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CÙNG TAKASHIMAYA VI VU SINGAPORE NHÉ 

I. Nội dung khuyến mãi: 

 

 Với mỗi giá trị mua sắm trị giá 1.000.000 VNĐ khách hàng được nhận một (01) phiếu 

tham gia bốc thăm trúng thưởng. 

 Thành viên thẻ Cash Smart, mỗi giá trị mua sắm trị giá 1.000.000 VNĐ được nhận 2 

phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng. 

 Thành viên thẻ đồng thương hiệu Saigon Centre Takashimaya Vietcombank nhận 

được 4 phiếu phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng. 

Chương trình bốc thăm sẽ diễn ra hàng tuần như sau: 

 Tuần thứ 1: 

Bốc thăm vào ngày 11/08/2017, để tìm ra khách 3 khách hàng trúng giải thưởng tuần thứ nhất, 

áp dụng cho khách hàng tham gia bốc thăm trúng thưởng từ ngày 04/08/2017 – 10/08/2017. 

 Tuần thứ 2: 

Bốc thăm vào ngày 18/08/2017, để tìm ra khách 3 khách hàng trúng giải thưởng tuần thứ 2, áp 

dụng cho khách hàng tham gia bốc thăm trúng thưởng từ ngày 11/08/2017 – 17/08/2017. 

 Tuần thứ 3: 

Bốc thăm vào ngày 25/08/2017, để tìm ra khách 3 khách hàng trúng giải thưởng tuần thứ 3, áp 

dụng cho khách hàng tham gia bốc thăm trúng thưởng từ ngày 18/08 – 24/08/2017. 

 Tuần thứ 4: 

Bốc thăm vào ngày 01/09/2017, để tìm ra khách 3 khách hàng trúng giải thưởng tuần thứ 4, áp 

dụng cho khách hàng tham gia bốc thăm trúng thưởng từ ngày 25/08 – 31/08/2017. 

 Tuần thứ 5: 

Bốc thăm vào ngày 08/09/2017: 

 Tìm ra khách 3 khách hàng trúng giải thưởng tuần thứ 5, áp dụng cho khách hàng 

tham gia bốc thăm trúng thưởng từ ngày 01/09/2017 – 07/09/2017. 

 Và bốc thăm tìm ra 1 khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt. 

 

 Đối với giải tuần, nếu tìm ra một (01) khách hàng mà có nhiều phiếu trúng thưởng, thì 

chỉ được nhận 1 giải thưởng. Ngoài 3 người trúng thưởng chính thức, bốc thêm 3 

người trúng thưởng dự bị trong trường hợp 3 người trúng thưởng chính thức không 

đến nhận giải thưởng đúng ngày, hoặc không thuộc đối tượng áp dụng, không liên lạc 

được, thì giải thưởng tuần sẽ được trao cho người trúng thưởng dự bị, ưu tiên theo thứ 

tự từ 1 đến 3. 

 Đối với giải đặc biệt ngoài 1 người trúng thưởng giải đặc biệt chính thức, bốc thêm 3 

người trúng thưởng giải đặc biệt dự bị, trong trường hợp người trúng thưởng giải đặc 

biệt chính thức không đến nhận giải thưởng đúng ngày, hoặc không thuộc đối tượng 

áp dụng, không liên lạc được, thì giải thưởng sẽ được trao cho người trúng thưởng dự 

bị ưu tiên theo thứ tự từ 1 đến 3. 
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 Trong mọi trường hợp phát hiện ra sự gian lận của người trúng giải thưởng, 

Takashimaya có quyền quyết định hủy bỏ kết quả trúng giải, và trao giải thưởng cho 

người trúng giải thưởng dự bị. 

 

Hình thức bốc thăm: 

 Bốc thăm ngẩu nhiên, chọn ra 3 phiếu may mắn trúng giải thưởng tuần và 3 phiếu 

trúng thưởng dự bị. Riêng tuần thứ 5, ngoài chọn ra 3 phiếu may mắn trúng giải 

thưởng tuần và 3 phiếu trúng thưởng dự bị và rút thêm 1 giải đặc biệt và 3 người trúng 

giải dự bị cho giải đặc biệt. 

 Bốc thăm dưới sự chứng kiến của khách hàng, đại diện văn phòng du lịch Singapore 

tại Việt Nam, đại diện Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam, đại diện Sở Công 

Thương. 

Số lượng giải thưởng: 

 1 giải đặt biệt trị giá đến 113.080.000 VNĐ/1 giải 

 15 giải khuyến khích trị giá đến 29.056.000 VNĐ/1 giải 

 

Chi tiết giá trị giải thưởng: 

 Giải tuần: Tổng cộng 15 giải 

 Tuần thứ nhất từ ngày 04/08/2017 – 10/08/2017: 3 giải 

- 2 vé máy bay khứ hồi trị giá 10.215.000 VNĐ/1 vé. 

- 1 phiếu quà tặng Takashimaya trị giá 5.000.000 VNĐ có giá trị mua sắm các nhãn 

hàng vali tại tầng 3 TTTM Takashimaya.  

- 1 phiếu quà tặng Takashimaya Singapore trị giá 1.640.000 VNĐ. 

- 2 vé tham quan Garden by the bay trị giá 436.000 VNĐ/1 vé. 

- 2 vé tham quan S.E.A Aquarium trị giá 557.000 VNĐ/1 vé. 

 

 Tuần thứ hai từ ngày 11/08/2017 – 17/08/2017: 3 giải 

- 2 vé máy bay khứ hồi trị giá 10.215.000 VNĐ/1 vé. 

- 1 phiếu quà tặng Takashimaya trị gí 5.000.000 VNĐ có giá trị mua sắm các nhãn hàng 

vali tại tầng 3 TTTM Takashimaya.  

- 1 phiếu quà tặng Takashimaya Singapore trị giá 1.640.000 VNĐ. 

- 2 vé tham quan Garden by the bay trị giá 436.000 VNĐ/1 vé. 

- 2 vé tham quan S.E.A Aquarium trị giá 557.000 VNĐ/1 vé. 

 

 Tuần thứ ba từ ngày 18/8/2017 – 24/08/2017: 3 giải 

- 2 vé máy bay khứ hồi trị giá 10.215.000 VNĐ/1 vé. 

- 1 phiếu quà tặng Takashimaya trị gí 5.000.000 VNĐ có giá trị mua sắm các nhãn hàng 

vali tại tầng 3 TTTM Takashimaya.  

- 1 phiếu quà tặng Takashimaya Singapore trị giá 1.640.000 VNĐ. 

- 2 vé tham quan Garden by the bay trị giá 436.000 VNĐ/1 vé. 

- 2 vé tham quan S.E.A Aquarium trị giá 557.000 VNĐ/1 vé. 

 

 Tuần thứ tư từ ngày 25/8 – 31/08/2017: 3 giải 

- 2 vé máy bay khứ hồi trị giá 10.215.000 VNĐ/1 vé. 

- 1 phiếu quà tặng Takashimaya trị gí 5.000.000 VNĐ có giá trị mua sắm các nhãn hàng 

vali tại tầng 3 TTTM Takashimaya.  

- 1 phiếu quà tặng Takashimaya Singapore trị giá 1.640.000 VNĐ. 
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- 2 vé tham quan Garden by the bay trị giá 436.000 VNĐ/1 vé. 

- 2 vé tham quan S.E.A Aquarium trị giá 557.000 VNĐ/1 vé. 

 Tuần thứ năm từ ngày 01/09/2017 – 07/09/2017: 3 giải khuyến khích và 1 giải đặt 

biệt 

- 2 vé máy bay khứ hồi trị giá 10.215.000 VNĐ/1 vé. 

- 1 phiếu quà tặng Takashimaya trị gí 5.000.000 VNĐ có giá trị mua sắm các nhãn hàng 

vali tại tầng 3 TTTM Takashimaya.  

- 1 phiếu quà tặng Takashimaya Singapore trị giá 1.640.000 VNĐ. 

- 2 vé tham quan Garden by the bay trị giá 436.000 VNĐ/1 vé. 

- 2 vé tham quan S.E.A Aquarium trị giá 557.000 VNĐ/1 vé. 

Và 1 giải đặc biệt: 

- 4 vé máy bay khứ hồi TP.HCM – Singapore trị giá 10.215.000 VNĐ/1 vé. 

- 4 đêm nghỉ tại Singapore cho 4 người trị giá 45.920.000 VNĐ 

- 1 phiếu quà tặng Takashimaya Singapore trị giá 3.280.000 VNĐ. 

- 2 phiếu quà tặng Takashimaya trị giá 5.000.000 VNĐ/1 phiếu có giá trị mua sắm các 

mặt hàng vali tại tầng 3 TTTM Takashimaya. 

- 4 vé vào cửa Garden by the Bay trị giá 436.000 VNĐ/1 vé. 

- 4 vé tham quan S.E.A Aquarium trị giá 557.000 VNĐ/1 vé. 

- 4 vé tham quan Universal Studio trị giá 1.246.000 VNĐ/1 vé. 

- 4 vé tham quan Night Safari trị giá 738.000 VNĐ/1 vé. 

- 4 vé tham quan triển lãm Future World trị giá 278.000 VNĐ/1 vé. 

 

Điều kiện & điều khoản áp dụng: 

* Giải thưởng không được quy đổi thành thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng cho 

người khác. 

* Người trúng giải phải trình giấy CMND, phiếu bốc thăm trúng thưởng có số series, 

họ tên, số CMND, địa chỉ trùng với thông tin ghi trên phiếu bốc thăm trúng thưởng bốc từ 

thùng phiếu. 

* Người trúng giải phải tự trả các chi phí đi nhận giải và chịu trách nhiệm đóng các 

loại thuế (bao gồm thuế thu nhập cá nhân) có được từ giải thưởng theo qui định của pháp luật. 

* Vé máy bay bao gồm thuế sân bay và phí nhiên liệu (không bao gồm hành lý quá 

ký), không đổi được ngày và không chuyển nhượng. Trong trường hợp người trúng giải 

không sử dụng hết số vé máy bay được trúng thưởng, vé máy bay không được chuyển nhượng 

thành tiền mặt. Ngày khởi hành phải được đặt trước 1 tháng. 

* Khách sạn bao gồm ăn sáng cho 4 người,  4 đêm nghỉ, và phải được đặt trước 02 

tháng cùng với thời điểm đặt vé máy bay. 

* Người trúng giải, phải sử dụng giải thưởng trước ngày 31/03/2018, riêng phiếu quà 

tặng mua vali tại Takashimaya có giá trị đến 31/12/2017. 

* Chương trình không áp dụng cho nhân viên bán hàng của các nhãn hàng kinh doanh 

trong TTTM Takashimaya. 

 

II. QUI TRÌNH NHẬN GIẢI THƯỞNG: 

Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam sẽ trao giải thưởng tại văn phòng theo địa chỉ 

công ty bên dưới.  

Khi đi nhận giải, người trúng giải phải mang theo một trong các các giấy tờ sau để xác 

minh người trúng giải. 
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 Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân. 

 Phiếu bốc thăm trúng thưởng (phần khách hàng giữ).  

Trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận thay, phải mang theo giấy ủy 

quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn 

cước công dân của người được ủy quyền. 

Đối với vé máy bay, khách sạn, vé tham quan các điểm du lịch:  

 Người trúng giải sẽ liên hệ với Tổng Cục Du Lịch Singapore 02 tháng trước ngày khởi 

hành. 

Người liên hệ: PHAM Thi Thuy Dung (Michelle) 

Số điện thoại: 28.38277646 – Di động: (84-8) 168 9989 344  

Hoặc Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam 

Số điện thoại: 28.38278555 số máy lẻ 124 – Di động: 0938935288 

Lầu 6, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Q.1, TP. HCM 

 Đối với phiếu quà tặng, vé tham quan: 

Nhận tại văn phòng Takashimaya Việt Nam. 

Thời hạn và điều kiện áp dụng của giải thưởng: 

 Vé máy bay: 

Vé máy bay khứ hồi từ TP.Hồ Chí Minh đi Singapore và ngược lại, bay bằng hãng 

hàng không Singapore Airline hoặc Vietnam Airlines tùy thuộc vào thời điểm đặt vé, 

phải đặt vé trước hai (02) tháng và kết thúc chuyến đi trước ngày 31/03/2017. Ngoại 

trừ các ngày cao điểm từ ngày 10 – 18/09/2017, 29/12/2017 – 02/01/2018, 14 – 

25/02/2018, không được đặt vé) 

Vé bao gồm các loại phí sân bay, nhiên liệu và thuế.  

Khách hàng phải tự thanh toán phí hành lý quá ký, bảo hiểm du lịch, phí visa (nếu có). 

Vé không được chuyển đổi thành tiền với bất kỳ lý do gì. 

Không hoàn trả phần không sử dụng hết với bất kỳ lý do gì. 

Không được đổi ngày, chuyến bay với bất kỳ lý do nào. 

Không được chuyển nhượng vé máy bay cho bất cứ người nào. 

 

Người trúng giải phải trả tất cả các loại thuế theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Trẻ em trên 12 tuổi được áp dụng như người lớn. 

Đặt vé trước hai (02) tháng ngày khởi hành, tại văn phòng du lịch Singapore theo địa 

chỉ Phòng 1301B, Centec Tower, 72 – 74, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM. 

 Khách sạn: 

Phiếu khách sạn có giá trị 4 đêm nghỉ, đặt phòng trước hai (02) tháng và phải sử dụng 

trước ngày 31/03/2018.  

Ngoại trừ các ngày cao điểm sau, từ ngày 10 – 18/09/2017, 29/12/2017 – 02/01/2018, 

14 – 25/02/2018 không được đặt phòng. 

Bao gồm ăn sáng. 

Không được chuyển đổi thành tiền mặt với bất kỳ lý do nào. 

Không hoàn trả phần giá trị không sử dụng hết với bất kỳ lý do nào. 

Không được đổi ngày với bất kỳ lý do nào. 

Không được chuyển nhượng cho bất cứ người nào 



5 
 

Người trúng giải phải đóng các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định hiện hành của 

pháp luật. 

Người trúng giải phải đóng các loại thuế, phí (nếu có) khi đặt phòng. 

Trẻ em trên 12 tuổi được xem như là người lớn. 

Khách sạn phải đặt trước hai (02) tháng tính từ ngày khởi hành, tại văn phòng du lịch 

Singapore theo địa chỉ Phòng 1301B, Centec Tower, 72 – 74, Nguyễn Thị Minh Khai, 

Quận 3, TP. HCM 

 Vé tham quan: 

Vé tham quan cơ bản vào Garden by the Bay ở Singapore. 

Vé tham quan S.E.A Aquarium tại Singapore. 

Vé ngày tham quan phim trường Universal Studio Singapore. 

Vé tham quan future world. 

Vé tham quan Night Safari. 

 

Tất cả vé tham quan không được chuyển đổi thành tiền và chỉ có giá trị 01 (một) ngày. 

Không hoàn trả phần không sử dụng hết. 

Trẻ em trên 12 tuổi được coi là người lớn. 

Vé được trao tại văn phòng Takashimaya Việt Nam. 

 Phiếu quà tặng Takashimaya Singapore: 

Phiếu quà tặng Takashimaya Singapore chỉ có giá trị mua sắm tại TTTM Takashimaya 

Singapore. 

Không được quy đổi thành tiền mặt với bất kỳ lý do nào. 

Phiếu được trao tại văn phòng Takashimaya Việt Nam. 

Phiếu quà tặng Takashimaya Singapore có giá trị đến hết ngày 31/03/2018 

 Phiếu quà tặng Takashimaya Việt Nam: 

Phiếu quà tặng trị giá 1.000.000 VNĐ/1 phiếu 

Phiếu có giá trị mua sắm tại các gian hàng kinh doanh vali tầng 3 TTTM Takashimaya 

Việt Nam. 

Không được quy đổi thành tiền mặt với bất kỳ lý do nào. 

Phiếu được trao tại văn phòng Takashimaya Việt Nam. 

 

Phiếu quà tặng Takashimaya Việt Nam, Takashimaya Singapore có giá trị đến hết 

ngày 31/12/2017. 

 

Địa chỉ văn phòng Takashimaya:  

Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam  

Lầu 6, Saigon Centre,  

Số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. 

Điện thoai: 08.38278555 máy lẻ số 124 gặp Ông Lê Hữu Hùng 

Quy định về cách thức xác định trúng thưởng: 

Khách hàng trúng thưởng phải có phiếu rút thăm trúng thưởng (phần khách hàng giữ) có họ 

và tên, địa chỉ, số CMND/Thẻ Căn Cước Công Dân/Hộ Chiếu và số serie trùng với phần 

phiếu trúng thưởng được bốc thăm từ thùng phiếu. Phần phiếu trúng thưởng phải là phiếu do 
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Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam phát ra và có đăng ký với Sở Công Thương TP. 

HCM. 

  

   

Bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại: 

Trên phiếu rút thăm trúng thưởng có 2 phần và có cùng 1 số series. Phần phiếu trúng thưởng 

và phiếu khách hàng đến nhận thưởng phải có cùng 1 số serise và thông tin khách hàng họ và 

tên, địa chỉ, số CMND/Thẻ Căn Cước Công Dân/Hộ Chiếu, số điện thoại trên 2 phiếu phải 

giống nhau. 

Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng: 

Phiếu trúng thưởng không bị rách rời, không tẩy xóa. Điền đầy đủ thông tin khách hàng (họ, 

tên, địa chỉ thường trú, số CMND, điện thoại). Thông tin trên phiếu trúng thưởng (khách hàng 

giữ) và phiếu bốc thăm từ thùng phiếu phải trùng khớp. 

Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng: 

Trong vòng 1 tháng kể từ ngày thông báo trúng thưởng bằng điện thoại, thư mời và trên 

phương tiện truyền thông facebook, website. 

Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng: 

Địa điểm trao thưởng:  

Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam Lầu 6, Saigon Centre, Số 65 Lê Lợi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP. HCM.  

Cách thức trao thưởng:  

Người trúng giải cần phải mang theo chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu (bản chính), phần phiếu rút thăm trúng thưởng hợp lệ (phần khách hàng lưu).  

Trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận thay, sẽ phải mang theo giấy ủy 

quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân 

hoặc hộ chiếu (bản chính), phần phiếu rút thăm trúng thưởng hợp lệ của người được ủy quyền. 

Giải thưởng sẽ được trao tại văn phòng Công Ty TNHH Takashimaya. 

Thời hạn kết thúc trao thưởng: 

31/10/2017 cho người trúng giải thưởng chính thức. 

15/11/2017 cho người trúng giải thưởng dự bị. 


