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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI TRAVELOKA  

  

1. Mức ưu đãi: Giảm 150.000VNĐ cho đơn hàng từ 1.400.000VNĐ   

2. Đối tượng Khách hàng và phạm vi áp dụng: Chủ thẻ thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng  

VPBank Mastercard (bao gồm các loại thẻ tương ứng với đầu BIN như sau)   

THẺ TÍN DỤNG  BIN  

CLASSIC  520399  

TITANIUM  523975  

TIMO  523975  

PLATINUM  524394  

DIAMOND WORLD  518966  

  

3. Thời gian triển khai Chương trình: 15/11/2022-31/01/2023  

4. Nội dung của Chương trình:   

- Giảm 150.000VNĐ cho đơn hàng từ 1.400.000VNĐ   

5. Điều khoản và điều kiện của Chương trình:  

a)  Điều khoản & điều kiện cho Mã ưu đãi đặt phòng khách sạn:   

- Ưu đãi 150.000 VNĐ khi đặt phòng khách sạn sử dụng mã giảm giá VPLOKAKS.  

- Áp dụng cho mức giao dịch tối thiểu là 1.400.000 VNĐ.  

- Áp dụng đối với tất cả các khách sạn.  

- Áp dụng cho mọi khách sạn và loại phòng, phụ thuộc vào chính sách của từng khách sạn.  

- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, bao gồm ngày Lễ, Tết   

  

b)  Điều khoản cho Dịch vụ cho Mã ưu đãi đặt vé máy bay:   

- Ưu đãi 150.000 VNĐ khi đặt vé máy bay đường bay quốc tế và nội địa khi sử dụng mã giảm giá  

VPLOKABAY.  

        

  

Hội sở chính   

  Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội   

ĐT: (84.4)  3 9288869       Fax: (84.4)  3 9288867   

Swift: VPBKVNVX      Website:  www.vpbank.com.v n     

http://www.vpbank.com.vn/
http://www.vpbank.com.vn/
http://www.vpbank.com.vn/
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- Áp dụng cho mức giao dịch tối thiểu là 1.400.000 VNĐ.  

- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, bao gồm ngày Lễ, Tết   

  

c)  Điều khoản cho Dịch vụ cho Mã ưu đãi đặt vé Tham quan & Giải trí:   

- Ưu đãi 150.000 VNĐ cho vé Tham quan & Giải trí khi sử dụng mã VPLOKAVUI.  

- Áp dụng cho mức giao dịch tối thiểu là 1.400.000 VNĐ.  

- Áp dụng với tất cả các khu tham quan  & giải trí  

- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, bao gồm ngày Lễ, Tết   

  

Điều khoản và điều kiện chung:  

- Chương trình áp dụng với thẻ thanh toán quốc tế VP Bank Mastercard với các đầu mã BIN :  

  

THẺ TÍN DỤNG  BIN  

CLASSIC  520399  

TITANIUM  523975  

TIMO  523975  

PLATINUM  524394  

DIAMOND WORLD  518966  

  

- Mỗi khách hàng (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ tín dụng, 1 thiết bị) được sử dụng 1 

mã mỗi tháng trong thời gian diễn ra chương trình. Để mã được áp dụng hợp lệ, lần áp dụng mã ưu 

đãi sau phải cách lần áp dụng mã ưu đãi trước đó tối thiểu 30 ngày.  

- Mã ưu đãi áp dụng đối với yêu cầu đặt phòng khách sạn, vé máy bay, vé tham quan và giải trí thực 

hiện tại ứng dụng Traveloka và trình duyệt Traveloka.  

- Chương trình này không kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác của Traveloka.  

- Ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt.  

- Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VNĐ.  

- Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác.  

- Ưu đãi được áp dụng đồng thời cùng chương trình quy đổi Điểm thưởng Traveloka khi khách hàng 

là thành viên Traveloka.  

- Khách hàng sử dụng mã ưu đãi sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản & điều kiện khuyến mãi 

sẽ bị từ chối việc sử dụng mã ưu đãi của Traveloka trong tương lai.  
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- Sử dụng mã ưu đãi sai là khi Traveloka xác định rằng mã giảm giá bị áp dụng sai mục đích, nhằm 

gian lận hoặc trục lợi.  

- Traveloka không có trách nhiệm cấp lại các mã ưu đãi bị gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố kỹ 

thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.  

  

  

  

  

  


