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THỂ LỆ ƯU ĐÃI 2 CHƯƠNG TRÌNH 

QUÀ TẶNG MÙA HÈ CÙNG THẺ 

VIETCOMBANK VIETNAM AIRLINES PLATINUM AMERICAN EXPRESS 

I. Thời gian khuyến mãi:  

- Thời gian đặt phòng: 20/04/2018 – 20/07/2018 

- Thời gian lưu trú: 20/04/2018 – 20/10/2018  

II. Đối tượng áp dụng: chủ thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines Platinum 

American Express (Amex Platinum) 

III. Nội dung chương trình 

Chiết khấu 8% cho các giao dịch đặt phòng bằng thẻ Amex Platinum chi tiêu trên 

website Agoda  

- Chỉ áp dụng cho các giao dịch đặt phòng tại đường dẫn: 

www.agoda.com/vietcombankamexplatinum 

- Chủ thẻ Amex Platinum được chiết khấu trực tiếp khi đặt phòng qua đường dẫn nêu trên 

của Agoda được tạo riêng cho chương trình. 

IV. Quy định chung đặt phòng tại Agoda: 

- Khuyến mãi 8% được áp dụng cho tất cả khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước trên 

Agoda, và chỉ khi thao tác đặt phòng được thực hiện qua đường dẫn  

www.agoda.com/vietcombankamexplatinum hoặc bấm vào link trực tiếp từ ngân 

hàng gửi đến. 

- Dặm thưởng Bông Sen Vàng chỉ được tích lũy với các đặt phòng PointsMax – loại 

phòng có dặm bay đi kèm thể hiện trên đường dẫn 

www.agoda.com/vietcombankamexplatinum. 

- Khuyến mãi 8% được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể 

hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ”. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết 

thanh toán” sau khi chủ thẻ American Express đăng nhập số thẻ tín dụng / ghi nợ Quốc 

Tế hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & 

được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp 

dụng khi khách hàng sử dụng thẻ American Express hợp lệ để thanh toán. Khuyến mãi 

không áp dụng cho các giao dịch thanh toán trực tiếp tại khách sạn. 

- Đặt phòng PointsMax tuân thủ theo điều kiện & điều khoản chung của chương trình 

Bông Sen Vàng (xem bên dưới)  
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- Chỉ áp dụng trên giá phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí phục vụ và các khoản 

phụ thu khác) và theo nguyên tắc tình trạng phòng sẵn có. 

- Không có giá trị chuyển đổi, cộng dồn, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và bất kì 

sản phẩm khác và không áp dụng đồng thời cho các chương trình khuyến mãi khác. 

- Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác. 

- Chủ thẻ hợp lệ là chủ thẻ phát hành thẻ tại Việt Nam bởi Vietcombank 

- Các điều kiện & điều khoản của Vietcombank & Agoda được áp dụng  

V. Điều kiện & Điều khoản chung cho tích lũy dặm Bông Sen Vàng. 

- Số thẻ hội viên Bông Sen Vàng phải thuộc về khách hàng đang nghỉ tại khách sạn (được 

xác minh theo tên của người nhận phòng); 

- Giá đặt phòng cho PointsMAX có thể khác với các đặt phòng thông thường có cùng 

điều kiện; 

- Giá đặt phòng PointsMAX không thể được liệt kê chi tiết phần giá phòng và phần điểm; 

- Các chính sách hủy phòng sẽ áp dụng đầy đủ cho các đặt phòng PointsMAX; 

- Dặm tích lũy là dặm thưởng Bông Sen Vàng, không dùng để nâng hạng thẻ Bông Sen 

Vàng. 

- Đặt phòng PointsMAX không thể chỉnh sửa trực tuyến bằng công cụ tự phục vụ Agoda 

hoặc liên hệ Dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Để chỉnh sửa đặt phòng của bạn, quý hội viên 

cần phải hủy đặt phòng (điều kiện hủy phòng như lúc đặt phòng) và thực hiện lại đặt 

phòng mới. Đặt phòng đã hủy không được tích lũy dặm thưởng Bông Sen Vàng, bất kể 

điều kiện hủy phòng nào; 

- Dặm thưởng Bông Sen Vàng không thể quy đổi thành tiền mặt và không được áp dụng 

chung với các ưu đãi khác; 

- Chương trình “Đảm bảo giá phòng” của Agoda không áp dụng có các đặt phòng 

PointsMAX. 

- Các thành viên bị ràng buộc bởi điều kiện và điều khoản của Agoda và Vietnam 

Airlines, chủ sở hữu và điều hành chương trình Hội Viên Bông Sen Vàng. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng 

- Để được hưởng ưu đãi cộng dặm thưởng Bông Sen Vàng, hội viên Bông Sen Vàng phải 

thực hiện đặt phòng thông qua đường dẫn chỉ định 

www.agoda.com/vietcombankamexplatinum và lựa chọn gói PointsMAX có bao gồm 

dặm thưởng Bông Sen Vàng. 
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- Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến ưu đãi 2 của chương trình khuyến 

mại, đề nghị liên hệ hotline Agoda: 08 4458 2393 hoặc Trung tâm dịch vụ khách 

hàng: customerservice@agoda.com. 


