
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HÈ 2017 

LĨNH VỰC ĐỐI TÁC NỘI DUNG ƯU ĐÃI LOẠI THẺ ĐỊA ĐIỂM  THỜI HẠN 

DU LỊCH 

TRAVELOKA 

 Giảm 10% cho vé máy bay, tối đa 150,000 đồng 

 Giảm 20% cho đặt phòng khách sạn, tối đa 

200,000 đồng  

 Áp dụng cho hóa đơn từ 1,000,000 đồng trở lên 

 Mỗi thẻ chỉ được áp dụng ưu đãi 1 lần 

Thể lệ chương trình: 

- Áp dụng đối với tất cả các khách sạn và thời gian 

lưu trú, các hãng máy bay và thời gian bay khi 

thanh toán trên ứng dụng di động Traveloka. 

- Chỉ áp dụng đối với các chuyến bay nội địa Việt 

Nam hoặc các chuyến bay quốc tế có điểm khởi 

hành/ điểm đến tại Việt Nam. 

- Chương trình này không thể kết hợp với các 

khuyến mãi khác tại Traveloka và tổ chức thẻ (nếu 

có) 

- Phần giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền 

mặt. 

- Ngân sách chương trình có hạn, có thể kết thúc 

sớm mà không có thông báo trước 

Thẻ tín dụng 

quốc tế Visa, 

Mastercard 

Áp dụng khi thanh toán trên 

ứng dụng di động Traveloka  
17/06 – 07/07 

SAIGONTOURIST 

Hoàn 500.000đ cho Tour du lịch có giá trị thanh 

toán sau cùng (1) từ 10.000.000đ. 

(1) Giá trị thanh toán sau cùng qua POS/Online = 

Giá niêm yết – khuyến mãi của Saigontourist – các 

Chủ thẻ  

Quốc tế 

Phòng Đăng ký du lịch 

Saigontourist toàn quốc 

15/06 – 15/08 

(hoặc đến khi có 

thông báo kết thúc) 



ưu đãi từ Tổ chức thẻ Visa, Master, JCB (nếu có)  

 Áp dụng cho Tour du lịch có giá trị thanh toán 

từ 10.000.000đ. 

 Áp dụng cho 160 khách hàng đầu tiên đủ điêu 

kiện chương trình. 

 Mỗi chủ thẻ quốc tế được tham gia 01 (một) lần 

trong chương trình, với mức hoàn tiền tối đa 

500.000đ/hóa đơn thanh toán. 

 Không áp dụng tách hóa đơn. 

 Thời gian hoàn tiền: tối đa 60 ngày sau khi kết 

thúc chương trình. 

VIETRAVEL 

 Giảm thêm 500.000đ cho Tour du lịch có giá trị 

thanh toán(1) từ 10.000.000đ và giá trị thanh 

toán sau cùng qua POS(2) sau khi trừ giảm giá 

500,000 đồng phải từ 9,500,000 đồng trở lên 

(1) Giá trị thanh toán = Giá niêm yết – khuyến mãi 

của Vietravel (nếu có) –ưu đãi từ Tổ chức thẻ 

Visa, Master, JCB (nếu có). 

 (2) Giá trị thanh toán sau cùng qua POS = Giá 

niêm yết – khuyến mãi của Vietravel – các ưu đãi 

từ Tổ chức thẻ Visa, Master, JCB (nếu có) ) – 

500.000đ giảm thêm của chương trình  này. 

 Áp dụng cho Tour du lịch có giá trị thanh toán 

từ 10.000.000đ. 

 Số tiền thanh toán sau cùng qua POS của Chủ 

thẻ phải từ 9.500.000đ. 

 Mỗi thẻ tín dụng được tham gia 01 (một) lần 

Chủ thẻ tín dụng 

Quốc tế 

Phòng Đăng ký du lịch 

Vietravel toàn quốc 

05/06 – 15/08 

(hoặc đến khi có 

thông báo kết thúc) 



trong chương trình, với mức giảm tối đa 

500.000đ/hóa đơn thanh toán. 

 Không áp dụng tách hóa đơn. 

Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank khi tham 

gia chương trình này được tham gia đồng thời 

các chương trình ưu đãi hiện có tại Vietravel và 

chương trình “Trả góp lãi suất 0%”. 

AGODA 

 Giảm 10% cho thẻ MASTER, JCB khi thanh 

toán phòng khách sạn tại  website 

www.agoda.com/sacombank 

 Thời gian áp dụng: từ  12/07 đến 31/08/2017. 

 Thời gian lưu trú: từ 12/07 đến 30/11/2017 

 Áp dụng cho khách sạn có ghi chú: khuyến mãi 

hợp lệ 

Chủ thẻ quốc tế 

Mastercard, JCB 
www.agoda.com/sacombank 12/07 - 31/08 

MYTOUR  Giảm 15% khi đặt phòng trên trang Mytour.vn 

 Thời gian áp dụng: từ 01/06 – 31/08/2017 

Chủ thẻ quốc tế 

Visa/Mastercard/

JCB 

www.mytour.vn 01/06 – 31/08 

VINPEARL 

 Giảm 20% giá phòng công bố 

 Giảm 30% giá Vinpearland, Safari, Spa công 

bố. 

Chủ thẻ  

Quốc tế 

Sacombank 

Áp dụng cho hệ thống 

Vinpearl bao gồm khách sạn, 

resort &villas 

Chi tiết địa điểm xem thêm tại: 

vinpearl.com 

01/06 – 31/08 

 

FAMIANA  Giảm 20% trên giá phòng niêm yết  

 Giảm 10% hóa đơn ẩm thực 

Tất cả chủ thẻ 

Sacombank 
PHÚ QUỐC 05/06 – 15/08 

FURAMA RESORT 
 Nhận ưu đãi đến 55% cho giá phòng và các 

tiện ích. 

Chủ thẻ Visa 

Infinte, Platinum, 

Mastercard 

ĐÀ NẴNG 05/06 – 31/08 

http://www.agoda.com/sacombank


L’ALYANA NINH VÂN 

BAY 

 Nhận ưu đãi đến 50% cho giá phòng và các 

tiện ích 

Chủ thẻ Visa 

Infinte, Platinum, 

Mastercard 

NHA TRANG 05/06 – 31/08 

DIAMOND BAY 

RESORT 

 Giảm 30% giá phòng (trên giá công bố) 

 Giảm 20% cho dịch vụ Spa tại Resort. 

 Giảm 20% cho dịch vụ ăn uống tại Resort. 

Tất cả chủ thẻ 

Sacombank 
NHA TRANG    05/06 – 15/08 

LONG BEACH 

RESORT 

 Giảm 20% trên giá phòng niêm yết  

 Giảm 10% hóa đơn ẩm thực 

Tất cả chủ thẻ 

Sacombank 
PHÚ QUỐC 05/06 – 15/08 

MUA SẮM  
LAZADA 

 Giảm 200k cho đơn hàng từ 1.200.000 đồng. 

 Nhập mã giảm giá SACOM200 

 Áp dụng cho chủ thẻ tín dụng quốc tế 

Sacombank. 

 Thời gian: Thứ 4 hàng tuần từ  05/06/2017 đến 

15/08/2017 và các ngày 27, 29, 30/06/2017. Áp 

dụng từ 10h đến 14h. 

 Mỗi chủ thẻ chỉ được ưu đãi 1 lần trong suốt 

thời gian chương trình. 

 Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết ngân 

sách. 

 Tất cả sản phẩm tại Lazada.vn ngoại trừ sản 

phẩm sữa bột dành cho trẻ em, sữa Vinamilk, 

các sản phẩm được bán và tự thu tiền của một 

số nhà bán hàng. 

Chủ thẻ tín dụng 

quốc tế 

www.lazada.vn hoặc ứng 

dụng Lazada 
05/06 – 15/08 

 

http://www.lazada.vn/

