
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không 

được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank. 

Trang số 1 

 

ƯU ĐÃI THẺ TÍN DỤNG VPBANK NGÀNH HÀNG DU LỊCH 

 
1. Nội dung Chương trình: 

 

 DANH 

MỤC 

KHU 

VỰC 

THƯƠNG 

HIỆU 
ƯU ĐÃI 

THỜI GIAN 

ƯU ĐÃI 

Từ nay đến hết 

ĐỊA ĐIỂM ÁP 

DỤNG 

DU 

LỊCH 

Toàn 

quốc 

Agoda 
Ưu đãi 15% giá phòng khi thanh toán bằng thẻ 

VPBank 
31/12/2022 

https://www.agoda.co

m/vi-vn/vpbank  

Travel 

Vé máy bay: Giảm 200.000 VNĐ cho hoá đơn 

2.000.000 VNĐ (65 lượt/ tuần) 

Phòng khách sạn: Giảm 150.000 VNĐ cho 

hoá đơn từ 1.500.000 VNĐ (30 lượt/tuần) -

Xperience: Giảm 100.000 VNĐ cho hoá đơn 

từ 600.000 VNĐ (20 lượt) 

30/09/2022 
Website và ứng dụng 

traveloka 

Hà Nội 

InterContinental 

Hanoi 

Landmark72 

Giảm 10% giá phòng Best Flexible Rates khi 

thanh toán bằng thẻ VPBank 
30/12/2022 

InterContinental Hanoi 

Landmark72 

Hạ 

Long 

Paradise Việt 

Nam 

Giảm 30% dịch vụ spa tại khách sạn. 

Đối với du thuyền: Tặng 02 đồ uống/ bữa 

trưa/phòng. 

Đối với khách sạn: Tặng 02 đồ uống/ phòng 

khi khách sử dụng bữa ăn tại khách sạn. 

 

31/12/2022 

Đảo Tuần 

Châu,thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Bắc 

Ninh 

Le Indochina 

Hotel 

Giảm 30% trên giá phòng công bố/ Giảm 10% 

giá dịch vụ F&B và các dịch vụ khác 
12/07/2023 

Số 45 Nguyễn Đăng 

Đạo, Đại Phúc, Bắc 

Ninh 

Huế 
Alba Wellness 

Valley 

Giảm 10% giá phòng, trên chương trình ưu đãi 

hiện có, khi khách hàng đặt phòng tại các 

khách sạn và khu nghỉ dưỡng 

01/06/2023 

Tham khảo tại website 

Fusion Hotel Group 

https://fusionhotelgrou

p.com  

Quy 

Nhơn 

Maia Resort 

Quy Nhơn 

Giảm 10% giá phòng, trên chương trình ưu đãi 

hiện có, khi khách hàng đặt phòng tại các 

khách sạn và khu nghỉ dưỡng. 

01/06/2023 

Tham khảo tại website 

Fusion Hotel Group 

https://fusionhotelgrou

p.com  

Đà Lạt  
Bình An 

Village 

Giảm 15% giá trên website cho tất cả loại 

phòng 
31/12/2022 

 Thua so 6, Tieu khu 

162 Ho phuong 4, Hồ 

Tuyền Lâm, Đà Lạt, 

Đà 

Nẵng 

Đà Nẵng 

Golden Bay 

 

Giảm 15% trên giá phòng (Đã bao gồm ăn 

sáng tự chọn) 

Giảm 15% dịch vụ ăn uống 

Giảm 15% dịch vụ Spa 

 Miễn phí đưa đón sân bay (theo lịch trình 

Khách sạn) 

31/12/2022 

Lê Văn Duyệt, Nại 

Hiên Đông, Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

Alani Hotel & 

Spa 

Giảm trực tiếp 10% (tối đa 150.000 

đồng/phòng) khi đặt phòng khách sạn với hóa 

đơn từ 800.000 đồng 

31/12/2022 

136-138 Trần Bạch 

Đằng, Bắc Mỹ Phú, 

Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng 

https://www.agoda.com/vi-vn/vpbank
https://www.agoda.com/vi-vn/vpbank
https://fusionhotelgroup.com/
https://fusionhotelgroup.com/
https://fusionhotelgroup.com/
https://fusionhotelgroup.com/
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Trang số 2 

 

Khánh 

Hòa 

L'Alya Ninh 

Van Bay 

Giảm 15% giá phòng ( bao gồm bữa ăn sáng) 

Giảm 10% dịch vụ F&B 

Giảm 15% gói dịch vụ Spa 

 

01/07/2023 

Đảo Tuần 

Châu,thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

The Anam 

Resort Cam 

Ranh 

Giảm 20% giá Best Fexible Rate trên website: 

www.theanam.com 

Giảm 30% cho dịch vụ Spa 

Giảm 15% cho dịch vụ F&B khi thanh toán 

bằng thẻ VPBank 

31/12/2022 
The Anam Resort Cam 

Ranh 

Fusion Resort 

Cam Ranh 

Giảm 10% giá phòng, trên chương trình ưu đãi 

hiện có, khi khách hàng đặt phòng tại các 

khách sạn và khu nghỉ dưỡng. 

01/06/2023 

Tham khảo tại website 

Fusion Hotel Group 

https://fusionhotelgrou

p.com  

Ariyana 

Smartcondotel 

Nha Trang 

Giảm 15% giá phòng công bố tại thời điểm đặt 

phòng.  

Giảm  10% trên tổng hóa đơn cho các dịch vụ 

ăn uống tại nhà hàng Deli Café của Ariyana 

Smart Condotel Nha Trang. 

25/05/2023 

18 Trần Hưng Đạo, 

Phường Lộc Thọ, 

Thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

 

MerPerle 

Resorts & 

Hotels 

Giảm 10% trên giá công bố cho tất cả các loại 

phòng 
31/10/2022 

Đảo Hòn Tằm, Thành 

Phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

TP. 

HCM 

Fusion Suites 

Sài Gòn 

Giảm 10% giá phòng, trên chương trình ưu đãi 

hiện có, khi khách hàng đặt phòng tại các 

khách sạn và khu nghỉ dưỡng. 

01/06/2023 

Tham khảo tại website 

Fusion Hotel Group 

https://fusionhotelgrou

p.com  

Vũng 

Tàu 

Fusion Suites 

Vũng Tàu 

Giảm 10% giá phòng, trên chương trình ưu đãi 

hiện có, khi khách hàng đặt phòng tại các 

khách sạn và khu nghỉ dưỡng. 

01/06/2023 

Tham khảo tại website 

Fusion Hotel Group 

https://fusionhotelgrou

p.com  

Phú 

Quốc 

Novotel Phú 

Quốc Resort 

Ưu đãi 10% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng  

Giảm 15% trên giá công bố từ website của 

Khách Sạn khi thanh toán bằng thẻ VPBank. 

Không áp dụng vào dịp lễ, Tết, các sự kiện 

hoặc mùa cao điểm. 

Không áp dụng chung với các chương trình 

khuyến mãi khác. 

01/04/2023 
Novotel Phú Quốc 

Resort 

Movenpick Phú 

Quốc 

Giảm 10% trên giá phòng công 

Giảm 5% trên tổng hóa đơn dịch vụ ăn uống 

Không áp dụng chung với các chương trình ưu 

đãi khác. 

31/12/2022 Movenpick Phú Quốc 

Fusion Resort 

Phú Quốc 

Giảm 10% giá phòng, trên chương trình ưu đãi 

hiện có, khi khách hàng đặt phòng tại các 

khách sạn và khu nghỉ dưỡng. 

01/06/2023 

Tham khảo tại website 

Fusion Hotel Group 

https://fusionhotelgrou

p.com  

 

2. Điều khoản – điều kiện: 

- Chương trình ưu đãi sẽ kết thúc khi Thời gian Chương trình nêu trên kết thúc hoặc khi hết ngân sách dành cho 
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https://fusionhotelgroup.com/
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Trang số 3 

 

Chương trình (tùy theo sự kiện nào đến trước). 

- Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ Tín dụng cá nhân VPBank. 

- Thông báo với nhân viên trước khi sử dụng ưu đãi 

3. Một số quy định khác: 

- Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng đồng ý cho VPBank/đối tác VPBank có thể liên lạc với 

Khách hàng qua số điện thoại/ email đã đăng ký với VPBank để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ 

sung giấy tờ nếu cần thiết khi xác nhận trúng thưởng và giao nhận hoặc/và gửi thông tin cập nhật các chương 

trình khuyến mại của VPBank đến với Khách hàng. 

- Khách hàng tham gia chương trình cần giữ lại hóa đơn khi chi tiêu tại các địa điểm ưu đãi để phòng các trường 

hơp đối soát với VPBank khi không nhận được ưu đãi. VPBank và đối tác sẽ kiểm tra hóa đơn và có quyền 

từ chối hoặc thực hiện bổ sung hoàn tiền/ưu đãi cho Khách hàng. 

- VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người trúng thưởng cho mục 

đích quảng cáo, khuyến mãi của VPBank và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất 

cứ chi phí nào thêm cho người nhận thưởng. 

- Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính hoặc thẻ Phụ và phải là các giao dịch mua bán 

thực tế và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- VPBank không phải nhà cung cấp dịch vụ. Các Dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng 

theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định. Với việc chấp nhận hay tiếp nhận dịch vụ, Khách 

hàng đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho VPBank không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, khởi kiện, xét xử, thiệt 

hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho VPBank liên quan đến việc tham gia vào 

Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng dịch vụ. 

- VPBank, những công ty liên kết của VPBank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của VPBank 

và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng 

không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham 

gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng quà tặng/dịch vụ, ngoại trừ những trách nhiệm 

được luật pháp quy định. 

- VPBank có toàn quyền từ chối trao quà tặng/dịch vụ cho bất kỳ Khách hàng nào mà VPBank cho là cung 

cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào 

của Chương trình. 

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ thẻ không nhận được thông báo do thay đổi địa chỉ liên 

hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho VPBank, hay việc thư Thông báo bị thất lạc, hư hỏng hoặc 

mất cắp trong quá trình gửi. 

- Khách hàng chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận quà tặng/dịch vụ từ Chương trình bao 

gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có). 

- Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các chương trình khuyến mãi, bao gồm kết quả Khách hàng nhận 

Ưu đãi trong suốt Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của 

VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. 

- Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của VPBank là quyết định cuối cùng. Bằng việc tham gia 

Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của 

Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên. 

- Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy định hiện hành 

có liên quan của VPBank và của Pháp luật. 
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