
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: 

 

 DAN

H 

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

.com/vi-vn/vpbank  

Hà Nội 

 

InterContinent

al Hanoi 

Landmark72 

Giảm 10% giá phòng Best 

Flexible Rates khi thanh toán bằng 

thẻ VPBank 

30/12/2022 

InterContinental 

Hanoi 

Landmark72 

Melia Bavi 

Mountain 

Retreat 

Giảm 15% giá phòng trên website 

Melia.com/ Giảm 10% dịch vụ ăn 

uống tại Nhà hàng / Giảm 15% 

dịch vụ Spa tại YHI Spa 

31/12/2022 

Cote 600, Vườn 

Quốc Gia Ba Vì, 

huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội 

Silk Path Hotel 

Hanoi 

- Giảm 5% cho tất cả các loại giá 

phòng khi đặt trên website 

(www.silkpathhotel.com) 

Giảm 10% cho các dịch vụ ăn 

uống khi khách hàng thanh toán 

bằng thẻ VPBank 

15/10/2022 

 

195 – 199 Hàng 

Bông, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

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 

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://fusionhotel

group.com  

Azerai La 

Residence Hue 

Giảm 10% trên giá website khi 

thanh toán bằng Platinum & 

Diamond World  Card của 

VPBank, Giảm 10% các dịch vụ 

F&B khi thanh toán bằng thẻ 

Platinum & Diamond  World Card 

của VPBank, Giảm 10% các dịch 

vụ Spa khi thanh toán bằng thẻ 

31/12/2023 

05 Lê Lợi, Phường 

Vĩnh Ninh, TP 

Huế 

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

 

Platinum & Diamond World  Card 

của VPBank. 

Silk Path 

Grand Huế 

Hotel & Spa 

- Giảm 5% cho tất cả các loại giá 

phòng khi đặt trên website 

(www.silkpathhotel.com) 

- Giảm 10% cho các dịch vụ ăn 

uống khi khách hàng thanh toán 

bằng thẻ VPBank 

- Giảm giá 20% cho dịch vụ Spa 

khi khách hàng thanh toán bằng 

thẻ VPBank 

15/10/2023 
2 Lê Lợi, phường 

Vĩnh Ninh, Huế 

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://fusionhotel

group.com  

Anantara Quy 

Nhơn Resort 

 

Giảm 30% trên giá phòng công tố 

tại Website của Avani Quy Nhơn 

Resort 

Giam 20% dịch vụ Spa (trừ spa 

bán lẻ và menu dịch vụ spa 

wellness) 

Giảm 20% dịch vụ ăn uống ( 

không bao gồm dịch minibar trong 

phòng và thức uống có cồn) 

01/11/2023 

Bãi Dài, Ghềnh 

Ráng, TP. Quy 

Nhơn 

Avani Quy 

Nhơn Resort 

 

Giảm 30% trên giá phòng công tố 

tại Website của Avani Quy Nhơn 

Resort 

Giam 20% dịch vụ Spa (trừ spa 

bán lẻ và menu dịch vụ spa 

wellness) 

Giảm 20% dịch vụ ăn uống ( 

không bao gồm dịch minibar trong 

phòng và thức uống có cồn) 

01/11/2023 

Bãi Dài, Ghềnh 

Ráng, TP. Quy 

Nhơn 

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 

https://fusionhotelgroup.com/
https://fusionhotelgroup.com/


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 3 

 

Hành Sơn, Đà 

Nẵng 

Furama Resort 

Đà Nẵng 

Đối với hạng thẻ Classic và 

Titanium Giảm 25% giá thuê 

phòng công bố/ Giảm 15% cho 

dịch vụ ăn uống/ Giảm 5% cho 

dịch vụ Spa/ Giảm 5% cho dịch vụ 

thể thao dưới nước. Đối với hạng 

thẻ Platinum và Diamond/World 

Giảm 30% giá thuê phòng công 

bố/ Giảm 20% cho dịch vụ ăn 

uống/ Giảm 10% cho dịch vụ Spa/ 

Giảm 10% cho dịch vụ thể thao 

dưới nước 

31/12/2022 

103-105 Võ 

Nguyên Giáp, 

Phường Khuê Mỹ, 

Quận Ngũ Hành 

Sơn, Thành Phố 

Đà Nẵng 

Novotel Đà 

Nẵng 

Giảm 30% trên giá RB1 (bed & 

breakfast flexible rate) cho tất cả 

các loại phòng 

Giảm 20% cho các dịch vụ ăn 

uống (không bao gồm dịch vụ 

phục vụ tại phòng) 

Giảm 15% cho đồ uống có cồn 

Giảm 20% giặt ủi và dịch vụ Spa 

31/12/2023 
36 Bạch Đằng, Hải 

Châu, Đà Nẵng 

MIKAZUKI 

Đối với chỗ ở: Giảm 10% từ 

brand.com cho chủ thẻ VPBank 

Đối với dịch vụ ăn uống: Giảm 

10% cho chủ thẻ VPBank (Trừ sự 

kiện tiệc và minibar) 

Đối với khu vui chơi, công viên 

nước: Giảm 05% cho chủ thẻ 

VPBank 

01/10/2023 

Khu du lịch Xuân 

Thiều, Phường 

Hòa Hiệp Nam, 

Quận Liên Chiểu, 

Thành Phố Đà 

Nẵng. 

Kiên 

Giang  

Nam Nghi 

Resort 

Giảm 15% trên giá lưu trú 

Giảm 20% dịch vụ FnB 

Giảm 30% dịch vụ spa tại The 

Anmai Spa 

31/08/20223 

  Ấp 4, xã Cửa 

Ngạn, TP.Phú 

Quốc, tỉnh Kiên 

Giang 

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 

http://www.theanam.com/


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 4 

 

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://fusionhotel

group.com  

Wyndham 

Garden Cam 

Ranh 

Giảm 30% dịch vụ phòng ở/ Giảm 

30% dịch vụ Spa/ Giảm 10% dịch 

vụ ẩm thực 

31/12/2022 

Lô B14D Nguyễn 

Tất Thành, Xã 

Cam Hải Đông, 

Cam Lâm, Khánh 

Hòa 

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 

Khách sạn 

Liberty Nha 

trang 

Giảm 10 dịch vụ thuê phòng theo 

giá cố định              
20/11/2022 

09 Biệt Thư, 

Phường Lộc Thọ, 

TP. Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa 

Khách sạn 

Potique 

Giảm 15% cho dịch vụ phòng 

nghỉ, 15% dịch vụ ăn uống tại nhà 

hàng và bar, 15% dịch vụ spa 

31/12/2023 

22 Đường Hùng 

Vương, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh 

Hòa 

Khách sạn La 

Vagua 

Giảm 20% trên tổng hóa đơn cho 

Tất cả dịch vụ 

 Tặng 100 Voucher ưu đãi trị giá 

200K thời hạn 12 tháng 

30/11/2023 

08 Trần Phú, Vĩnh 

Nguyên, Nha 

Trang, 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://fusionhotel

group.com  

Khách sạn 

AIRPORT 
Giảm 8% khi thanh toán bằng thẻ 15/05/2023 

Số 34 Ngô Thị 

Thu Minh, Phường 

2, Quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

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://fusionhotel

group.com  

https://fusionhotelgroup.com/
https://fusionhotelgroup.com/
https://fusionhotelgroup.com/
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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 5 

 

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://fusionhotel

group.com  

  
Radisson Blu 

Phú Quốc 

Giảm 15% trên giá đặt phòng, ưu 

đãi 10% cho dịch vụ ăn uống, nâng 

cấp hạng phòng miễn phí tùy vào 

lượng phòng trống 

01/06/2023 
Radisson Blu 

Resort Phú Quốc 

 

Bình 

Thuận 

Anantara Mũi 

Né 

Giảm 10% tiền phòng trên giá 

công bố (Best Available Rate) 

Giảm 10% tiền ăn uống (trừ thức 

uống có cồn) 

23/12/2022 

12A Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 

Hàm Tiến, Thành 

Phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận 

 

Centara 

Migare Resort 

Mũi Né 

Giảm 10% trên giá phòng sẵn có 

Giảm 10% dịch vụ ăn uống 

Giảm 10% dịch vụ Spa 

Giảm 10% các dịch vụ khác 

30/09/2023 

Huỳnh Thúc 

Kháng, khu phố 4, 

Thành phố Phan 

Thiết, Bình Thuận 

  

Radisson 

Resort Phan 

Thiết 

Giảm 5% trên giá phòng (không 

áp dụng cho hạng phòng Deluxe 

King Room) và 10% trên giá dịch 

vụ ẩm thực (không bao gồm thức 

uống có cồn) và Spa cho khách 

thanh toán bằng thẻ VP bank tại 

Radisson Resort Phan Thiết 

Tài trợ 2 voucher lưu trú tại hạng 

phòng Deluxe King Room bao 

gồm bữa sáng có thời hạn đến hết 

23/12/2022 cho khách mở thẻ 

Credit card mới tại VP bank 

31/05/2023 

Tien Hoa Hamlet, 

Lạc Long Quân, 

Street, Tp. Phan 

Thiết, Bình Thuận 

 

https://fusionhotelgroup.com/
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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 6 

 

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 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 



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 7 

 

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. 

 


