
MerPerle 
 

Status: ongoing until 31 December 2017 
 

  
English Vietnamese 

Campaign Overview Giới thiệu chương trình 

Customers when paying with JCB card will get  
1. 20% discount on best available rate for 
accommodation service 
2. 10% discount on best available rate for other 
services including airport transfer, meeting & 
events, wedding, F&B, spa, laundry 

Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB sẽ được 
hưởng ưu đãi 
1. Giảm 20% giá phòng công bố  
2. Giảm 10% giá các dịch vụ khác bao gồm đưa đón 
sân bay, hội nghị & sự kiện, cưới, ăn uống, spa, giặt 
là... 

Campaign period Thời gian triển khai chương trình 

January 5, 2017 - December 31, 2017 05/01/2017 - 31/12/2017 

Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình 

 
1. MerPerle Hon Tam Resort: Hon Tam Island, 
Vinh Nguyen, Nha Trang 
2. MerPerle Sunset Villas: Hon Tam Island, Hon 
Tam, Nha Trang 

 
1. MerPerle Hon Tam Resort: Đảo Hòn Tằm, Vĩnh 
Nguyên, TP. Nha Trang 
2. MerPerle Sunset Villas: Đảo Hòn Tằm, Vĩnh 
Nguyên, TP. Nha Trang 

Cards Eligible for this Campaign Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình này 

All JCB brand cards are eligible for this 
campaign. 

Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng 
trong chương trình lần này. 

Notes Chú ý 

-Not combined with other promotional 
programs. 
- Surcharge for Public Holiday. 
- Subject to change without prior notice. 
- You must pay by JCB card to get the discount. 
-You can ask any inquiries at the merchant. 
-MerPerle reserves the right to make the final 
decision if there is conflicting interpretations of 
the campaign content. 
- Not applicable during public holidays and Tet. 

* Không kết hợp với các chương trình ưu đãi khác. 
* Phụ thu trong các ngày lễ, Tết. 
* Có thể thay đổi mà không thông báo trước. 
*Quý khách chỉ được giảm giá khi thanh toán bằng 
thẻ JCB. 
*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại resort. 
*MerPerle có quyền đưa ra quyết định cuối cùng 
trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung 
khuyến mại. 

   


