


Ho Chi Minh City (still popularly

known as Saigon) is the largest

city in Vietnam in terms of

population and economy, ranking

second in terms of area and also

one of the economic centers. and

the most important culture and

education of Vietnam. Currently,

Ho Chi Minh City is a city

directly under the Central

Government, which is classified

as a special grade city of

Vietnam (together with Hanoi

capital).

Thành phố Hồ Chí Minh (vẫn
còn phổ biến với tên gọi cũ là
Sài Gòn) là thành phố lớn nhất
Việt Nam về dân số và kinh tế,
đứng thứ hai về diện tích,

đồng thời cũng là một trong
những trung tâm kinh tế và
văn hóa, giáo dục quan trọng
nhất của nước Việt Nam. Hiện
nay, thành phố Hồ Chí Minh là
thành phố trực thuộc Trung
ương được xếp loại đô thị
loại đặc biệt của Việt Nam
(cùng với thủ đô Hà Nội).
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Là một quận trung tâm của thành phố, Quận 5 mang
trong mình bề dày lịch sử văn hóa hơn 300 năm hình

thành và phát triển của khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn
gắn với cơ sở hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện
và kinh doanh sầm uất. Đón tiếp hằng ngàn lượt du
khách mỗi ngày, Quận 5 nổi tiếng với đời sống tinh
thần phong phú. Các di tích lịch sử, kiến trúc nghệ
thuật, tinh hoa ẩm thực đan xen nhiều nền văn hóa
khác nhau. Đặc biệt, bạn có thể gặp gỡ những con
người Quận 5 với phong cách sống vừa hiện đại
khoáng đạt, vừa gần gũi thân thiện.

As a central district of the city, District 5 has a

rich history of more than 300 years of culture

and development of Saigon Cholon associated

with synchronous infrastructure, convenient

transportation and busy business. Welcoming

thousands of visitors every day, District 5 is

famous for its rich spiritual life. The historical

sites, art architecture, culinary elite intertwine

many different cultures. In particular, you can

meet the people of District 5 with a lifestyle

that is both modern and friendly.
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DONGKHANH HOTEL

Đồng Khánh hotel is one of the 3-star hotel of the

Saigon Tourist Holding Company. With its history of over 55

years, it boasts one of the most famous Chinese structures

combined with Vietnamese style of architecture in the city.

Located in the heart of the economic center of District 5, near

a large shopping mall center convenient for shopping and

entertainment such as: An Đông Market, An Đông Plaza,

China Town…. Just a short distance about 15 minutes drive

away from the commercial centers such as Ben Thanh Market,

Parkson, Vincom ... and 30 minutes drive from Tan Son Nhat

Airport.

KHÁCH SẠN ĐỒNG KHÁNH

Khách sạn Đồng Khánh là khách sạn Quốc tế

3 sao thuộc Tổng công ty Du Lịch Sài Gòn

TNHH-MTV (Saigontourist). Khách sạn có

lịch sử trên 55 năm với thiết kế kết hợp theo

lối kiến trúc Hoa-Việt. Tọa lạc tại trung tâm

kinh tế quận 5, gần các khu trung tâm mua

sắm lớn thuận tiện cho việc mua sắm và giải

trí như: Chợ An Đông, Thương xá An Đông,

Chợ Lớn….và chỉ mất 15 phút đi xe đến các

khu trung tâm thương mại như: Chợ Bến

Thành, Parkson,Vincom... và 30 phút sân bay

Tân Sơn Nhất.



PHÒNG NGÙ- ROOM

Khách sạn Đồng Khánh có

76 phòng ngủ đạt tiêu chuẩn

Quốc tế 3 sao gồm (Đồng

Khánh suite, Inner suite,

Deluxe, Superior, Connecting

room) với đầy đủ tiện nghi,

thiết kế trang nhã, nội thất

rộng rãi tạo nên một không

khí ấm áp, thư giãn cho Quý

khách.

The property will offer 76

rooms meticulously planned,

cleaned and well-equipped

with modern amenities and

comfortable aesthetics to suit

the needs of both business

and leisure travellers

TIỆN NGHI PHÒNG NGỦ-

AMENITIES 

Với đầy đủ tiện nghi

như: Dịch vụ lưu trú –

24/24 giờ, cho thuê xe,

đưa đón sân bay, Sauna –

Massage, dịch vụ

Business center,

Concierge services, Wi-

fi miễn phí, dịch vụ đặt

tour. Chấp nhận thanh

toán các loại thẻ tín

dụng: Visa, Master, JCB,

AMEX, Diner Club,

Union Pay, CUP.

The hotel facilities and

services: 24 hours

reception and room

service, car rental,

airport transfer and

transportation, Sauna -

Massage service,

Business center,

Concierge service, free

Wi-Fi, tour services.

Payment can be made by

credit cards: Visa,

MasterCard, JCB,

AMEX, Diners Club,

Union Pay, CUP.



ĐỒNG KHÁNH CAFÊ

Chuyên phục vụ Alacarte với thực đơn 

phong phú trên 200 món Việt-Hoa-Âu 

và các món ăn đặc trưng: Mì vịt tiềm, 

hủ tíu dê... 

TIỆM BÁNH ĐỒNG KHÁNH - DONG KHANH 

BAKERY

Chuyên cung cấp các loại bánh ngọt,

bánh mặn, bánh kem...

Đồng khánh Bakery provides guests a

wide range of cakes, pastries and

delicatessen ...

BÁNH TRUNG THU ĐỒNG KHÁNH- DONG KHANH 

MOON CAKES

Sản phẩm Bánh Trung thu Đồng Khánh đã có

mặt trên thị trường hơn 55 năm qua. Năm 2005,

Khách sạn Đồng Khánh chính thức đăng ký độc

quyền logo và nhãn hiệu “BÁNH TRUNG THU

NHÀ HÀNG ĐỒNG KHÁNH” để tránh nhầm

lẫn với một số thương hiệu Bánh trung thu

Đồng Khánh khác ngoài thị trường.

Đồng Khánh is well-known for “mooncakes”

for more than 55 years. In 2005, Dong Khanh

Hotel officially registered a proprietary logo

and trademark "moon cake Dong Khanh

Restaurant" to avoid any confusion with any

other brands of moon cakes.

DONG KHANH CAFE 

RESTAURANT

Đồng Khánh café specializes in

serving A la carte menu with a variety

of over 200 Vietnamese-Chinese-

Western dishes and the typical ones

as: Steamed duck wiht noodles, goat

noodle soup... Đồng khánh Bakery

provides guests a wide range of cakes,

pastries and delicatessen ...



Venue

Squar

e

(m2)

Capacity (guests)

Room Name Classroom Theatre U-Shape
Sit-down 

Banquet

Standing 

Buffet/Cocktail

Meeting Room 1 256 150 300 50-100 320 300

Meeting Room 2 196 100 200 50-70 200 250

Meeting Room 3 50 20 30 20-30 40 20

HỘI NGHỊ- CONFERENCES & MEETING

Với trang thiết bị hiện đại, Đồng Khánh là nơi lý tưởng để tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị cho các công ty, cơ quan.

Sức chứa tối đa cho phòng họp lớn là 300 khách và tối thiểu với phòng họp nhỏ là 40 khách.

Especial with modern equipments, DONG KHANH hotel is the idea and prestige place to organize board meetings,

seminars, conferences for companies.Large function rooms accommodating up to 300 persons for meetings, seminars,

conferences or cocktail receptions.Small function room accommodating 40 persons.



ĐỒNG KHÁNH BUFFET - TIỆC CƯỚI (WEDDING)

Với hệ thống 2 sảnh tiệc lớn được thiết kế sang trọng có thể phục vụ được tất cả các loại tiệc như: tiệc Buffet, tiệc chiêu

đãi, tiệc cưới, hội thảo, hội nghị khách hàng, tổ chức sự kiện…...với sức chứa từ 50 - 700 khách. Bên cạnh đó khách sạn

còn có những phòng chức năng nhỏ với sức chứa từ 10 – 40 khách.

With two (2) banquet halls are luxurious designed to hold receptions such as Buffet, weddings, events…..with a capacity

of 50 700 guests. The small rental conference rooms, the usage meeting spaces accommodating from 20 up to 40

persons are at your service.

PHỤC VỤ NGOÀI KHÁCH SẠN - OUTSIDE CATERING & EVENTS

Chuyên tổ chức, phục vụ những tiệc bên ngoài (outside catering), khách sạn đã từng phục vụ các phái đoàn của nước

ngoài, các bộ nghành Trung ương, các tập đoàn, các tổng công ty lớn trong nước...

Với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ tất cả các loại tiệc ( tiệc teabreak , 

tiệc chiêu đãi , tiệc khai trương ......)

An array of hotel activities such as outside catering for Ministry Deparment and international groups and holding 

company... With a staff of professional service, food safety and hygiene, serving all kinds of parties (teabreaks, banquets, 

grand opening party...)



Business Center

Souvenir Shop
MASSAGE SERVICES

Kỹ thuật viên chuyên nghiệp cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ cho khách hàng:

massage toàn thân, massage chân, xông hơi…

Profressionnal staff and modern equipment for body massage, foot massage, sauna, staem bath,

Jacuzzi.




