SAIGON LIVE VIP PACKAGE
The Saigon Live VIP package* is the perfect way to enjoy a
night out for you and nine friends. Come and enjoy a night of
Live Music in Groove Bar listening to local and international
Vietnamese artists.

For $500 your VIP experience will include:
• Best seats in the house with a personal waiter
• Food and beverage table service
• VIP only curated menu from Merrywell
• A range of beverages including local Vietnamese drinks
To book your VIP experience today please contact 03 9292 8325.

*Patrons must be 18+ and not prohibited from the casino or the Crown Entertainment Complex. Any food
and beverage exceeding the value of $500 will be billed separately. $500 must be spent on the night and
cannot be refunded. Crown practices responsible service of alcohol.

TRẢI NGHIỆM VIP TẠI SAIGON LIVE
Saigon Live VIP package* là món quà từ Crown dành cho
quý khách và những người thân yêu. Tận hưởng những
ưu đãi dành riêng cho VIP khi thư giãn cùng những giọng
ca Melbourne sống động tại Groove Bar, Crown Melbourne
mỗi tối thứ Ba hàng tuần.
Với trải nghiệm $500 VIP tại Saigon Live dành cho
10 người, quý khách sẽ nhận được:
• Chỗ ngồi đẹp được đặt trước cho 10 người
• Nhân viên phục vụ riêng cho thức ăn và giải khát
• Thực đơn ăn nhẹ chọn lọc từ nhà hàng Merrywell
• Thưởng thức bia, rượu cùng với các thức uống đặc
trưng dành cho người Việt tại Saigon Live.
Liên hệ 03 9292 8325 để tận hưởng trải nghiệm VIP tại
Saigon Live ngay hôm nay.

*Khách hàng phải trên 18 tuổi và đủ điều kiện vào sòng bạc và Crown Entertainment Complex. Các
hoá đơn ăn uống trên $500 sẽ tính riêng và không kèm trong VIP package. $500 của VIP package
chỉ có giá trị trong ngày tại chương trình Saigon Live và không hoàn trả. Khách hàng vui lòng mua và
thưởng thức bia rượu có trách nhiệm tại Crown.

