
Terms and Conditions

Điều khoản và điều kiện

• Minimum requirement of 4 nights stay must be consecutive nights.

• Yêu cầu tối thiểu: 4 đêm lưu trú phải là 4 đêm liên tiếp

• No refunds or changes: bookings are non-refundable, and date changes are not  

permitted. 

• Không thể hoàn tiền hoặc thay đổi: Sau khi đã đặt phòng, khách hàng không thể

hoàn lại tiền và không được phép thay đổi ngày đặt

• Lead time: bookings must be made at least 48 hours prior to check-in.

• Thời gian đặt phòng trước: Việc đặt phòng phải được thực hiện ít nhất 48 giờ trước 

khi nhận phòng.

• Payment: bookings are pre-paid and charged in cardholder’s currency of choice, 

with the  merchant of record being Ascenda Loyalty Pte Ltd in Singapore.

• Hình thức thanh toán: Tiền phòng được thanh toán theo hình thức trả trước và

được tính theo đơn vị tiền tệ do chủ thẻ lựa chọn, với Bên bán trên hồ sơ là

Ascenda Loyalty Pte Ltd ở Singapore.

• Taxes & fees: cardholderm ust pay taxes & fees on all complimentary nights. 

Bookings  include all applicable taxes and fees, except for selected municipal or 

similar taxes that  are required by law to be collected from guests at the hotel upon 

check-in.

• Thuế & phí: Chủ thẻ phải trả thuế & phí vào tất cả các đêm miễn phí. Đặt phòng 

bao gồm tất cả các loại thuế và phí được áp dụng, ngoại trừ thuế địa phương hoặc 

các loại thuế tương tự theo yêu cầu của pháp luật phải thu từ khách khi check-in tại

khách sạn

Other standard hotel booking T&C’s apply

Những điều khoản và điều kiển tiêu chuẩn khác của khách sạn vẫn được áp dụng



Booking Journey

Quy trình đặt phòng

• Max no. guests 4

• Chọn số lượng khách (tối đa là 4)

visa-hotel-nights.inspiredlifestyles.com

VMORC ID : 130464

• Enter Valid Visa Infinite Bin for Validation

• Nhập mã BIN của thẻ Visa Infinite hợp lệ để

xác thực

• Access to main page if Card is Validated
• Truy cập vào trang chính nếu thẻ hợp lệ

• Select Country

• Chọn quốc gia

• Select City

• Chọn thành phố

• Select Dates

• Chọn thời gian



• The number before the crescent denotes the number of nights

• Chữ số bên cạnh biểu tượng mặt trăng biểu thị số lượng đêm
được đặt.

• Allows you to sort by rating, price and best deals. Best deals is 
based on information provided by other OTA sourced (eg. 
expedia)

• Cho phép bạn sắp xếp các lựa chọn dựa trên mức độ đánh giá, 
giá cả và ưu đãi tốt nhất. Thông tin về ưu đãi tốt nhất được lấy
nguồn từ các trang Đại lý du lịch trực tuyến (Ví dụ như
Expedia)

• NB : Best rated uses the hotels with the best customer reviews 
first. Best deals compares to  the price we are offering to the 
other OTA's and the hotels own direct rate and displays the 
one that offers the best cardholder value first

• NB: Tiêu chí “Mức độ đánh giá tốt nhất” ưu tiên hiển thị các
Khách sạn có đánh giá tích cực nhất từ khách hàng. Tiêu chí
“Ưu đãi tốt nhất” so sánh giữa mức giá chúng tôi đang cung 
cấp cho các Đại lý du lịch trực tuyến khác và các khách sạn sở 
hữu mức giá trực tiếp. Mức giá tốt nhất cho khách hàng sẽ
được ưu tiên hiển thị đầu tiên.



USD282 per night is the price inclusive of tax

• 282 USD cho mỗi đêm là giá đã bao gồm thuế

USD876 for the 4 nights is the price for 3 nights + tax for the 4th night

• 876 USD cho 4 đêm là giá cho 3 đêm + thuế cho đêm thứ 4

Nightly rate before tax is applied

• Giá qua đêm trước thuế được áp dụng

Total nights rate (also excl tax)

• Tổng cộng giá qua đêm (cũng không bao gồm thuế)

Tax for the 4 nights

• Thuế cho 4 đêm

Total for 4 nights

• Tổng cộng giá cho 4 đêm

Complimentary night discount is the room rate (excltax)

• Giá được giảm cho đêm miễn phí là giá phòng qua đêm(không bao gồm thuế)



The Primary Guest must be at least 18 years 

old

The Visa Infinite Primary Cardholder must be a 

guest on the itinerary.

Khách chính phải từ 18 tuổi trở lên

Chủ thẻ chính của thẻ Visa Infinite phải là

người có mặt trong chuyến đi



2ndvalidation check is performed at checkout.

Kiểm tra xác nhận lần 2 được thực hiện khi khách hàng trả phòng.



Pending Confirmation Email (Sent when some 

hotels may not be able to provide instant 

confirmation for one reason or another)

Email xác nhận đang chờ xử lý (Được gửi trong

trường hợp khách sạn không thể xác nhận ngay

lập tức bởi bất kì lí do phát sinh)

Confirmation Email

‘Email xác nhận

Contact details are made available only when a 

booking is made. English language supports is 24/7 for 

all phone numbers. Other language support is 

provided via email.

Chi tiết liên lạc chỉ được cung cấp khi việc đặt phòng 

đã được hoàn thành. Hỗ trợ bằng Tiếng Anh 24/7 cho

tất cả các số điện thoại. Hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác

được cung cấp thông qua email



FAQ

Các câu hỏi thường gặp

1. Is there a limit to the number of complimentary nights cardholder can enjoy?

Có giới hạn số lượng đêm miễn phí một chủ thẻ được nhận không?

There is no limit or cap on complimentary nights. Every 4 nights you book include one complimentary night. This means: bookings for 4-7 total nights include 1 

complimentary night, bookings for 8-11 total nights include 2 complimentary nights, and so forth.

Không có giới hạn cho số lượng đêm miễn phí. Cứ mỗi 4 đêm bạn đặt sẽ được tặng một đêm miễn phí. Ví dụ: đặt chỗ cho 4-7 tổng số đêm bao gồm 1 đêm miễn phí, 

đặt chỗ cho 8-11 tổng số bao gồm 2 đêm miễn phí, v.v.

2. Is there a limit to the number of rooms?

Có giới hạn số phòng không ?

The booking is based on per room per cardholder.

Việc đặt phòng được dựa trên mỗi phòng cho mỗi chủ thẻ

3. Can special requests be accommodated by the hotels?

Các yêu cầu đặc biệt có được cung cấp bởi khách sạn?

Cardholders will need to enter any special requests (e.g. quiet room, special event, etc.) when finalizing their booking on the check-out page, and we will pass them 

directly to the hotel. All requests are at the hotel’s discretion and not guaranteed.

Chủ thẻ cần nhập bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào (ví dụ: phòng yên tĩnh, sự kiện đặc biệt, v.v.) khi hoàn tất đặt phòng trên trang check-out và chúng tôi sẽ chuyển yêu câu

trực tiếp đến khách sạn. Việc thực hiện tất cả yêu cầu sẽ theo quyết định từ phía khách sạn và sẽ không được bảo đảm.

4. How far in advance do I need to book my hotel?

Tôi cần đặt phòng khách sạn trước bao lâu

Hotel bookings on the site must be made at least 48 hours in advance.

Việc đặt phòng trên website cần được thực hiện trước đó ít nhất 48 giờ.



5. How is payment made for hotel stays booked through the Visa Infinite Complimentary Hotel Night site?

Việc thanh toán được thực hiện như thế nào khi đặt phòng qua website chương trình Visa Infinite Complimentary Hotel Night?

The payment will be for the room rates and other inclusion as stated at the time of bookings. Any additional incidentals or chargeable items 

(egextra bed, etc.) will be charged additionally by the hotel at the time of check out. 

Chi phí sẽ bao gồm giá phòng và các khoản thu khác được nêu ra tại thời điểm đặt phòng. Bất kỳ phu phí bổ sung hoặc các mặt hàng có tính 

phí (ví dụ như giường, v.v.) sẽ được khách sạn tính thêm vào thời điểm trả phòng.

6. How competitive are the rates Cardholder can get for the paid nights?

Mức giá mà Chủ thẻ có thể nhận được cho việc lưu trú cạnh tranh như thế nào?

Cardholder are getting the best available rates. To deliver on this promise, we benchmark rates in real-time against the largest online travel 

portals in the market. These comparisons are clearly displayed in the search results to give cardholders full pricing transparency.

Chủ thẻ đang nhận được các mức giá tốt nhất hiện có. Cam kết điều này, chúng tôi xác định các mức giá theo thời gian thực dựa trên thông

tin các cổng du lịch trực tuyến lớn nhất trên thị trường. Những so sánh này được hiển thị rõ ràng trong mục kết quả tìm kiếm để cung cấp 

cho chủ thẻ sự minh bạch về giá cả.

7. How is the total price of the stay calculated?

Giá tổng cộng cho thời gian lưu trú được tính như thế nào?

Cardholders are charged only for the paid nights included in their stay, plus the taxes & fees on the complimentary nights. For example, a 4-

night stay consists of 1 complimentary night and 3 paid nights. Cardholder will pay the nightly rate multiplied by 3, plus taxes & fees on the 

complimentary night.

Chủ thẻ chỉ bị tính phí cho các đêm trong thời gian lưu trú, cộng với các khoản thuế và phụ phí vào các đêm miễn phí. Chẳng hạn, thời gian 

lưu trú 4 đêm ẽ bao gồm 1 đêm miễn phí và 3 đêm tính phí. Chủ thẻ sẽ trả mức giá mỗi đêm nhân với 3, cộng với thuế & phụ phí vào đêm 

miễn phí.



8. Can cardholder change or cancel my bookings?

Chủ thẻ có thể thay đổi hoặc hủy đặt phòng không?

All bookings through the Visa Infinite Complimentary Night site are non-refundable and non-changeable.

Tất cả các lượt đặt phòng thông qua trang web Visa Infinite Free Night đều không được hoàn tiền và không thể thay đổi.

9. How can cardholder access a copy of their booking confirmation?

Làm thế nào chủ thẻ có thể nhận được một bản sao xác nhận đặt phòng của họ?

Cardholder will receive an email confirmation upon booking. However, please drop a short message to our service team through our contact 

us form, they will be delighted to send an additional copy of the confirmation to a specified email address as requested by cardholder.

Chủ thẻ sẽ nhận được email xác nhận khi hoàn thành đặt phòng. Tuy nhiên, bạn vui lòng gửi một tin nhắn ngắn cho nhóm dịch vụ khách hàng

của chúng tôi thông qua mẫu đơn “Liên hệ chúng tôi”, chúng tôi rất sẵn lòng gửi thêm một bản sao xác nhận bổ sung đến địa chỉ email được

chỉ định theo yêu cầu của chủ thẻ.

10. What should cardholder do if they have a question or issue relating to a booking?

Chủ thẻ cần làm gì trong trường hợp có câu hỏi hoặc vấn đề liên quan tới việc đặt phòng ?

Please contact our service team through our contact us form. They will be delighted to assist you 24/7 in local language via email, and in 

English language via the phone numbers shown in cardholder’s booking confirmation email. 

Vui lòng liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng thông qua mẫu đơn “Liên hệ với chúng tôi”. Chúng tôi rất vui lòng được hỗ trợ bạn 24/7 bằng 

ngôn ngữ địa phương qua email và bằng tiếng Anh qua các số điện thoại được hiển thị trong email xác nhận đặt phòng.

11. What if a cardholder is bringing children along? 

Chủ thẻ có được mang theo trẻ em không?

Depending on the children ages, some hotels will accommodate within single room. We recommend to choose the appropriate room type for 

their family needs.

Tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ, một số khách sạn sẽ cung cấp phòng đơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn loại phòng phù hợp với nhu cầu của 

gia đình.



12. Do the bookings made for Hilton Hotels count as the nights required for the Hilton Honors Programme?

Lượt đặt phòng cho Khách sạn Hilton có được tính vào số đêm cần thiết cho Chương trình Hilton Honors Programme không?

No. As accordance to the terms and conditions of Hilton Honors Programme,  offer is not valid by booking or reserving a room through any 

other non-Hilton-direct booking channels such as non-designated GDS, third party website or any other channel; Advance purchases made 

through online aggregators such as Expedia, Hotels.com, Agoda.com or other travel agents and Gift card purchases are also excluded.

Không. Dựa trên các điều khoản và điều kiện của Chương trình Hilton Honors Programme, ưu đãi không hợp lệ khi đặt phòng thông qua các

kênh đặt phòng không trực tiếp thông qua Hilton như GDS, trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ kênh nào khác; Các thanh toán trả trước 

được thực hiện thông qua các đại lý du lịch trực tuyến như Expedia, Hotels.com, Agoda.com hoặc thanh toán qua thẻ quà tặng đều không

được chấp nhận. 

13. Will there be other language available?

Các ngôn ngữ khác có được hỗ trợ không ?

Yes,we are working towards translating the site to the following language –Simplified & Traditional Chinese, Korean, Japanese, Thaiand, 

Bahasa, Indonesian. We are targeting these sites to be ready soon.

Có, chúng tôi đang cố gắng để mang đến những phiên bản ngôn ngữ mới cho website, bao gồm: Tiếng Trung phồn thể & giản thể, Tiếng

Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Thái, Tiếng Bahasa, Tiếng Indonesia. Chúng tôi mong muốn những phiên bản website này sẽ được ra mắt sớm.



14. What is the cost for issuer customisation?

Chi phí cho hình thức tùy chỉnh nhà cung cấp là gì?

5,000 Hotels worldwide

No Refund, No change of dates

5,000 khách sạn trên toàn thế giới

Không hoàn tiền, không thay đổi thời gian

Tùy chỉnh giao diện và tên miền nhà cung

cấp (Cài đặt)

US $10,000 mỗi nhà cung cấp

Tùy chỉnh giao diện và tên miền nhà cung

cấp (Phí hàng tháng)

US $2,000 mỗi nhà cung cấp

Tùy chỉnh giao diện, tên miền và CVP nhà

cung cấp (Cài đặt)

US $20,000 mỗi nhà cung cấp

Tùy chỉnh giao diện, tên miền và CVP nhà

cung cấp (Phí hàng tháng)

US $5,000 mỗi nhà cung cấp mỗi tháng

Xây dựng thương hiệu/Cải thiện trực quan cho giao diện người dùng hiện tại: US $150  một

giờ

Customised issuer skin and domain 

(Setup)

US $10,000 per issuer

Customised issuer skin and domain 

(Monthly fee)

US $2,000 per issuer

Customised issuer skin and domain 

and CVP (setup)

US $20,000 per issue

Customised issuer skin and domain 

and CVP (Monthly Fee) 

US $5,000 per month per issuer

Branding / Visual Amendments to current User Interface : US$150 per 

hour 

Any deviation will require co-funding. Please contact your country representative for more details.

Bất kỳ sự điều chỉnh nào sẽ đều yêu cầu chia sẻ chi phí. Vui lòng liên hệ với đại diện tại quốc gia của bạn để biết thêm chi tiết.


