
QUY ĐỊNH
TRANG PHỤC

Khách hàng được yêu cầu mặc đúng trang phục golf trong thời gian tập và 

chơi gôn. Quy định Trang phục này áp dụng cho tất cả người chơi.
Hội viên hoặc Khách vãng lai không tuân thủ đúng Quy định có thể sẽ được từ chối phục vụ.

HỢP LỆ 

Áo có cổ (cổ giả, cổ trụ hoặc cổ bẻ), gôn thủ nam 
cần đóng sơ vin và mang thắt lưng.

Có thể mặc áo khoác, áo ấm, áo vét thể thao 
đặc dụng cho môn Gôn.

Quần ngắn, quần dài, váy thể thao.

Quần bằng chất liệu Jeans nhưng gọn gàng và 
không phá cách.

Phải mang vớ/tất thể tao với độ dài tùy ý.

Chỉ sử dụng giày Gôn chuyên dụng với đinh 
mềm. 

KHÔNG HỢP LỆ

Áo không có cổ, áo sát nách, hai dây, áo ngắn 
trên rốn, áo khoác tập GYM hoặc các trang 
phục phản cảm.

Quần bó sát, quần đi biển, đồ bộ, quần liền tất 
mặc ở ngoài.

Giày xăng-đan, đi chân trần, đi giày không mang 
tất.

Giày thể thao với đinh sắt gây hại cho Green.

Nếu Quý khách không chắc chắn về loại trang 
phục nào, vui lòng liên hệ với nhân viên Lễ Tân để 
được giải đáp và hỗ trợ.



DRESS
CODE Proper golf attire and footwear must be worn at all times. 

The Dress Code applies to all players.
Members or visitors not complying with the dress code may be asked to leave the premises.

ACCEPTABLE

Collared shirts (mock neck, mandarin collar, or 
spread collar) must be worn.
Men's shirts must be worn tucked in.

Jerseys, jumpers, vests and jackets suitable for 
golf wear.

Tailored style shorts, trousers and skirts.
Tidy designer jeans are allowed.

Socks must be worn and can be long, ankle or 
trainer length.

Only golf shoes with soft spikes.

UNACCEPTABLE

T-shirts without collars, singlet tops, cropped or 
tank tops or anything that might be considered 
offensive or untidy.

Brief shorts, beach shorts, tracksuits/pants and 
tights.

Street shoes, jandals, no shoes & no socks.

Sport shoes with studs or deep sole contours 
that can leave indentations on greens.

When you are unsure if an item is acceptable 
please ask our Pro-shop staff.


