is available 24 hours a day. Please press the
“Instant Service” button on your in-room telephone.

Dịch vụ hỗ trợ máy tính sẵn sàng phục vụ quý khách liên tục 24 giờ

CONCIERGE

BỘ PHẬN CONCIERGE

Our dedicated team would be delighted to offer you any assistance or
information you may require to make your stay in Hanoi memorable

Bộ phận Concierge của khách sạn luôn nhiệt tình giải đáp và cung cấp
cho quý khách bất kỳ sự trợ giúp hoặc thông tin mà quý khách yêu

and enjoyable. Whether shopping tips, sightseeing suggestions, restaurant recommendations or anything else you may need to know about
the city, our team is at your disposal. Please contact our Concierge.

cầu. Lời khuyên mua sắm, tham quan, nhà hàng hoặc bất cứ điều gì
khác mà quý khách nên tìm hiểu về thành phố, đội ngũ của chúng tôi
luôn sẵn sàng tư vấn với quý khách. Xin vui lòng liên hệ bộ phận

mỗi ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng nhấn nút
Instant Service trên điện thoại trong phòng.

Concierge.

CREDIT CARDS

THẺ TÍN DỤNG

Our hotel is pleased to accept American Express, Diners Club, Master
Card, Visa Card, JCB and Union Pay.

Chúng tôi chấp nhận các loại thẻ, bao gồm: American Express, Diners
Club, Master Card, Visa Card, JCB và Union Pay.

DOCTOR/ DENTIST

BÁC SĨ/ NHA SĨ

Should you require medical or dental assistance during your stay,
please contact our Duty Manager at the Front Desk or press the “Instant
Service” button on your in-room telephone.

Nếu quý khách yêu cầu dịch vụ y tế hoặc nha khoa trong thời gian lưu
trú tại khách sạn, xin vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên điện
thoại trong phòng hay nhận trợ giúp từ Quản lý Ca trực tại quầy Lễ tân.

DRY CLEANING/PRESSING/LAUNDRY

DỊCH VỤ HẤP/ GIẶT LÀ QUẦN ÁO

Available 24 hours a day, seven days a week. Please find the laundry
valet list in your wardrobe. Express service is available at an extra
charge. Please press the “Instant Service” button on your in-room
telephone for assistance.

Hoạt động 24 tiếng và 7 ngày trong tuần. Vui lòng xem danh sách dịch
vụ và phí giặt là đặt trong tủ quần áo. Chúng tôi sẽ tính thêm chi phí
nếu quý khách yêu cầu dịch vụ cấp tốc. Xin vui lòng nhấn phím
“Instant Service” trên điện thoại trong phòng để được hỗ trợ.
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FIRE & SAFETY

AN TOÀN BÁO CHÁY

In the event of a fire or any other emergency, please calmly exit the

Trong trường hợp khẩn cấp có báo cháy, quý khách phải giữ bình tĩnh

room and make your way to the nearest assembly point. For any other

rời khỏi phòng ngay lập tức để đến điểm tập kết đã được chỉ định sẵn.
Nếu quý khách có nhu cầu hiểu rõ hơn về vân đề này, vui lòng gọi

emergencies or concerns, please press the “Instant Service” button
on your phone for assistance. For further details, please refer to the

“Instant service” để được hỗ trợ hoặc tham khảo thêm thông tin ở

this guide.

phần “Các Quy Định về An Toàn và Tình Trạng Khẩn Cấp” trong
cuốn cẩm nang này.

FIRST AID

SƠ CỨU

Basic medical items for minor ailments are available at the Reception.

Các loại thuốc và vật dụng y tế cơ bản phục vụ cho việc sơ cứu luôn
có sẵn tại khách sạn. Vui lòng nhấn nút "Instant Service" trên điện

additional information listed under “Safety - Emergency” Section of

Alternatively, please press the "Instant Service" button on your phone
for assistance.

thoại trong phòng khi quý khách cần hỗ trợ.

FLOWERS

DỊCH VỤ HOA TƯƠI

Our Guest Relations Team will be delighted to assist you with your
floral requirements at an additional fee. Please press the “Instant
Service” button for assistance.

Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Xin vui lòng

HAIRDRESSER

DỊCH VỤ CHĂM SÓC TÓC

Our Concierge would be pleased to assist you with information or
appointments. Please contact our Concierge.

Bộ phận Concierge của khách sạn luôn sẵn sàng tư vấn cho quý khách
thông tin hoặc sắp xếp cuộc hẹn. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin
vui lòng liên hệ Concierge.

HEALTH CLUB

CÂU LẠC BỘ THỂ THAO

The InterContinental Health Club is located in a dedicated building,
near the main entrance of the hotel. The latest in cardio equipment,
free weights, sauna, steam and changing facilities are all available 24
hours a day. Our professional fitness instructors are ready to provide
any advice or assistance you may need. Service staffs are available from
6.00am to 10.30pm.
Our Yoga and Zumba classes are available as per schedule. Please press the
“Instant Service” button on your in-room telephone for assitance.

Quý khách sẽ được tận hưởng câu lạc bộ hạng nhất cùng hồ bơi ngoài
trời với không gian nhiều cây xanh. Hệ thống phòng tập thể dục với
các thiết bị hiện đại, hướng dân viên chuyên nghiệp của chúng tôi
luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ khi cần thiết. Nhân viên phục sẽ có
mặt ở phòng tập từ 6 giờ sáng đến 10.30 tối.
Các lớp Yoga và Zumba sẽ được mở để phục vụ quý khách. Xin vui
lòng nhấn nút "Instant Service" trên điện thoại trong phòng để được
hỗ trợ.

ICE

ĐÁ LẠNH

Please contact Room Service for filtered ice cubes.

Xin vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ phòng để được phục vụ đá lạnh.

LATE CHECK-OUT

THỦ TỤC TRẢ PHÒNG TRỄ

If you wish to check-out of your room later than 12.00 pm, simply press
the “Instant Service” button to check availability. Additional charges
may apply.

Nếu quý khách muốn làm thủ tục trả phòng sau 12 giờ trưa, vui lòng
nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại trong phòng để biết thêm
thông tin và phí phát sinh.

nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại trong phòng để biết thêm
thông tin chi tiết và giá cho dịch vụ hoa tươi.
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LOST & FOUND

CÁC VẤN ĐỀ THẤT LẠC VẬT DỤNG

Please press the "Instant Service" button on your in-room telephone
regarding lost and found items.

Vui lòng nhấn nút "Instant Service" trên điện thoại trong phòng để
thông báo về các vấn đề này.

LUGGAGE

HÀNH LÝ

For luggage collection or storage, please press the “Instant Service”
button on your in-room telephone.

Mọi thông tin về việc nhận và lưu giữ hành lý, xin vui lòng nhấn nút
“Instant Service” trên điện thoại trong phòng để được hỗ trợ.

MAINTENANCE

BẢO TRÌ

Please press the “Instant Service” button if any maintenance is
required.

Vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại trong phòng để
được hỗ trợ.

MEETINGS & EVENTS

HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN

Our Meetings & Events team would be delighted to assist with the
arrangements for your next event. Our extensive facilities can accommodate
from 10 to 400 guests. Please press ""Instant Service"" to speak with our
Meetings & Events department.
Meeting venues:
• Grand Ballroom
• Meeting rooms: Westlake 1 - 4

Đội ngũ yến tiệc khách sạn luôn sẵn sàng phục vụ các sự kiện theo yêu
cầu của quý khách. Hệ thống phòng họp có thể đáp ứng từ 10 - 400
khách. Xin vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại trong
phòng để biết thêm thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên tiệc
& hội nghị khách sạn.
Các loại phòng họp:
• Phòng đại tiệc
• Phòng họp: Westlake 1 - 4

NON-SMOKING HOTEL

QUY ĐỊNH VỀ HÚT THUỐC

Kindly be advised that according to our hotel policy, smoking is prohibited
in all indoor areas. Should you need to smoke, we would appreciate you
do so in outdoor designated smoking areas only.
A charge of USD 200 to purify the room will be issued if this non-smoking
regulation is disregarded.

Hút thuốc chỉ được phép trong khu vực hút thuốc ngoài trời. Nhân
viên buồng phòng của chúng tôi được đào tạo để quan sát các dấu
hiệu hút thuốc trong phòng khách. Khách hàng không tuân thủ quy
định này sẽ phải chi trả một khoản phí phục hồi là USD 200 để trang
trải chi phí cho việc khôi phục lại phòng nghỉ.

PETS

VẬT NUÔI

Pets are not permitted in the hotel, however, guide dogs are allowed
and a valid certificate is required.

Thú nuôi không được phép ở trong khách sạn, ngoại trừ chó hỗ trợ
người khuyết tật, tuy nhiên cần cung cấp chứng chỉ còn hiệu lực.

PEST/ MOSQUITOS CONTROL

DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG

Preventative measures are regularly taken throughout the hotel, however,
due to the fact that the hotel is located in a natural environment, you
may encounter insects, mosquitoes, geckos or other pests on occasion
in your room. All of these pests are harmless, but if you need any
assistance please press the “Instant Service” button on your in-room
telephone.

Chúng tôi thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa côn
trùng. Tuy nhiên, vì khách sạn nằm giữa môi trường thiên nhiên nên
thỉnh thoảng quý khách sẽ thấy côn trùng, muỗi, thạch sùng trong
phòng. Mặc dù tất cả các loài côn trung này đều vô hại nhưng nếu quý
khách cần hỗ trợ, xin vui lòng nhấn phím “Instant Service” trên điện
thoại trong phòng.

PHARMACY

NHÀ THUỐC

Please contact Concierge for information and assistance with regards to
pharmacies around the hotel.

Xin vui lòng liên hệ bộ phận Concierge để được hỗ trợ khi cần thiết.
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RESIDENCES

KHU CĂN HỘ

InterContinental Hanoi Westlake has a range of luxury residences. The

Tọa lạc hoàn toàn trên mặt nước Hồ Tây, 25 khu căn hộ được xây
dựng trong khu biệt thự nổi màu trắng đầy sang trọng. Với diện tích
tối thiểu 86m2, tất cả các khu căn hộ đều được thiết kế hiện đại với

residences include 1, 2 & 3 bedroom options featuring all the amenities
and service you have come to expect from the InterContinental brand.
Each residence features large living spaces, private walk-out balconies

nội thất tinh tế cùng các trang thiệt bị phục vụ cho nhu cầu thường
ngày của quý khách. Mỗi căn hộ đều được trang bị căn bếp mở rộng

and the latest modern technologies, making them the most sought
after in Hanoi. Starting from 86sqm, these exclusive apartments,
located in our spectacular over water pavilion, are the largest in the city
and the perfect solution for all your living needs.

rãi, phòng khách lớn, từ 1 đến 3 phòng ngủ và tối thiểu 2 ban công
riêng biệt. Khu căn hộ cao cấp của chúng tôi chính là giải pháp tuyệt
vời cho các yêu cầu của quý khách.

RESERVATIONS

DỊCH VỤ ĐẶT PHÒNG

Planning your next visit to our hotel or a stay at any other InterContinental®
Hotels & Resort around the world? Our Guest Relations Team would
be delighted to make reservations on your behalf. Please press the
“Instant Service” button on your in-room telephone for further
information and assistance.

Nếu quý khách có dự định đặt phòng và nghỉ ngơi tại khách sạn của
chúng tôi hoặc những khách sạn thuộc hệ thống InterContinental®
Hotels & Resorts khác trên toàn thế giới, đội ngũ Chăm Sóc Khách
Hàng của chúng tôi sẵn lòng phục vụ quý khách. Xin vui lòng nhấn
nút “Instant Service” trên điện thoại trong phòng.

SEAMSTRESS

DỊCH VỤ SỬA CHỮA TRANG PHỤC

Should you require a garment to be amended, please press the “Instant
Service” button on your in-room telephone for further information and
assistance.

Quý khách vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại trong
phòng khi có nhu cầu.

SECURITY

AN NINH

Our hotel maintains security coverage 24 hours a day for your safety.
For further information, please contact our Duty Manager.

Khách sạn luôn duy trì an ninh trật tự để đảm bảo an toàn cho quý
khách trong suốt 24 giờ. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng
liên hệ Quản Lý Trực Ca.

SHOESHINE

DỊCH VỤ ĐÁNH GIẦY

For complimentary shoeshine service, please press the “Instant Service”
button on your in-room telephone.

Vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại trong phòng để
biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ đánh giày miễn phí.
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SWIMMING POOL

HỒ BƠI

Our hotel’s outdoor swimming pool and relaxation decks are located
on the ground floor. The pool is open daily from 7:00 am to 7:00 pm.
Please note the pool may be closed during inclement weather for safety
reasons. Towels are available on the pool deck.

Hồ bơi ngoài trời tại tầng 1 của khách sạn mở cửa từ 7:00 giờ đến
19:00 giờ tất cả các ngày trong tuần. Vì lý do an toàn, xin lưu ý hồ bơi
có thể đóng cửa tùy theo điều kiện thời tiết. Khăn tắm được chuẩn bị
sẵn cho quý khách tại hồ bơi.

SAUNA & STEAM

PHÒNG TẮM HƠI VÀ XÔNG HƠI

Steam and sauna rooms are located in the InterContinental® Health
Club. Please press the “Instant Service” button on your in-room
telephone for further information and assistance.

Phòng tắm hơi và xông hơi thuộc Câu lạc bộ thể thao InterContinental®.

TAXI

TAXI

Metered taxis are available at the main entrance at any time. Please
contact our Concierge for arrangements.

Dịch vụ taxi luôn có sẵn tại cổng chính cửa khách sạn. Vui lòng liên
hệ bộ phận Concierge để yêu cầu.

WHEELCHAIR ASSISTANCE

HỖ TRỢ XE LĂN

Please press the “Instant Service” button on your in-room telephone if
you require wheelchair assistance.

Để được hỗ trợ, xin vui lòng nhấn phím “Instant Service” trên điện
thoại trong phòng.

Xin vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại trong phòng.
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C LU B I N T E RC O N T I N E N TA L ® L O U N G E

The Club InterContinental® experience celebrates the luxury and
glamour of travel by incorporating personalized service and exclusive
privileges to make your stay truly memorable.

Club InterContinental® mang đến những trải nghiệm sang trọng và
hấp dẫn bằng cách kết hợp các dịch vụ cá nhân và đặc quyền cao cấp
giúp quý khách có một kỳ nghỉ thực sự đáng nhớ và trọn vẹn.

The Club InterContinental Lounge provides a private yet engaging
space for family interactions or quiet relaxation. Club InterContinental®

Khu vực Club InterContinental Lounge mang đến một không gian
riêng tư, yên bình và thư giãn, phù hợp cho kỳ nghỉ của cả gia đình.
Quý khách tại Club InterContinental® sẽ được tận hưởng những đặc

guests can enjoy exclusive benefits such as a selection of gourmet
breakfast each morning tailored to your preferences. Throughout the
day, we invite you to indulge in light fine-dining refreshments, including
complimentary afternoon tea and evening cocktails and canapés to suit
your palate.

quyền ẩm thực cao cấp như bữa sáng tuyệt hảo với nhiều lựa chọn
phong phú, những bữa ăn nhẹ, trà chiều, cocktail tối và bánh ngọt
miễn phí.

DRESS CODE

YÊU CẦU VỀ PHỤC TRANG

Smart casual dress code is required in the Club InterContinental®

Quý khách vui lòng mặc trang phục lịch sự khi vào khu vực Club
InterContinental® Lounge. Áo ba lỗ, dép xỏ ngón và dép đi trong nhà

Lounge at all times. Tank tops, slippers and flip flops are not permitted
at any time.

không được mang vào bên trong.

Open daily from 6:00 — 22:00.
Breakfast 6:00 — 10:30.
Afternoon tea 14:00 — 16:00.
Evening Cocktails 17:00 — 19:00.

Giờ mở cửa 6:00 – 22:00
Bữa sáng 6:00 — 10:30.
Trà chiều 14:00 — 16:00.
Cocktail tối 17:00 — 19:00.
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CAFÉ DU LAC

NHÀ HÀNG CAFÉ DU LAC

Referencing the great cafés of France, Café du Lac introduces the

Nhà hàng Café du Lac giới thiệu đến quý khách trải nghiệm độc đáo,

contemporary French brasserie to Hanoi. The venue is set over West

kết hợp văn hóa ẩm thực truyền thống Pháp với ẩm thực thế giới. Tọa

Lake and a classic design that creates an inviting and informal
atmosphere. Delight in delicious breakfast, lunch and dinner buffets

lạc trên mặt nước hồ Tây thanh bình, nhà hàng mang lối kiến trúc cổ
điển với không gian rộng rãi, thoáng đạt. Phục vụ ba bữa trong ngày

along with an A la carte menu featuring an array of signature dishes

với quầy tự chọn đa dạng hoặc thực đơn gọi món riêng.

at our all-day dining venue.
Toạ lạc tại tầng 1 của toà nhà chính.
Bữa sáng: 6.00 - 10.30
Bữa trưa: 11.30 - 14.30
Bữa tối: 18.00 - 21.30

Located on the lobby level in the main wing.
Breakfast: 6.00 - 10.30
Lunch: 11.30 - 14.30
Dinner: 18.00 - 21.30

NHÀ HÀNG MILAN
MILAN
Những quý khách yêu thích ẩm thực Ý chắc chắn sẽ không thể bỏ qua
Our relaxed Milan Restaurant awakens all your senses, providing the

nhà hàng Milan – nằm trên tầng 2 thuộc tòa nhà chính của khách sạn.

best of authentic Italian cuisine. Located on the second floor of the
main building, the restaurant blends modern European with rustic

Nhà hàng đánh thức mọi giác quan của quý khách không chỉ bởi lối
kiến trúc cổ kính hay việc sử dụng sắc cam mạnh, mà còn bởi những

Asian design, enhanced with touches of vivid colour. Revel in the
magic of watching authentic Italian cuisine prepared in our open
kitchen or choose one of our private dining rooms for a more

món ăn truyền thống được chế biến từ những nguyên liệu hảo hạng
nhất. Còn gì tuyệt vời hơn khi được vừa nhâm nhi thưởng thức các
món ăn vừa được quan sát những đầu bếp của chúng tôi trổ tài nấu

intimate experience.

nướng ngay trong khu bếp mở của nhà hàng.

Located on the second floor of the main wing.
Opening hours: 18.00 - 22.30, 6 days a week.

Toạ lạc tại tầng 2 của toà nhà chính.
Giờ mở cửa: 18.00 - 22.30, sáu ngày một tuần.

SAIGON

NHÀ HÀNG SAIGON

Feature contemporary Asian design, dramatic glass-fronted kitchens
and inspiring views of the city's view ever-changing skyline. Offering

Khác với hai nhà hàng còn lại, nhà hàng Saigon khoác lên mình trầm
tĩnh và hoài cổ với nội thất gỗ tối màu sang trọng cùng các vật dụng

authentic Vietnamese and local specialties.

trang trí tông màu nóng. Đầu bếp của nhà hàng sẽ giới thiệu đến quý
khách những món ăn thuần Việt hấp dẫn, pha trộn nét văn hóa ẩm
thực truyền thống với hiện đại. Cùng đắm mình trong không gian ấm
cúng với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Hồ Tây và bể bơi ngoài trời, hoặc quý
khách cũng có thể chọn quan sát những món ăn được chế biến dưới
đôi bàn tay tài hoa của các đầu bếp trong khu bếp mở.

Located on the second floor of the main wing.
Opening hours: 18.00 - 22.30, 6 days a week.

Toạ lạc tại tầng 2 của toà nhà chính.
Giờ mở cửa: 18.00 - 22.30, sáu ngày một tuần.

16

F O O D & B E V E R AG E
NHÀ HÀNG ẨM THỰC

SUNSET BAR

SUNSET BAR

Sunset Bar is the place to be for cocktails, offering an experience that
is unmatched anywhere else in Hanoi. Situated between the three

Sunset Bar là điểm đến lý tưởng cho những ai thích khám phá những
trải nghiệm độc đáo. Khó có thể tìm được một quán bar nào có vị trí
đặc biệt như Sunset Bar. Tổng thể công trình được xây hoàn toàn trên

pavilions in a stunning lakeside setting, the bar is reached via a stroll
across a torch-lit bridge. Discover the city’s best kept-secret as our
renowned team makes you the perfect cocktail for any occasion.

mặt nước Hồ Tây thơ mộng, giữa ba khu biệt thự trắng sang trọng xây

Located on West Lake, between the main wing and pavilion 2 & 3.
Opening hours: 16.00 - midnight daily.

đi-văng được thiết kế đặc biệt, nhâm nhi ly cocktail tuyệt hảo trong

nổi trên hồ cùng những cây cầu nối được thắp sáng bằng ngọn đuốc
trong đêm. Không gì tuyệt hơn khi được thả mình trên những chiếc
khung cảnh ngọt ngào khi hoàng hôn buông xuống.
Toạ lạc trên hồ Tây, giữa toà nhà chính và Pavilion 2 & 3.
Giờ mở cửa: 16.00 - 00.00 mỗi ngày.

DIPLOMAT LOUNGE

DIPLOMAT LOUNGE

Enjoy our stylish lounge overlooking the pool and hotel gardens. This

Với không gian rộng rãi và thoáng đãng, Diplomat Lounge là nơi để

is the place to enjoy indulgent afternoon tea while catching up with

quý khách có thể nhâm nhi tách trà chiều và cà phê hảo hạng bên
những loại bánh thơm ngon. Quý khách cũng có thể cùng bạn bè hàn

friends or colleagues. In winter, spend relaxing evenings over a glass
of red wine or cognac.

huyên tâm sự bên những ly rượu vang và rượu mạnh được tuyển chọn
từ các nhà sản xuất rượu danh tiếng trên toàn thế giới.

Located on the lobby level of the main wing.
Opening hours: 7.00 - 23.00 daily.

Toạ lạc tại tầng 1 của toà nhà chính.
Giờ mở cửa: 7.00 - 23.00 mỗi ngày.

MILAN-SAIGON BAR

MILAN-SAIGON BAR

This bar immerses guests in a contemporary and relaxing ambiance
overlooking the lobby. Enjoy a glass of wine before heading to any of
our award-winning restaurants.

Milan-Saigon Bar là nơi để quý khách thưởng thức những ly rượu vang
hoặc trò truyện với bạn bè trước khi ăn tối tại một trong ba nhà hàng

Located on the second floor of the building
Opening hours: 18.00 - 23.00 daily.

Toạ lạc tại tầng 2 của toà nhà chính.
Giờ mở cửa: 18.00 - 23.00 mỗi ngày.

của chúng tôi.
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PENFOLDS LOUNGE

PENFOLDS LOUNGE

The latest stunning addition to InterContinental® Westlake Hanoi,
perfect for intimate dinners of up to 20 persons for both business and
pleasure. Be immersed in an experience that features arguably some
of the world's best wines and we match our cuisine to your occasion.
Tailor-made menus introduced personally by our Executive Chef and
wines chosen by our sommelier team will ensure the most exclusive
culinary experience in Hanoi like no other.

InterContinental® Hanoi Westlake trân trọng giới thiệu Penfolds
Lounge, một không gian riêng biệt được thiết kế tại vị trí trung tâm
của khách sạn, xứng đáng được xem là lựa chọn vô cùng hoàn hảo để
tổ chức những bữa tối thân mật cho trung bình 20 khách. Một buổi
chiêu đãi đối tác kinh doanh hay một bữa tối xa hoa đẳng cấp cho gia
đình, bạn bè và người thân, đến với Penfolds Lounge, quý khách sẽ
được đắm chìm trong bầu không khí ấm cúng nhưng vẫn không kém
phần sang trọng và cùng thử thưởng thức món rượu vang Penfolds trứ
danh đến từ vùng miền Nam nước Úc. Thực đơn món ăn được thiết
kế cầu kỳ và chăm chút bởi bếp trưởng, phù hợp với từng loại rượu
được đánh giá và lựa chọn kỹ lưỡng bởi chuyên gia rượu vang của
khách sạn, chắc chắn sẽ đem đến cho quý khách trải nghiệm đẳng cấp
5 sao độc nhất mà không nơi nào có được.

TAILORED/ PRIVATE DINING

K H ÔN G G I AN RI ÊN G T Ư / Đ ẶC B I ỆT T H EO YÊ U C ẦU

With an extensive list of venues, InterContinental® Hanoi Westlake
can assist you in create an unforgettable experience for all your special
events. The intimacy, the elegant design, and the cozy but luxurious
atmosphere of our private dining rooms will bring you an complete
gathering experience. For further assistance, please press the "Instant
Service" button on your in-room telephone.

Hanoi Westlake sẽ khiến quý khách có những trải nghiệm khó quên
cho tất cả các sự kiện đặc biệt của mình. Thiết kế trang nhã, đẳng cấp
nhưng không kém phần ấm cúng của các khu vực có phòng ăn riêng
trong khách sạn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những khoảnh khắc
đáng nhớ. Vui lòng nhấn nút "Instant Service" để được hỗ trợ.

RESERVATION

ĐẶT CHỖ

If you would like to make a reservation, please press the "Instant
Service"

Nếu quý khách có nhu cầu đặt chỗ, vui lòng nhấn "Instant Service" để
được hỗ trợ.

Với nhiều không gian nhà hàng ẩm thực phong phú, InterContinental®
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Living the InterContinental® Life in Hanoi, Vietnam.

Living the InterContinental® Life in Hanoi, Vietnam.

A main cultural centre of the country, Hanoi has been the capital of
Vietnam for almost a thousand years and maintains its position as the
country’s second largest city. Meaning ‘Between Rivers’ or ‘River Interior’,
Hanoi is dense with lakes and offers a magnificent blend of traditional
Sino-Vietnamese style and French flair.

Chào mừng quý khách đến với thủ đô Hà Nội, vùng đất linh thiêng với
bề dày lịch sử nghìn năm và là trung tâm văn hiến của cả nước. Hà Nội
được bồi đắp bởi sông Hồng cùng các phụ lưu, vì vậy tên gọi của thủ
đô mang ý nghĩa ‘vùng đất trong sông’.

Whether you prefer museums and temples or parks and lakes, Hanoi’s
vast collection of historical and cultural sites ensures that you will find
something to pique your interest.

Đến với Hà Nội, quý khách sẽ được thỏa sức tìm hiểu và khám phá
thành phố nghìn năm văn hiến qua các khu di tích lịch sử văn hóa,
những điểm đến nổi tiếng, trung tâm chính trị cùng nhiều công trình
kiến trúc và các con phố cổ mang trên mình những thăng trầm trong
quá trình phát triển của thủ đô.

AIRPORT

SÂN BAY

Noi Bai International Airport is located 22 kilometers from the hotel.
We recommend you to leave for the airport 3 hours prior to your
flight’s scheduled departure time. For further information, please
press Concierge button.

Sân bay quốc tế Nội Bài cách khách sạn khoảng 22 cây số. Chúng tôi
khuyến khích quý khách nên tới trước giờ làm thủ tục và kiểm tra
hành lí 3 tiếng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng gọi
Concierge để được hỗ trợ.

BANK & GOVERNMENT OFFICES

NGÂN HÀNG & CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Government banks are open from 7:30am to 11:30am and 1:30pm to
4:30pm. Most banks are closed on Saturdays and Sundays.
Commercial banks are normally open from 8:00am to 5:00pm. All
banks provide standard services throughout the country and most have
ATM machines which accept international credit cards. Cash is the
most popular form of payment in Vietnam, while credit cards are
accepted in some fine dining restaurants, shops and boutiques. Please
check with the shop assistant for their preferred method of payment.
Government offices work from 7:30am to 4:30pm and are closed on
Saturdays and Sundays.

Các ngân hàng nhà nước mở cửa từ 7:30 dến 11:30 và từ 13:30 đến
16:30. Hầu hết các ngân hàng đều đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ Nhật.
Các ngân hàng thương mại thường mở cửa từ 8:00 đến 17:00. Mọi
ngân hàng đều có các dịch vụ tiêu chuẩn khắp cả nước và hầu hết các
ngân hàng đều có máy ATM chấp nhận thẻ tín dụng quốc tế. Tiền mặt
là hình thức thanh toán phổ biến nhất tại Việt Nam, ngoài ra, một số
nhà hàng cao cấp, cửa hàng và cửa hiệu cũng nhận thanh toán bằng
thẻ tín dụng. Vui lòng kiểm tra với nhân viên cửa hàng về hình thức
thanh toán được áp dụng. Các cơ quan nhà nước làm việc từ 7:30 đến
16:30 và đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ Nhật.

CLIMATE

KHÍ HẬU

Hanoian summers, from May to September, are generally warm and
humid, while winters, from November to March, can be particularly
cold and dry. October is the best time of year to visit this charming and
elegant city.

Mùa hè ở đây thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 với đặc điểm là
thời tiết ấm áp và độ ẩm cao. Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là mùa
đông với nhiệt độ thấp và thời tiết hanh khô. Tháng 10 luôn là thời
điểm đẹp nhất trong năm để quý khách hàng có thể tới thăm thủ đô
Hà Nội.

CURRENCY

TIỀN TỆ

The national currency of Vietnam is Vietnamese Dong (VND). Bank
notes are 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000,
200.000 and 500.000.

Tiền tệ quốc gia ở Việt Nam là Việt Nam Đồng (VND). Tiền giấy bao
gồm các mệnh giá 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng,
10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng
và 500.000 đồng.
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INSIDER CULTURE/ KIM LIEN PAGODA

DU LỊCH VĂN HOÁ ĐỊA PHƯƠNG

InterContinental® Hanoi Westlake is fortunate to be situated adjacent
to the 800 year old Golden Lotus (Kim Lien) Pagoda, considered as one
of Vietnam’s most precious historic treasures. For further information,
please press Concierge button.

Khách sạn InterContinental® Hanoi Westlake được xây dựng hoàn
toàn trên mặt nước Hồ Tây thanh bình và nằm cạnh ngôi chùa Kim
Liên 800 năm tuổi đầy cổ kính. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui
lòng gọi Concierge để được hỗ trợ.
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INSIDER EVENTS

CÁC ĐỊA ĐIỂM NỔI TIẾNG

Start your day the Vietnamese way by navigating your way through a
throng of lakeside activity. Enjoy a cold cup of rich Vietnamese coffee
(café sua da) as the day’s commotion picks up from a quiet chatter to a
lively hum. Take part in what truly makes Hanoi unique, life as it
happens on the street – talking, eating and bargaining.

Đối với người Hà Nội, một ngày mới luôn bắt đầu bằng việc nhâm nhi
ly cà phê thơm phức giữa nhịp sống hối hả của thủ đô nghìn tuổi. Hà
Nội hấp dẫn du khách bởi sự năng động – nét văn hóa ẩm thực đường
phố cùng các hoạt động buôn bán diễn ra trên mọi góc phố nẻo
đường. Hồ Hoàn Kiếm, nơi được mệnh danh là trái tim của thủ đô, sẽ
là một trong những địa điểm quý khách không thể bỏ qua. Từ đây,

A distinctive place to partake in this facet of life is Hoan Kiem Lake.
Take a stroll to the centre of the lake across the red bridge to Den Ngoc
Son Temple, or stay ashore to enjoy the 18th century Thap Rua pagoda.

quý khách có thể dạo bước trên cây cầu Thê Húc, được thả mình trầm
ngâm bên dòng nước trong xanh của Đền Ngọc Sơn hoặc ngắm nhìn
vẻ đẹp cổ kính của Tháp Rùa tọa uy nghi trên mặt nước Hồ Gươm
thanh bình.

Continue your morning by visiting the Ho Chi Minh Complex, which is
open every day except Mondays and Fridays, or wander around the
impressive Presidential Palace. Finish at the Temple of Literature,
Vietnam’s first university which was built in the 11th century.

Quý khách có thể chọn viếng thăm Lăng Bác vào các ngày trong tuần
trừ thứ 2 và thứ 6, hoặc thăm quan khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí
Minh vĩ đại tại Phủ Chủ tịch. Kết thúc hành trình buổi sáng tại khu
Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là trường đại học đầu tiên của Việt

No afternoon would be complete without a few hours of shopping.
From the Old Quarter, down to Nha Tho Street, shops are bursting
with authentic Vietnamese ceramics, silks, lacquerware and linens.
Hanoi’s own version of Paris’ Marais of Hanoi, Nha Tho is an ideal stop
for gifts and souvenirs.

Nam và hiện là một trong những quần thể di tích phong phú và đa
dạng hàng đầu của thủ đô.
Lang thang mua sắm ở Hà Nội mang đến cho quý khách một trải
nghiệm tuyệt vời vì tại đây, quý khách có thể chọn mua những món
quà lưu niệm độc đáo cùng các sản phẩm văn hóa đa dạng. Quý khách

If bargains and custom-made wares are more your style, we recommend
the fabric markets of Hom Market and Dong Xuan Market. Tailors on
nearby Hang Gai Street are on hand to make anything you can dream
of, from silk ‘ao dai’ to Western-style suits and everything in between.

sẽ không khỏi choáng ngợp bởi dãy các cửa hàng kéo dài từ khu Phố
Cổ đến khu phố Nhà Thờ, bày bán những mặt hàng được yêu thích
như lụa, tranh sơn mài hoặc sơn dầu, đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức,
chạm khảm hoặc đồ thêu.

Spend your afternoon wandering the 36-street catacomb, where each
street is named after, and often still linked to, the artisanal trade specific
to it, over six centuries ago.

Đối với các sản phẩm may đo thời trang và các mặt hàng có thể mặc
cả được, quý khách nên dạo quanh các khu chợ thương mại lâu đời
nhất của Hà Nội như chợ Hôm và chợ Đồng Xuân. Được mệnh danh

Unwind after a long day of living like a local and shopping to your
heart's content by taking in a Thang Long Water Puppet theater. A
unique traditional performance of Northern Vietnam. Afterwards, take
a walk to Ta Hien. The street stretches only 200 meters and is one of the
most crowded streets in the Old Quarter. Ta Hien offers both old Hanoi
and modern Hanoi. The street is also known for the best Vietnamese
street foods such as "nem chua", Vietnamese bread and noodles with
draft beer that we called "bia hoi".

là ‘con phố tơ lụa’, Hàng Gai dần trở thành con phố sầm uất bậc nhất
với chuỗi các cửa hàng tơ lụa san sát luôn thu hút khách hàng mua
sắm. Tại đây, quý khách có thể chọn mua cho mình những sản phẩm
tơ lụa cao cấp có sẵn hoặc đặt may những bộ trang phục cầu kỳ theo
ý thích.
Ngoài hoạt động mua sắm nhộn nhịp, quý khách có thể tản bộ và
khám phá từng ngóc ngách nhỏ của khu Phố Cổ Hà Nội. Xưa kia khu
Phố Cổ nổi tiếng với các phố nghề được hình thành bởi chính những
thợ thủ công từ các làng nghề quanh Thăng Long. Mỗi một con phố
tập trung chuyên làm nghề riêng cũng như diễn ra các hoạt động
buôn bán trao đổi, ấy vậy tên của mỗi con phố được gắn liền với chính
mặt hàng được bày bán tại đây. Giữa sự nhộn nhịp hối hả của khu phố
sầm uất này, quý khách hãy dừng chân và thưởng thức bia hơi - một
thức uống gắn liền với văn hóa của đất Hà Thành. Không khó để tìm
kiếm những quán bia hơi nằm đan xen giữa các hàng quán trong khu
Phố Cổ. Bia hơi thu hút không chỉ khách địa phương mà còn cả những
du khách nước ngoài mới đến Việt Nam.
Để kết thúc một ngày dài khám phá thủ đô Hà Nội, quý khách hãy
cùng người thân đi xem múa rối nước tại Nhà Hát Múa Rối Nước
Thăng Long. Ngoài ra, các quý khách đi du lịch với gia đình có trẻ em
nhỏ có thể tham gia hoạt động đạp vịt tại Hồ Tây hoặc hồ Trúc Bạch.
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INSIDER SHOPPING

MUA SẮM

Explore Hanoi’s boutiques and fascinating shopping quarters with one of
our knowledgeable guides. For more information or to make a reservation,
please press Concierge button.

Đến với Hà Nội, quý khách sẽ có cơ hội mua sắm đồ lưu niệm truyền
thống tại khu phố cổ với sự hướng dẫn tận tình của chúng tôi. Để biết
thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng gọi Concierge để được hỗ trợ.

INTERCONTINENTAL CONCIERGE

QUẦY THÔNG TIN QUỐC TẾ

Our concierge team remains at your entire disposal to make sure every
moment you spend in Hanoi is a rewarding and memorable experience.
Please visit the InterContinental Concierge Corner in the Main Lobby
or dial Concierge.

Quầy thông tin của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp đầy đủ thông tin
cho quý khách để đảm bảo rằng quý khách sẽ có những trải nghiệm
đáng nhớ tại Hà Nội. Quầy thông tin được đặt tại sảnh chính của
khách sạn hoặc liên hệ Concierge.

LANGUAGE

NGÔN NGỮ

The official language is Vietnamese. English is taught in schools and
colleges and nowadays most young people can speak some English.

Ngôn ngữ chính thức là tiếng Việt. Tiếng Anh được dạy ở trường phổ
thông và đại học; Vì vậy, ngày nay, hầu hết các bạn trẻ đều có thể nói
tiếng Anh.

RELIGIOUS SERVICES

HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

For locations and times of religious services, please contact our Concierge.

Mọi thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm của các hoạt động tôn
giáo, xin vui lòng liên hệ bộ phận Concierge.

SAFETY TIPS

LƯU Ý AN TOÀN

• If you are traveling in a vehicle, don’t leave any valuables within view.
• Be alert, as any other major city, incidents of snatch thieves and petty
crimes are sometimes reported.

• Nếu quý khách di chuyển trên các phương tiện giao thông, vui lòng
cất giữ kỹ các đồ vật có giá trị.
• Lưu ý rằng, cũng như bất kỳ các thành phố lớn nào, các vụ việc ăn
trộm, ăn cắp vặt thỉnh thoảng vẫn xảy ra.

TIME ZONE

MÚI GIỜ

Hanoi is located in the GMT+07 time zone.

Múi giờ của Hà Nội là GMT +07.
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COMMUNITY ENGAGEMENT

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Responsible tourism is about involving local people in tourism to
generate greater wellbeing for their communities. The hotel supports
economic development by creating stable sources of income and
providing opportunities for both local employment and local businesses,
including employees of and suppliers to the hotel.

Trách nhiệm của ngành du lịch là tăng cường sự đóng góp về mặt
phúc lợi cho người dân tại khu vực địa phương, từ đó nâng cao lợi ích
xã hội cho thành phố Hà Nội. Khách sạn hỗ trợ phát triển kinh tế
bằng cách tạo ra nguồn thu nhập ổn định và cơ hội việc làm cho các
doanh nghiệp địa phương, bao gồm nhân viên và nhà cung cấp cho
khách sạn.

CONSERVE AND MAKE A DIFFERENCE

TIẾT KIỆM VÀ TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

It is our pleasure to make your bed every day. Your linen will be
changed only when your environmental card is placed on your bed in
the morning.
We invite you to conserve water and detergent even more by using
your towels more than once. Please hang the towels on the rail should
you wish to participate in the programme, if not simply leave them on
the floor and we will replace them.

Chúng tôi rất sẵn sàng làm mới ga trải giường mỗi ngày khi quý khách
để tấm thẻ "Conserve and Make a Difference" trên giường.
Bằng cách tái sử dụng , quý khách đã góp phần tiết kiệm nguồn nước
và chất tẩy rửa cùng chúng tôi. Nếu quý khách muốn tái sử dụng khăn
tắm, vui lòng treo khăn tắm trên giá vịn. Nếu không, quý khách vui
lòng để ở trên sàn và chúng tôi sẽ thay thế chúng.

ENERGY SAVING TIPS

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

• Turn off lights and electrical appliances when not in use.
• Moderate the air conditioning in your room according to current
weather conditions. 22°C is the ideal indoor temperature
• Close sliding wooden doors during the midday heat to keep your
room naturally cool.
• Use the minimum amount of water needed for a showers/baths and
don’t let water run in case of necessity.
• Report any leaking taps to our Instant Service Centre by pressing on
your phone.
InterContinental® Hanoi Westlake cares for the environment. Meeting

• Tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng.
• Điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hoà theo điều kiện thời tiết bên
ngoài. 22 độ C là nhiệt độ chuẩn khi ở trong phòng.
• Đóng cửa gỗ trượt để giữ nhiệt độ trong phòng luôn mát trong thời
điểm ban ngày.
• Sử dụng lượng nước tối thiểu khi tắm và tắt nước trong các trường
hợp cần thiết.
• Xin vui lòng nhấn nút “Instant Service” trên điện thoại trong phòng
để thông báo về các trường hợp rò rỉ nước.
Khách sạn InterContinental® Hanoi Westlake đặc biệt quan tâm tới

your needs is our highest priority and serving our environment is a
distinction in which we can all take pride in. Thank you for your
participation in these initiatives.

các vấn đề về môi trường. Đáp ứng nhu cầu của quý khách là ưu tiên
cao nhất của chúng tôi và tạo nên sự khác biệt trong việc giữ gìn môi
trường là điều mà tất cả chúng ta có thể tự hào. Cảm ơn quý khách đã
đồng hành cùng chúng tôi hành động những sáng kiến về bảo vệ môi
trường.

GREEN ENGAGE

KẾT NỐI XANH

Green Engage is the InterContinental® Hotels Group online sustainability
system. It is the main tool our hotels use to monitor and manage our
environmental impact. By measuring, managing and reporting on energy
and water use and waste, this easy to use online tool tells our hotels and
resorts what they can do to make their operations more environmentally
sound and cost efficient.

Chương trình Green Engage là hệ thống phát triển bền vững của tập
đoàn InterContinental® Hotels Group. Đây là công cụ chính khách sạn
sử dụng để kiểm soát và quản lý các tác động đến môi trường. Bằng
cách đo lường, quản lý và báo cáo về mức độ sử dụng năng lượng và
nước cũng như việc xử lý chất thải, chúng tôi có thể giảm thiểu tối đa
các tác động tiêu cực của khách sạn đến môi trường và từ đó tiết kiệm
chi phí.
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IHG® TRAINING PROGRAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IHG®

IHG® Academy is our world-class training programme, offered to
motivated and engaged individuals from any backgrounds, wanting to
get a head start in their hospitality career.
These programmes powered by IHG® Academy, range from work-experi-

Học viện IHG® là chương trình đào tạo hàng đầu của chúng tôi về
chuyên môn nghiệp vụ trong ngành khách sạn. Đến với chương trình
đào tạo toàn cầu này, bạn sẽ được tiếp cận với nền tảng giáo dục
hướng nghiệp hiện đại và đầy đủ kĩ năng chuyên môn nhất cho sự
nghiệp của mình trong ngành.
Các chương trình đào tạo do IHG® Academy cung cấp bao gồm từ các

ence placements, internship opportunities and apprenticeships, all depending on the level of experience people are looking to gain. From day one,
you’ll be hands-on, learning how things work in one of the world’s largest
hotel companies whose purpose is to provide True Hospitality for
everyone. Our goal is to help you gain employment and life skills needed
to kick-start.

vị trí học nghề, thực tập và nâng cao kĩ năng lãnh đạo, tất cả tùy thuộc
trình độ kinh nghiệm mà bạn đang có và mục đích mà bạn đặt ra để
hướng tới. Từ những ngày đầu tiên khi đến với chương trình đào tạo
của chúng tôi, bạn sẽ được thực hành, tìm hiểu cách thức hoạt động,
vận hành của một khách sạn tại một trong những khách sạn lớn nhất
thế giới với tiêu chí là nơi cung cấp dịch vụ khách sạn đích thực cho
mọi người.

NON-SMOKING HOTEL

QUY ĐỊNH VỀ HÚT THUỐC

Kindly be advised that according to our hotel policy, smoking is prohibited
in all indoor areas. Should you need to smoke, we would appreciate you
do so in outdoor designated smoking areas only.
A charge of USD 200 to purify the room will be issued if this non-smoking
regulation is disregarded.

Hút thuốc chỉ được phép trong khu vực hút thuốc ngoài trời. Nhân
viên buồng phòng của chúng tôi được đào tạo để quan sát các dấu
hiệu hút thuốc trong phòng khách. Khách hàng không tuân thủ quy
định này sẽ phải chi trả một khoản phí phục hồi là USD 200 để trang
trải chi phí cho việc khôi phục lại phòng nghỉ.

TRUE

(IHG® GIVING

CHƯƠNG TRÌNH TRUE HOSPITALITY FOR GOOD
(IHG® GIVING FOR GOOD)

Launched in 2018, True Hospitality for Good is IHG’s flagship
programme for communities and charitable giving, which works with
partners to help change lives for the better through building skills and
education in hospitality, and supporting communities when disasters
strike. Giving for Good month is a part of True Hospitality for Good and
provides thousands of IHG® colleagues around the world with the chance

Ra đời vào năm 2018, "True Hospitality for Good" là chương trình
hàng đầu của IHG® về những đóng góp cho cộng đồng và quyên góp

HOSPITALITY

FOR

GOOD

FOR GOOD)

từ thiện, hợp tác với các đối tác để giúp thay đổi cuộc sống tốt hơn
thông qua xây dựng kỹ năng và giáo dục về môi trường và hỗ trợ cộng
đồng khi thảm họa xảy ra. Tháng hành động "Giving for Good" là một
phần của chương trình và được các khách sạn cũng như hàng ngàn
nhân viên tại IHG® trên toàn thế giới hưởng ứng rất nhiệt tình nhằm

to give back to communities.

tạo ra một cuộc sống tươi đẹp hơn.

24

25

T E L E P H O N E S E RV I C E
D Ị C H V Ụ Đ I Ệ N T H OẠ I

Operator/ Tổng đài khách sạn
Local Call/ Cuộc gọi trong nội thành
National Long Distance/ Cuộc gọi trong nước
International Long Distance/ Cuộc gọi quốc tế
Room to room/ Gọi sang các phòng

0, or Instant Service/ 0, hoặc “Instant Service”
9 + Local Number/ 9 + Số điện thoại
9 + City Code, Number/ 9 + Mã thành phố, số điện thoại
9 + 00, Country Code, Area Code, Number/ 9 + 00, Mã quốc gia, mã thành phố, số điện thoại
8, followed by the room number/ 8, số phòng

COUNTRY
QUỐC GIA

COUNTRY CODE
MÃ QUỐC GIA

AREA CODE
MÃ THÀNH PHỐ

Algeria

213

2

Argentina
Buenos Aires

54

11

-10

7
2
3
2

+3
+3
+3
+3
+3
(+4 Daylight Saving Time)

Australia
Brisbane
Canberra
Melbourne
Sydney

61

Austria

43

TIME DIFFERENCE
CHÊNH LỆCH MÚI GIỜ

-6
(-5 Daylight Saving Time)

Innsbruck
Salzburg
Vienna

512
662
1

Bahrain

973

Bangladesh

880

Belgium

32

-4
2

-1
-6
(-5 Daylight Saving Time)

Brussels

2
-10
-11
-9

Brazil
Brasilia
Rio de Janeiro

55

Brunei

673

Canada
Montreal
Ottawa
Quebec
Toronto
Vancouver
Winnipeg

1

China
Beijing
Nanjing
Shanghai

86

Cuba

53

-12

Cyprus

357

-5
(-4 Daylight Saving Time)

Czechoslovakia

42

2

-6
(-5 Daylight Saving Time)

Denmark

45

1

-6
(-5 Daylight Saving Time)

Egypt
Cairo
Alexandria

20

Fiji

679

+5

Finland

358

-5
(-4 Daylight Saving Time)

61
21

+1
514
613
418
416
604
204

-10

10
25
21

+1

-5
2
3

Helsinki

9
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COUNTRY
QUỐC GIA

COUNTRY CODE
MÃ QUỐC GIA

France

33

AREA CODE
MÃ THÀNH PHỐ

TIME DIFFERENCE
CHÊNH LỆCH MÚI GIỜ
(-5 Daylight Saving Time)

Paris
Nice
Lyon
Marseille
Germany
Berlin
Bonn
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
Munich
Greece

1
493
562
4
49

-6
(-5 Daylight Saving Time)
30
228
211
69
40
89

43

30
(-4 Daylight Saving Time)

Athens

762
1

Hong Kong

852

India
Mumbai
Calcutta
New Delhi

91

Indonesia
Bali
Jakarta
Surabaya

62

Iran
Tehran

98

Iraq
Baghdad

964

Ireland

353

1

-7
(-6 Daylight Saving Time)

Israel
Tel Aviv
Jerusalem

972

3
2

-5

Italy

39

+1
-1.30
22
33
11
0
361
21
31
21

-2.30
-3

1

-6
(-5 Daylight Saving Time)

Florence
Milan
Rome

55
2
6

Japan
Osaka
Tokyo
Kyoto
Hiroshima

81

Jordan

962

Korea
Busan
Seoul

82

Kuwait

965

Malaysia
Kuala Lumpur
Penang
Sibu

60

Mauritius

230

Mexico

52

55

-13

Nepal

977

1

-1.30

+2
06
3
75
82
6

-5
+2

51
2
-4
+1
3
4
84
-3
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COUNTRY
QUỐC GIA

COUNTRY CODE
MÃ QUỐC GIA

AREA CODE
MÃ THÀNH PHỐ

TIME DIFFERENCE
CHÊNH LỆCH MÚI GIỜ

Netherlands

31

1

-6
(-5 Daylight Saving Time)

Amsterdam
Hague
Rotterdam

20
70
10

New Zealand
Auckland
Wellington

64

Nigeria

234

Norway

47

+5
9
4
1

-6
-6
(-5 Daylight Saving Time)

Oslo

2

Oman

968

Pakistan
Islamabad
Karachi

92

Philippines
Manila

63

Qatar

974

Saudi Arabia
Al-Khobar
Jeddah

966

Seychelles

248

-3

Singapore

65

+1

Slovak Republic

421

South Africa
Cape Town
Johannesburg

27

Spain

34

-3
-2
51
21
1
2
-4
-4
13
12

7

-5
21
11
-6
(-5 Daylight Saving Time)

Barcelona
Madrid
Sri Lanka
Colombo

93
91
94

-1
11
21
81

Kandy
Sweden

46

-6
(-5 Daylight Saving Time)

Stockholm
Switzerland

8
41

-6
(-5 Daylight Saving Time)

Bern
Geneva
Zurich
Taiwan
Taipei
Bangkok
Chiang mai
Chiang rai
Hua-Hin
Koh Samui
Pattaya
Phuket

-6
(-5 Daylight Saving Time)

31
22
43
886

+1
2

66
2
53
53
32
77
38
76
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COUNTRY
QUỐC GIA

COUNTRY CODE
MÃ QUỐC GIA

UAE
Abu Dhabi
Dubai

971

United Kingdom

44

AREA CODE
MÃ THÀNH PHỐ

TIME DIFFERENCE
CHÊNH LỆCH MÚI GIỜ
-3

2
4
-7
(-6 Daylight Saving Time)

London
Glasgow
Manchester
Liverpoo
Birmingham

20
141
161
151
121

USA
Boston
Chicago
Los Angeles
New York
Miami
San Francisco
Washington, D.C

1

Venezuela
Caracas

58

617
312
213
212
305
415
202

-12
-13
-15
-12
-12
-15
-12
-11

212

Vietnam
Danang
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hue

236
24
28
234

0

EMBASSIES

CÁC ĐẠI SỨ QUÁN

EMBASSY OF AUSTRALIA
8 Dao Tan, Cong Vi, Ba Dinh, Hanoi
Phone: 024 3774 0100

ĐẠI SỨ QUÁN AUSTRALIA
8 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 3774 0100

EMBASSY OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
46 Hoang Dieu, Dien Ban, Ba Dinh, Hanoi
Phone: 024 3845 3736

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
46 Hoàng Diệu, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 3845 3736

EMBASSY OF FRANCE
57 Tran Hung Dao, Hang Bai, Hoan Kiem, Hanoi
Phone: 024 3944 5700

ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP
57 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3944 5700

EMBASSY OF JAPAN
27 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi
Phone: 024 3846 3000

ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT
27 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 3846 3000

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KOREA
Lot SQ4 Ngoai Giao Doan Area, Do Nhuan, Xuan Tao, Bac Tu Liem,
Hanoi
Phone: 024 3831 5111

ĐẠI SỨ QUÁN ĐẠI HÀN DÂN QUỐC
Lô SQ4 Khu Ngoại Giao Đoàn, Đỗ Nhuận, Xuân Tảo,
Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 3831 5111

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
7 Lang Ha, Cho Dua, Ba Dinh, Hanoi
Phone: 024 3850 5000

ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ
7 Láng Hạ, Chợ Dừa, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 3850 5000
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For your safety, please read the following instructions with care.

Vì sự an toàn của bạn, xin vui lòng đọc các hướng dẫn sau đây cẩn thận.

FIRE EXITS

CỬA THOÁT HIỂM

Please read the following instructions with care. Fire exits are clearly

Xin quý khách hãy cẩn thận đọc những hướng dẫn dưới đây. Lối thoát

marked, however it is very important to familiarize yourself with their

hiểm đã được đánh dấu rất rõ ràng, tuy nhiên việc quý khách biết vị
trí của mình là rất quan trọng vì những lý do sau đây:

locations as it could be very useful to remember for the following
reasons.

• Nếu khói quá dày, tầm nhìn có thể bị hạn chế.
• Khi có chuông báo cháy, cửa chống cháy sẽ tự động đóng lại, sẽ gây

• If the smoke is very thick, the visibility could be reduced.
• In case of a fire alarm, fire doors will be automatically closed. This
will also reduce visibility.

hạn chế tầm nhìn.

• Fire doors will be opened by pushing in the evacuation direction.

hiểm. Trong trường hợp này, cần sơ tán theo hướng được đánh dấu.
• Không sử dụng thang máy trong trường hơp có hỏa hoạn.

• Cửa chống cháy có thể mở bằng cách đẩy theo chiều chạy thoát

For this reason it is important to follow the directions as marked.
• Please do not use the elevator in case of fire evacuation.

NẾU PHÁT HIỆN CÓ CHÁY
IF YOU DISCOVER FIRE
• Kích hoạt chuông báo cháy gần nhất nhanh nhất có thể. Rời khỏi
khu vực, hãy chắc chắn rằng tất cả các cửa giữa quý khách và đám cháy
đều được đóng
• Chạy theo chiều thoát hiểm đã được đánh dấu và không được sử

• Activate the nearest fire alarm as soon as you can. Leave the area,
making sure all doors between you and the fire are closed.
• Follow the evacuation route marked and do not use the lifts.

dụng thang máy

NẾU NGHE THẤY LOA THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG
KHẨN CẤP

IF YOU HEAR THE VOICE ALARM MESSAGES
• Remain calm, do not run, shout or panic.
• Remember, the fire alarm is automatically activated as a preventive
action, so it is possible to produce false alarms and there may be no
real risk. However, for your own safety, we ask you to carry out the

• Giữ bình tĩnh, không chạy, hét lên hay hoảng sợ
• Hãy nhớ rằng, chuông báo cháy được kích hoạt tự động để dự
phòng, vì thế nó vẫn có thể báo hiệu dù không có mối nguy hiểm nào.

following preventive actions:
• Leave the room immediately.
• Go to the ground floor, following the evacuation instructions.

Tuy nhiên, vì sự an toàn của quý khách, chúng tôi mong quý khách
thực hiện những điều sau đây:
• Rời khỏi phòng ngay lập tức

• If there is smoke, leave the area crouching or, if necessary, crawling.
• Before you open the door completely, make sure that there is no
fire behind it.
• If you cannot continue, search for an alternative way or go back to
your room.

• Đi xuống tầng trệt, tuân theo hướng dẫn thoát hiểm
• Nếu có khói, lập tức rời khỏi khu vực, cúi thấp hoặc bò
• Trước khi mở cửa, hãy chắc chắn rằng không có đám cháy phía sau
• Nếu không thể tiếp tục đi, hãy tìm một cách khác hoặc quay trở về
phòng của mình

IF YOU CANNOT LEAVE YOUR ROOM

NẾU KHÔNG THỂ RỜI KHỎI PHÒNG

• Remain calm.
• Press the Instant Service button, report your situation.
• Turn off the air conditioning.
• Fill the bathtub with water. This could be used as a water reserve or
for protecting you.
• Wet some sheets and towels and place them completely around the
door seals and over the air vents.
• Remove the curtains from the windows. Do not open the window if
smoke is rising from lower floors.
• Keep a wet cloth over your nose and mouth as a filter.
• If smoke enters your room, create a tent over your head with a wet
blanket to produce an air chamber.
• If the doors and walls are hot, bail water on them using the waste
bin.
• Wave or hand a white cloth from your window to attract attention.
• Do not take refuge in closets or hidden places.

• Giữ bình tĩnh
• Gọi Tổng đài, thông báo tình hình của quý khách
• Tắt điều hòa
• Vặn đầy nước vào bồn. Đây là một cách dự trữ nước để đảm bảo an
toàn cho quý khách
• Làm ướt giấy, khăn tắm và đặt chúng vào các khe rãnh cửa và các lỗ
thông hơi
• Tháo rèm ra khỏi cửa sổ, không được mở cửa sổ nếu khói bốc lên
từ những tầng dưới
• Sử dụng vải ướt bịt mũi và miệng để tránh khói.
• Nếu khói tràn vào phòng, sử dụng chăn ướt chùm qua đầu để tạo
một không gian để thở. Nếu cửa và tường bị nóng, sử dụng bình nước
để tát nước lên chúng
• Dùng tay hoặc tấm vải trắng để vẫy từ cửa sổ của quý khách để thu
hút sự chú ý
• Tuyệt đối không trốn trong tủ hoặc những nơi khó tìm thấy
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PEOPLE WITH MOBILITY ISSUES

ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

If in case of evacuation, you would require special assistance due to
personal physical limitations, illness or advanced age. Please advise the

Trong khi sơ tán, quý khách sẽ cần sự giúp đỡ đặc biệt do những hạn
chế về thể chất, ốm đau hoặc tuổi tác. Quý khách hãy thông báo với lễ

hotel reception as soon as possible.

tân nhanh nhất có thể

LIMITATIONS

HẠN CHẾ

The use of inflammables, candles, incense sticks or alike are not

Không được phép sử dụng những vật dễ cháy như hương hay nến

permitted in guest rooms. Preparation of food in guest rooms by any
type of cooking appliances, barbeques, or burners is strictly prohibited.

hoặc những thứ tương tự trong phòng khách. Nghiêm cấm tuyệt đối

ROOM SAFETY

TRONG PHÒNG

When you arrive, we recommend that you take a few precautionary
steps, as when you check into any hotel:
• Locate emergency exits.

Khi quý khách đến khách sạn, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên

• Carefully review the map on the back of your guest room door.
• Locate the nearest fire extinguishers and fire alarms on the guest
corridor.

• Tìm lối thoát khẩn cấp
• Cẩn thận xem lại bản đồ thoát hiểm ở phía sau cửa phòng của quý
khách

• Lock your door securely using all locking devices when you are in
your room and always use the viewport to identify visitors.
• Before opening your guest room door, ask for identification. If

• Tìm các bình chữa cháy gần nhất và báo động hỏa hoạn trên hành
lang
• Khóa cửa phòng của quý khách cẩn thận bằng cách sử dụng tất cả

you’re uncertain about anyone who comes to your door, dial “0”.
• Check to make sure all windows and doors are locked.

các thiết bị khóa khi quý khách ở trong phòng và luôn sử dụng mắt
thần gắn trên cửa để xác định người đến viếng thăm quý khách
• Trước khi quý khách mở cửa phòng cho bất kỳ ai, hãy yêu cầu nhận

việc sử dụng dụng cụ nấu ăn hay sử dụng nhiệt để chế biến món ăn.

thực hiện một số bước phòng ngừa, như khi quý khách đến bất kỳ
khách sạn nào:

dạng. Nếu quý khách không chắc chắn về bất cứ ai đến cửa phòng của
quý khách, hãy gọi số '0'
• Luôn kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào đều
được khóa.

ASSEMBLY POINT

ĐIỂM TẬP KẾT

External Car Park: Located on the ground floor and it is next to the
Meeting centre.
It is very important to familiarise yourself with the assembly location
and evacuation route to ensure your safety.
At the assembly point:
• Remain calm
• Account for family members
• Follow the instructions of hotel staffs

Bãi đỗ xe ngoài trời tại tầng một và nằm cạnh trung tâm Tiệc - Hội
nghị.
Việc ghi nhớ vị trí của điểm tập kết và tuyến đường sơ tán là rất quan
trọng để quý khách đảm bảo an toàn cho chính mình.
Khi có mặt tại điểm tập kết cần:
• Giữ được bình tĩnh
• Kiểm tra đủ số thành viên gia đình/ người thân
• Làm theo sự chỉ dẫn của nhân viên khách sạn

DISCLAIMER

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

The information and recommendations contained in this section have
been compiled from sources believed to be reliable and to present the
best current opinion on the subject. There is no warranty, guarantee
or representation as to the absolute correctness or sufficiency of any
representation contained herein. It must not be assumed that all
acceptable safety measures are contained in this publication, or that
other additional measures may not be required under particular or
exceptional conditions or circumstances.

Các thông tin được trình bày trong phần này đã được đổng hợp từ
nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy và là những hướng dẫn tốt nhất
dành cho quý khách. Thông tin trong phần này không phải là giả
định, tuyên ngôn hay ý kiến của bất kì đại diện cá nhân nào. Không
được phép suy diễn cho rằng, tất cả các biện pháp an toàn đều được
cập nhật tại đây, có những phần bổ sung về các điều kiện hoặc các
trường hợp khác nhau sẽ không được đề cập một cách cụ thể trong
phần này.
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PRIVACY STATEMENT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

At InterContinental® Hanoi Westlake, we are committed to protecting

Tại InterContinental® Hanoi Westlake, chúng tôi cam kết bảo mật sự
riêng tư của quý khách và đưa ra một chính sách mở về cách thức
chúng tôi thu thập, sử dụng và công khai thông tin cá nhân của quý
khách.
Mục đích của Cam kết Bảo mật này là nhằm thông báo cho quý khách
các cách thức mà InterContinental® Hanoi Westlake sử dụng để thu

your privacy and support a general policy of openness about how we
collect, use and disclose your personal information.
The purpose of this Privacy Statement is to inform you about InterContinental®
Hanoi Westlake’s practices relating to the collection, use and disclosure
of personal information that may be provided through access to or use
of our websites or hotel services and related or that may otherwise be
collected by us. By staying at our hotel and using related products and
services or by visiting our website, you consent to the collection, use
and disclosure of your personal information (as defined below) in
accordance with the following terms and conditions.
This Privacy Statement also explains how you can contact us if you have
a question about, want to make a change to or delete any personal
information that InterContinental® Hanoi Westlake may be holding

thập, sử dụng và công khai thông tin cá nhân của quý khách. Chúng
tôi có thể thu thập thông tin thông qua việc quý khách đăng nhập hay
sử dụng trang web, dịch vụ hay các sản phẩm có liên quan của khách
sạn. Khi ở tại khách sạn, khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ hoặc
truy cập vào trang web của chúng tôi, quý vị đã đồng ý cho chúng tôi
thu thập, sử dụng và công khai thông tin của quý khách (theo định
nghĩa dưới đây) với các điều khoản kèm theo.
Cam kết Bảo mật này cũng sẽ cung cấp cho quý khách liên lạc với
chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc nào hoặc khi quý khách muốn thay
đổi hay xóa các thông tin cá nhân của mình mà khách sạn đang giữ.
Chúng tôi khuyến khích quý khách dành chút thời gian để đọc Cam
kết Bảo mật này và giữ nó tham khảo khi cần.

about you. We strongly recommend that you take the time to read this
Privacy Statement and retain it for future reference.
For the purpose of this Privacy Statement, “personal information”
means information about an identifiable individual

Để hiểu rõ hơn về Cam kết Bảo mật này, ở đây chúng tôi định nghĩa
thông tin cá nhân là thông tin về một cá nhân cụ thể xác định.
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THE PERSONAL INFORMATION COLLECTED MAY
INCLUDE AT LEAST SOME OF THE FOLLOWING

THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU NHẬP CÓ THỂ
BAO GỒM ÍT NHẤT MỘT VÀI THÔNG TIN SAU

• Contact information (such as name, address, e-mail address and
telephone number in a non-business capacity)
• Proof of identity (such as a signature or passport number)
• Financial and billing information (such as credit card number/ expiration
date and credit history)

• Thông tin liên lạc (tên, địa chỉ, email, điện thoại cá nhân)
• Thông tin nhận dạng (chữ ký hay hộ chiếu, chứng minh thư)
• Thông tin hóa đơn và tài chính (số thẻ tín dụng/ ngày hết hạn và
những giao dịch)

WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION TO

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG
KHÁCH NHẰM MỤC ĐÍCH

• Book and confirm your hotel reservations
• Provide you with personalized interactive communication
• Provide you with timely and reliable services
• Do all the things necessary to administer those services
• Register you as a member of IHG® Rewards Club Research, develop,

TIN

CỦA

QUÝ

• Đặt và xác nhận đặt phòng tại khách sạn
• Giao tiếp với quý khách
• Cung cấp cho quý khách những dịch vụ đúng giờ và đáng tin cậy
• Tiến hành các thủ tục để cung cấp các dịch vụ này
• Đăng ký quý khách là thành viên của chương trình IHG® Rewards
Club, nghiên cứu, phát triển, quản lí, bảo vệ và cải tiến các dịch vụ này
• Cung cấp thông tin về những sản phẩm và dịch vụ mới mà quý
khách có thể yêu thích
• Củng cố, duy trì mối quan hệ và giữ liên lạc với quý khách
• Gửi hóa đơn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của khách sạn đến cho
quý khách
• Nhận lại những khoản nợ còn tồn đọng
• Giúp đỡ điều tra việc vi phạm pháp luật
• Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp có thể đe dọa đến sinh mạng,
sức khỏe hay sự an toàn của quý khách

manage, protect and improve those services
• Advise you about new products and services that may be of interest
to you
• Develop, maintain our relationship and communicate with you
• Bill you for our products and services
• Collect outstanding debts
• Assist in the investigation of a conversation of a law
• Act in respect of an emergency that threatens the life, health or
security of an individual

CHÚNG TÔI CÔNG KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN
CỦA KHÁCH KHI

WHEN WE DISCLOSE YOUR PERSONAL INFORMATION
Except with your consent, we will not sell, license, trade or lease your
personal information to or with others.
We may share personal information with third parties and/ or business
associates (including InterContinental® Hotels Group PLC and its

Chỉ khi được sự đồng ý của quý khách, chúng tôi sẽ không mua bán,
đăng kí, trao đổi hay thuê mướn thông tin cá nhân của quý khách.
Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với đối tác thứ
ba và/ hoặc với đối tác kinh doanh liên kết (bao gồm InterContinental®

affiliates) engaged to assist us in providing services to you or to carry
out one or more of the purposes described above.
InterContinental® Hanoi Westlake reserves the right to disclose
personal information to a third party if a law, regulation, search
warrant, subpoena or court order legally requires or authorizes us to
do so.
InterContinental® Hanoi Westlake also reserves the right to disclose

Hotels Group PLC và thành viên của tập đoàn) để giúp chúng tôi cung
cấp dịch vụ cho quý khách hoặc thực hiện một hoặc hiều mục đích
được liệt kê trên đây.
InterContinental® Hanoi Westlake có quyền công bố thông tin cá
nhân của quý khách cho đối tác thứ ba nếu luật pháp, quyết định, lệnh
kiểm soát, giấy hầu tòa hoặc lệnh triệu tập của tòa án yêu cầu hay ủy
quyền cho chúng tôi thi hành.
InterContinental® Hanoi Westlake có quyền công bố hoặc đưa thông

and/or transfer personal information to a third party in the event of
a proposed or actual purchase, sale (including a liquidation, realization,
foreclosure or repossession). Lease, merger, amalgamation or anyther
type of acquisition, disposal, transfer, conveyance or financing of all
or any portion of InterContinental® Hanoi Westlake or a division

tin cá nhân của quý khách cho đối tác thứ ba trong trường hợp có trao
đổi, mua bán (bao gồm thanh toán, bán, tịch thu, lấy lại tài sản), thuê
mướn, liên kết, hợp nhất hoặc bất kì loại hình mua lại, chuyển
nhượng, nhường lại, sang tên, cấp vốn toàn bộ hoặc một phần với
InterContinental® Hanoi Westlake hoặc với bất kì giao dịch/ tài sản/

there of in order for you to continue to receive the same products and
services from the third party.

cổ phần của InterContinental® Hanoi Westlake hoặc với một đơn vị
nhỏ của khách sạn để quý khách có thể tiếp tục được nhận cùng loại
sản phẩm/ dịch vụ từ đối tác thứ ba.
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SAFET Y - EMERGENCY
C Á C Q U Y Đ Ị N H V Ề A N T OÀ N VÀ T Ì N H T R Ạ N G K H Ẩ N C Ấ P

KNOWLEDGE AND CONSENT

KIẾN THỨC VÀ SỰ ĐỒNG Ý

We collect personal information about you only when you voluntarily
provide it. Typically, we will seek consent for the use or disclosure of your
personal information at the time of collection. In certain circumstances,
consent may be sought after information has been collected but
before use (for example, when we want to use information for
purpose not previously identified).
The form of consent that we seek, including whether it is express or
implied, will largely depend on the sensitivity of the personal information
and the reasonable expectations of the individual in the circumstances.
You may withdraw consent at any time, subject to legal or contractual
restrictions and reasonable notice. If you wish to withdraw your consent
at any time, please contact us at +84-24-6270 8888 or res.hanoi@ihg.com.
We will inform you the implications of withdrawing consent.
We will not, as a condition of the supply of a product or service,
require you to consent to the collection, use or disclosure of information
beyond that required to fulfill the explicitly and legitimate purpose for
which the information is being provided.

Chỉ khi quý khách đồng ý cung cấp thông tin, chúng tôi mới lấy thông
tin. Thông thường khi lấy thông tin, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý
của quý khách khi sử dụng/ công bố. Trong một vài tình huống nào
đó, sau khi đã có thông tin nhưng trước khi sử dụng, chúng tôi mới có
thể tìm được sự đồng thuận của quý khách (ví dụ như khi chúng tôi sử
dụng thông tin mà chưa xác định được mục đích từ trước).
Hình thức tìm kiếm sự đồng ý của quý khách có thể bao gồm trực tiếp
hỏi hoặc ám chỉ, phần lớn sẽ phụ thuộc vào sự nhạy cảm của thông tin
và những yêu cầu đặc biệt của từng cá nhân trong tình huống đó.
Quý khách có quyền hủy bỏ sự đồng ý vào bất cứ lúc nào, tùy thuộc
vào sự ràng buộc về mặt hợp đồng hoặc luật pháp và tình huống khi
chúng tôi nhận được thông báo. Nếu quý khách có nhu cầu hủy bỏ sự
đồng ý vào bất cứ lúc nào, xin vui lòng gọi số +84-24-6270 8888 hoặc
gửi email đến địa chỉ: res.hanoi@ihg.com. Chúng tôi sẽ thông báo cho
quý vị những vấn đề liên quan đến việc hủy bỏ sự đồng ý.
Chúng tôi sẽ không vì lí do cung cấp sản phẩm dịch vụ mà yêu cầu quý
khách phải đồng ý với việc để chúng tôi thu nhập, sử dụng và công bố
những thông tin vượt quá mục đích đảm bảo quy định luật pháp và
những mục đích đã được chỉ ra rõ ràng.
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