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TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VISA GOLF 2013 

 
 Giảm giá 50% phí ra sân tại 6 câu lạc bộ tại Việt Nam 

 



4 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH VISA VIETNAM GIẢM GIÁ 50% PHÍ RA SÂN– DANH SÁCH 

CÁC CÂU LẠC BỘ  

 
 

Quốc gia Thành phố/Tỉnh CLB 

Vietnam Chí Linh, Hải Dương Chi Linh Star Golf & Country Club 

 Sơn Tây, Hà Nội King’s Island Golf Club 

 Điện Bàn, Quảng Nam Montgomerie Links Golf Club 

 Long Thành, Đồng Nai Long Thanh Golf Club 

 Trảng Bom, Đồng Nai Bo Chang Dong Nai Golf Club 

 Quận 9, TPHCM Vietnam Golf & Country Club 

 

 

 
Lưu ý 

 

 
 Tất cả những câu hỏi và yêu cầu đặt 

golf phải được thực hiện qua đường 
dây hỗ trợ đặt golf của chương trình 
Visa Vietnam Golf. 

 
 Các câu lạc bộ sẽ không nhận thư từ/ 

giải đáp thắc mắc hay nhận đặt golf 
theo chương trình Visa Vietnam Golf 
trực tiếp từ chủ thẻ Visa Bạch kim / 
Infinite.  
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN ĐẶT GOLF: 
 
QUY TRÌNH 1: ĐẶT GOLF QUA ĐƯỜNG DÂY HỖ TRỢ ĐẶT GOLF CỦA CHƯƠNG TRÌNH VISA 
VIETNAM GOLF: 
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QUY TRÌNH 2: ĐẶT GOLF QUA EMAIL CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẶT GOLF CỦA VISA 
VIETNAM 
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QUY TRÌNH 3: THAY ĐỔI MỘT GIỜ CHƠI ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN 
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QUY TRÌNH 4: HỦY GIỜ CHƠI ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN 
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INTERNATIONAL SOS – ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ  
 

Xin vui lòng liên hệ với các nhân viên International SOS để tìm hiểu thêm về chương trình, xác nhận 

đặt golf hoặc các vấn đề phát sinh. Địa chỉ liên hệ này hoạt động 24/7. 

EMAIL 

 
Đặt chơi Golf/vấn đáp/vấn đề phát sinh 

inquiries.visagolf@internationalsos.com 
 

Đường dây hỗ trợ đặt golf 
 
ĐT:  + (84)  8 3824 0578  
 

 

mailto:inquiries.visagolf@internationalsos.com
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ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHƠI GOLF GIẢM GIÁ 50% CỦA 

VISA VIETNAM 

 
1. Thời hạn chương trình: 

- Chương trình được áp dụng từ 01/02/2013 đến hết ngày 31/01/2014. 

- Áp dụng cho ngày chơi trong tuần và cuối tuần. 

- Áp dụng cho thẻ Visa Platinum và Visa Infinite được phát hành ở Việt Nam. 

 
2. Quy định về số lượng người chơi: 

- Tối đa 01 chủ thẻ cho mỗi trận chơi gôn vào ngày trong tuần. 

- Tối đa 01 chủ thẻ và tối thiểu 02 khách mời cho mỗi trận chơi gôn vào ngày cuối tuần/ngày 

lễ. 

 
3. Yêu cầu về thời gian đặt giữ chỗ: 

- Đặt giữ chỗ phải được thực hiện ít nhất trước 1500hrs và trước 02 ngày trước cho ngày chơi 

trong tuần 

- Đặt chổ phải được thực hiện ít nhất trước 1500hrs và trước 04 ngày cho ngày chơi cuối tuần/ 

ngày lễ. 

 
4. Các bước giao dịch đặt chỗ: 

- Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua Chương Trình Visa Vietnam Golf. Chủ thẻ sẽ 

không được hưởng ưu đãi của chương trình khi trực tiếp đặt giữ chỗ với sân gôn. 

- Sự chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ chơi đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng 

trống của sân golf. 

- Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác. Không áp dụng khi 

tham gia các sự kiện hay giải thi đấu khác tại sân gôn. 

- Chương trình Visa Vietnam Golf sẽ không xử lý các yêu cầu đặt chỗ dựa vào ngày giờ chơi 

gôn mà khách hàng đã đặt trước trực tiếp với sân gôn. 

- Chủ thẻ chỉ có thể đặt giờ chơi gôn cho lần chơi kế tiếp khi đã hoàn tất lần chơi trước. 

 
5. Phí và Lệ phí: 

- Chủ thẻ và khách mời đầu tiên sẽ được giảm 50% trên phí ra sân (theo giá công bố) 

- Các khách mời tiếp theo được giảm 10% trên phí ra sân (theo giá công bố). 

- Chủ thẻ và các khách mời tự túc thanh toán các phí sau (và không chỉ giới han ở các phí 

này): phí xe điện, tủ đựng đồ, và phí bảo hiểm theo giá công bố tại sân (nếu có). 

 
 

6. Thanh toán: 

- Tất cả chi phí (bao gồm phí ra sân và phí hầu gôn) cho Chủ thẻ và các khách mời của Chủ 

thẻ phải được thanh toán ngay khi đặt giữ chỗ và các phí này sẽ được trừ trực tiếp trên thẻ 

Visa Platinum hay Visa Infinite của Chủ thẻ. 

- Tất cả chi phí này đều được qui đổi và thanh toán theo tiền địa phương. 

 
 
 

7. Hủy chỗ, Vắng mặt và Thay đổi đặt chỗ: 

- Việc hủy chỗ hay không đến chơi golf theo ngày giờ chơi đã được xác nhận sẽ chịu các 

khoản phí như sau: 

Hủy chỗ đã đặt trước 48 tiếng trước giờ chơi sẽ được hoàn lại toàn bộ phí đã thanh 
toán. 
Hủy chỗ đã đặt sau 48 tiếng trước giờ chơi hoặc không đến chơi theo ngày giờ đã 
được xác nhận, khách sẽ không được hoàn lại phí đã thanh toán. 

 
- Đối với các giờ chơi đã được xác nhận, phí thay đổi 100.000VNĐ (Một trăm ngàn đồng) sẽ 

được áp dụng cho mỗi lần thay đổi. Khách chỉ có thể thay đổi ngày/giờ chơi hoặc/và số 

lượng/tên người chơi trong mỗi trận.  
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- Thay đổi sân chơi sẽ được xem là hủy chỗ đã đặt (phải tuân  theo quy định của việc hủy 

chỗ), và là một yêu cầu đặt giữ chỗ mới (phải tuân theo quy định của chương trình). 

 

- Không hoàn phí trong điều kiện thời tiết xấu.  

8. Các điều khoản và quy định khác: 

- Gôn thủ phải có số điểm chấp. 

- Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ đặt giữ chỗ chơi golf tại sân với giá ưu đãi. Việc sử 

dụng các tiện nghi và dịch vụ khác phải có sự đồng ý và tình trạng của sân golf. 

- Sân gôn sẽ có quyền bổ sung thêm người vào một nhóm chơi.  

- Căn cứ theo phạm vi pháp luật cho phép, Chủ thẻ khi tham gia chương trình ưu đãi này, 

đồng ý không quy trách nhiệm lên Chương Trình Visa Vietnam Golf /Visa Vietnam/các ngân 

hàng phát hành thẻ, các công chức, nhân viên và những người khác được chỉ định và ủy 

quyền làm việc cho các tổ chức này về các yêu cầu bồi thường, yêu cầu, khiếu nại hay mất 

mát, cũng như các phí tổn, chi phí liên quan, và đối với bất cứ thiệt hại nào được xác nhận, 

truy đòi bồi thường, hoặc đã được bồi thường đi ngược lại với quyền và lợi ích của Chương 

Trình Visa Vietnam Golf /Visa Vietnam/các ngân hàng phát hành thẻ, hoặc các công chức, 

nhân viên và những người khác được chỉ định và ủy quyền làm việc cho các tổ chức này với 

lý do thương tích cá nhân, bao gồm cả thương tật hoặc tử vong, và/hoặc thiệt hại về tài sản, 

bao gồm hư hại, hết công dụng phát sinh từ hoặc trong quá trình liên kết hay tham gia 

chương trình.  

- Số điện thoại Chương Trình Visa Vietnam Golf: 08 38240 578 

- Địa chỉ email: inquiries.visagolf@internationalsos.com  
 

 
Thông tin quan trọng liên quan đến các câu lạc bộ trong chương trình giảm giá 50% 
 

QUỐC GIA CLB QUẢNG CÁO YÊU CẦU CỦA CLB GHI CHÚ 

VIETNAM Chi Linh Star Golf & 
Country Club 

Được phép   

VIETNAM King’s Island Golf 
Club 

Được phép  Có thể đặt giờ 
chơi đêm 

VIETNAM Montgomerie Links 
Golf Club 

Được phép   

VIETNAM Long Thanh Golf 
Club 

Được phép   

VIETNAM Bo Chang Dong Nai 
Golf Club 

Được phép   

VIETNAM Vietnam Golf & 
Country Club 

Được phép   

 
 
 
 

mailto:inquiries.visagolf@internationalsos.com
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VÍ DỤ VỀ CÁC TÌNH HUỐNG ĐẶT GOLF THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ 50% 
PHÍ RA SÂN THƯỜNG GẶP: 
 
 
VÍ DỤ 1 
Tình huống: Khi người chơi đến sân golf, sân golf không tìm thấy tên của họ trong danh sách đăng ký 
và không tìm thấy chứng từ thanh toán 
Giải pháp: Gọi Đường dây hỗ trợ đặt golf của Visa Vietnam. Nhiều trường hợp xảy ra do các phòng 
ban có liên quan chưa được thông báo kịp thời thông tin hoặc do các nhân viên mới chưa quen với 
cơ chế đặt chơi golf theo chương trình của Visa Golf Vietnam.  
 
 
VÍ DỤ 2 
 
Tình huống: Chủ thẻ yêu cầu được chơi tại sân Long Thành ở Đồng Nai vào sáng Chủ nhật. Tuy 
nhiên, sân Long Thành chỉ còn giờ trống vào ngày trong tuần.  
Giải pháp: Intl.SOS sẽ giới thiệu khách câu lạc bộ khác (ví dụ như sân Bo Chang Dong Nai) nơi có 
giờ trống vào khoảng ngày giờ khách mong muốn.  
  
 
VÍ DỤ 3 
Tình huống: Giờ chơi mà Chủ thẻ mong muốn không còn trống. 
Giải pháp: Intl.SOS sẽ kiểm tra với sân golf với thứ tự ưu tiên như sau: giờ chơi khác ở sân golf mà 
khách yêu cầu hoặc giờ chơi yêu cầu ở một sân golf khác để khách lựa chọn.  
 
VÍ DỤ 4 
Tình huống: Giờ chơi đã được xác nhận, nhưng Intl.SOS gặp trục trặc trong việc trừ tiền qua thẻ tín 
dụng của Chủ thẻ. 
Giải pháp: Intl.SOS sẽ gọi điện thoại để thông báo cho Chủ thẻ trường hợp này. Vấn đề này có thể 
xảy ra bởi nhiều lý do: thông tin Chủ thẻ cung cấp không chính xác, Chủ thẻ chưa kích hoạt giao dịch 
cho thẻ, còn các khoản chưa thanh toán giữa Chủ thẻ và Ngân hàng phát hành thẻ,….  Nếu xảy ra 
trong các trường hợp trên, Chủ thẻ phải gọi đến Ngân hàng phát hành thẻ để được trợ giúp.  
 
VÍ DỤ 5:  
Tình huống: Chủ thẻ không thể cung cấp cho International SOS “Giấy ủy quyền thanh toán qua thẻ 
tín dụng” trong khoảng thời hạn yêu cầu.  
Giải pháp: Do cần phải có Giấy ủy quyền để hoàn thành việc đặt và giữ chỗ, Intl.SOS có thể sẽ phải 
hủy chỗ đã đặt và sẽ đặt lại chỗ mới theo yêu cầu của chủ thẻ và khi chủ thẻ có thể cung cấp cho 
Intl.SOS Giấy ủy quyền đã có chữ ký.  
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
 
 
Tôi phải thực hiện việc đặt chơi Golf như thế nào? 
 
Chủ thẻ gọi đến đường dây hỗ trợ đặt golf của chương trình Visa Vietnam Golf để thực hiện việc đặt 
chơi Golf hoặc yêu cầu tư vấn về chương trình. Câu lạc bộ sẽ không chịu trách nhiệm trả lời bất cứ 
câu hỏi nào từ chủ thẻ liên quan đến chương trình hoặc xử lý đặt chơi Golf theo chương trình. 
 
Cần phải đặt chơi Golf trước bao lâu? 
 
Chủ thẻ cần phải đặt chỗ chơi Golf trước ít nhất trước 3g chiều và trước 2 ngày làm việc cho ngày 
trong tuần hoặc trước 3g chiều và trước 4 ngày làm việc cho ngày cuối tuần. Thông thường Int.SOS 
sẽ xác nhận việc đặt chỗ trong vòng một ngày làm việc.  
 
 
Cần phải có tối thiếu bao nhiêu người chơi để thực hiện việc đặt Golf? 
 
Tối thiểu 1 người chơi (chủ thẻ) cho mỗi booking vào ngày trong tuần. Tuy nhiên, booking 1 người sẽ 
phải tuân theo sự ghép nhóm của CLB nếu CLB yêu cầu cần phải có nhiều hơn 1 người trong mỗi 
nhóm. 
 
Tối thiểu 3 người chơi (1 chủ thẻ và 2 khách mời) cho mỗi booking vào ngày cuối tuần/ngày lễ. 

 

Chủ thẻ phụ Visa Infinite hoặc Platinum có được hưởng ưu đãi phí chơi Golf hay không? 

 

Có. Chương trình được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ Visa Infinite & Platinum.  

 

Chủ thẻ Visa Infinite hoặc Platinum có thể đặt chơi Golf vào ngày nghỉ lễ không? 

 
Chủ thẻ Infinite & Platinum có thể đặt chỗ chơi Golf vào ngày lễ và ngày lễ sẽ được xem là ngày cuối 
tuần. Vì thế, các điều kiện và điều khoản cho các booking cuối tuần sẽ được áp dụng. 

 
Chủ thẻ có được phép thay đổi sau khi đã xác nhận đặt giờ chơi Golf hay không? 
  
Có. Phí thay đổi là 100,000VND sẽ được tính cho các thay đổi được thực hiện sau khi đã xác nhận 
việc đặt chỗ. Tuy nhiên, các thay đổi chỉ được xác nhận tùy thuộc vào giờ còn trống và quyết định 
của CLB. Việc thay đổi sân golf sẽ không được xem là thay đổi booking, mà được xem là hủy 
booking.  

 
Chủ thẻ có thể hủy giờ chơi Golf đã xác nhận hay không? 
 
Có. Tuy nhiên, chính sách hủy sẽ được áp dụng. 

 Việc hủy được thực hiện trước 48 tiếng trước giờ chơi sẽ không bị tính phí 

 Nếu hủy sau 48 tiếng trước giờ chơi, không đến chơi theo ngày giờ đã xác nhận hoặc đến 
trễ, khách sẽ không được hoàn lại phí đã thanh toán. 

 
Làm thế nào để hủy hoặc thay đổi việc đặt chỗ? 
 
Chủ thẻ sẽ phải gọi đến đường dây hỗ trợ đặt golf của chương trình Visa Vietnam Golf để thực hiện 
việc thay đổi hoặc hủy chỗ. CLB sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các thắc mắc hoặc yêu cầu 
thay đổi/hủy đặt chỗ chơi Golf. 
 
 
Chủ thẻ có thể đến trực tiếp các CLB trong chương trình để sử dụng dịch vụ hay không? 
 
Không. Chủ thẻ phải thực hiện đặt chỗ thông qua đường dây hỗ trợ đặt golf của chương trình Visa 
Vietnam Golf.  
 
 
 



14 
 

 

International SOS là ai? 
 
International SOS là công ty cung cấp dịch vụ cho đường dây hỗ trợ đặt golf của chương trình Visa 
Vietnam Golf.  

 
Tôi có thể mời bao nhiêu khách chơi cùng? 
 
Không giới hạn. Tuy nhiên, việc đặt chỗ sẽ phụ thuộc vào giờ còn trống tại CLB. 
 
Tôi chưa thể xác nhận giờ chơi ngay. Tôi có thể trả lời sau có được không? 
 
International SOS không thể giữ chỗ cho chủ thẻ, chính sách của các CLB yêu cầu nếu không xác 
nhận giờ chơi ngay, giờ chơi đó sẽ được nhường cho người chơi khác nếu có. Bên cạnh đó, tên của 
tất cả người chơi sẽ phải được cung cấp trước khi CLB có thể xác nhận giờ chơi. 
 
Làm thế nào để thực hiện việc thanh toán? 
 
Tất cả các chi phí của chủ thẻ và khách sẽ được thanh toán trước, và trừ trực tiếp trên thẻ Visa 
Infinite hoặc Visa Platinum của chủ thẻ. 
 
Chủ thẻ Visa Infinite và Visa Platinum sẽ được yêu cầu cung cấp “Giấy ủy quyền thanh toán qua thẻ 
tín dụng” do công ty Intl.SOS gửi đến khi đặt golf lần đầu tiên qua dây hỗ trợ đặt golf của chương 
trình Visa Vietnam Golf trong thời hạn quy đình. Giấy ủy quyền này chỉ cần cung cấp một lần và có 
hiệu lực trong suốt thời hạn hiệu lực của chương trình.  
 
International SOS sẽ trừ trực tiếp phí ra sân và phí hầu golf lên thẻ của chủ thẻ cho từng lần đặt chơi 
golf riêng lẻ dựa trên Giấy ủy quyền này. Intl.SOS sẽ lưu trữ thông tin thẻ của khách trong điều kiện 
bảo mật và sử dụng này giấy ủy quyền này cho những lần thanh toán tiếp theo.  
 
Chủ thẻ có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin giấy ủy quyền cho International SOS trong trường 
hợp có thay đổi so với thông tin ban đầu. 
 
Thông tin gì sẽ được phản ánh trên bản báo cáo chỉ tiêu của chủ thẻ? 
 
Bản báo cáo của khách sẽ ghi: International SOS Vietnam Co.; Ltd.  
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THUẬT NGỮ GOLF: 
 
Nhóm (flight) là gì?  
 
Định nghĩa: Một nhóm theo ngữ cảnh Golf liên quan đến một nhóm người chơi với nhau. Tối đa 4 
người trong một nhóm. CLB golf thường chỉ định tối thiểu 2 hoặc 3 người mỗi nhóm vào ngày trong 
tuần, và tối thiểu 4 người mỗi nhóm vào ngày cuối tuần. Nhóm có số người chơi ít hơn yêu cầu sẽ 
được sắp xếp bởi CLB để chơi cùng với người chơi khác tại CLB. 
 
Green Fee (phí chơi Golf) là gì?  
 
Định nghĩa: Số tiền người chơi phải trả tại CLB. Có thể coi đây là phí sân bãi, bên cách các phí phải 
trả khác (Như phí thuê xe điện, thuê người hỗ trợ, thuê tủ đựng đồ,…) Phí chơi Golf khác nhau phụ 
thuộc vào trong tuần hay cuối tuần, ngày chơi, khách vãng lãi hoặc thành viên của CLB. Chơi vào 
cuối tuần thường cao hơn trong tuần; giờ chơi muộn – Khi có câu hỏi về việc 18 hố có thể được chơi 
hết hay không - là thường được giảm giá. Thành viên của CLB thường không phải trả. Khách của 
thành viên CLB thường phải trả phí thấp hơn phí dành cho khách vãng lai.  
 
Xe điện (Buggy hoặc Cart) là gì?  
 
Định nghĩa: Xe điện được sử dụng để chở người chơi và dụng cụ vòng quanh sân Golf. 
 
Caddie là gì?   
 
Định nghĩa: Là người mang túi Golf cho người chơi Golf. Caddies cho người chơi chuyên nghiệp có 
thể tư vấn, hỗ trợ về lựa chọn và chiến thuật để chơi. Người chơi khác hầu hết có thể gặp Caddies 
tại các CLB tư hoặc các khu resort cao cấp.  
 
Handicap là gì?   
 
Định nghĩa: "Handicap" hay điểm chấp là một số thể hiện khả năng chơi của một người chơi Golf. 
Số điểm chấp càng thấp, càng thể hiện họ là một người chơi Golf giỏi. VD: Người có điểm chấp 2 sẽ 
chơi tốt hơn người có điểm chấp 10. 
 
Điểm chấp là cách đánh giá tiềm năng của một người chơi hơn là điểm chơi trung bình. VD: người có 
điểm trung bình 20-over-par có thể sẽ không có điểm chấp là 20; Điểm chấp của họ có thể là một vài 
gậy thấp hơn 20 vì cách mà điểm chấp được tính. 
 
Giờ chơi (Tee Time) là gì?   
 
Định nghĩa: Là thời gian cụ thể, được sắp xếp trước cho bạn hoặc nhóm của bạn để bắt đầu chơi 
Golf. Giờ chơi được sắp xếp trong một ngày, thường tịnh tiến tăng khoảng 7-15 phút phụ thuộc vào 
nhịp đấu mong muốn. VD: Giờ chơi 10 sáng có thể được theo sau bởi một giờ đấu của một nhóm 
khác vào lúc 10:08 sáng, tiếp theo là nhóm khác lúc 10:16,… Hầu hết CLB golf chấp nhận giờ đấu, và 
nhiều CLB yêu cầu bắt buộc, mặc dù có một vài không sử dụng. Giờ chơi có thể được đặt trước ít 
nhất một vài ngày, nhưng tốt nhất là nên gọi hỏi trước về các điều khoản của giờ chơi khi bắt đầu 
chơi.  
 
Phí bảo hiểm là gì?   
 
Định nghĩa: Bảo hiểm tại một CLB sẽ khác nhau tùy từng quốc gia. Bảo hiểm sẽ thường bao gồm: 
nếu một người chơi đánh golf và gây thương tích một người khác, hoặc người chơi vung gậy trúng 
vào người khác. Bảo hiểm cũng bao gồm hole-in-one. 
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NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG 

 

 
 Tất cả những câu hỏi và yêu cầu đặt 

golf phải được thực hiện qua đường 
dây hỗ trợ đặt golf của chương trình 
Visa Vietnam Golf. 

 
 Các câu lạc bộ sẽ không nhận thư từ/ 

giải đáp thắc mắc hay nhận đặt golf 
theo chương trình Visa Vietnam Golf 
trực tiếp từ chủ thẻ Visa Bạch kim / 
Infinite.  

 

 Chủ thẻ không được hưởng ưu đãi của Visa Vietnam Golf nếu đặt trực tiếp với CLB 
Golf 

 

 Phí hủy là phí khách đã thanh toán. 
 

 Chủ thẻ phải cung cấp cho International SOS Giấy ủy quyền thanh toán qua thẻ theo 

đúng yêu cầu về thời hạn và nội dung. 

 
Chính sách hủy – Ví dụ 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 

 Ngày 
khách gọi 
điện đặt 

Ngày 
khách 
được xác 
nhận chơi 
golf 

Hủy trước 
0800hrs 

 Giờ phát 
bong lúc 
0800hrs 

 

 Hủy không 
thu phí 

Hủy sẽ 
được hoàn 
lại toàn bộ 
phí đã trả 

Hủy sẽ 
được hoàn 
lại toàn bộ 
phí đã trả 

Hủy sẽ 
không được 
hoàn phí 

Hủy sẽ 
không được 
hoàn phí 
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CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ TRONG 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ 50% TẠI VIỆT NAM 
 

- Chủ thẻ Visa Platinum / Infinite và khách mời thứ nhất được giảm 50% phí ra sân tại 6 câu 

lạc bộ tại Việt Nam vào ngày trong tuần và cuối tuần. 

- Khách mời thứ 2 trở đi sẽ được giảm 10% phí ra sân dự trên giá công bố 

- Tối đa 01 chủ thẻ cho mỗi trận chơi gôn vào ngày trong tuần. 

- Tối đa 01 chủ thẻ và tối thiểu 02 khách mời cho mỗi trận chơi gôn vào ngày cuối tuần/ngày 

lễ. 

- Đặt giữ chỗ phải được thực hiện ít nhất trước 1500hrs và trước 02 ngày trước cho ngày chơi 

trong tuần 

- Đặt chổ phải được thực hiện ít nhất trước 1500hrs và trước 04 ngày cho ngày chơi cuối tuần/ 

ngày lễ. 

- Sự chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ chơi đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng 

trống của sân golf. Chương trình Visa Vietnam Golf không phải là một chương trình thành 

viên của câu lạc bộ. 

- Chủ thẻ chỉ có thể đặt giờ chơi gôn cho lần chơi kế tiếp khi đã hoàn tất lần chơi trước. 

- Việc hủy chỗ cho các giờ chơi trong tuần hoặc cuối tuần/ngày lễ đã được xác nhận phải 

được thực hiện 48 giờ trước giờ phát bóng. Phí hủy sẽ được tính dựa trên phí đã thanh toán.  

- Đối với các giờ chơi đã được xác nhận, phí thay đổi 100.000VNĐ (Một trăm ngàn đồng) sẽ 

được áp dụng cho mỗi lần thay đổi. Việc thay đổi có thể được thực hiện vào bất cứ lúc nào 

trong giờ làm việc và phải chịu sự đồng ý và tình trạng của sân.   

- Phí sẽ được thu trên thẻ của chủ thẻ ngay khi giờ chơi đã được xác nhận. Chủ thẻ không 

cần phải thanh toán phí ra sân và phí hầu golf tại sân. 

- Chủ thẻ phải điền, ký tên và cung cấp cho Int.SOS Giấy ủy quyền thanh toánqua thẻ tín dụng 

trong lần đặt giờ chơi đầu tiên với Intl.SOS. 

 



 

I/Tôi: (name in full /tên là )   hereby authorize 

International SOS Vietnam Co. Ltd., (Intl.SOS) located in Vietnam to charge to my below Visa Platinum / Infinite 

card for expenses related to my golf flight booked via Visa Vietnam Golf Program / đồng ý ủy quyền cho công ty 

International SOS Việt Nam (Intl.SOS) có văn phòng tại Việt Nam, trừ trực tiếp vào thẻ Visa Platinum /Infinite dưới đây 

của tôi các chi phí chơi golf khi đặt qua Chương Trình Visa Vietnam Golf.  

Card #/số thẻ tín dụng:          Expiry Date/ ngày hết hạn:  
mm

 
yyyy

 

Last 3 digits as shown at the Credit Card’s signature space/3 số cuối mặt sau thẻ:   

Name of Card Holder/ tên chủ thẻ:  

ID/PP Number/ Số CMND/Hộ chiếu:    Issuance Date/Ngày cấp:   

Issuing bank/Ngân hàng phát hành thẻ:        

Email address./Địa chỉ email:    Contact #/ điện thoại:  

 Mailing address/ Địa chỉ nhận thư:  

  
I have read, fully understood and accepted that/Tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản dưới đây:  

1 The rest of the credit card number masked on this Authorization Form shall be as provided by me overphone to the Visa 
Vietnam Golf Program. Phần  số thẻ tín dụng được làm ẩn đi trong Giấy Ủy Quyền này là số tôi đã thông báo qua điện thoại 
với tư vấn viện của Chương Trình Visa Vietnam Golf.  

2 All payments for the cardholder and my guests must be made upon the booking is confirmed and charged to my Visa 
Platinum/Infinite card. The payments shall include green fees, caddie fees, and further fees related to amendment or 
cancellation of a confirmed booking (if any) incurred thereof. Tất cả phí chơi golf của tôi và của khách mời đi kèm sẽ được trừ 
trực tiếp vào thẻ Visa Platinum/ Infinite của tôi ngay khi giờ chơi đã được xác nhận. Phí này bao gồm phí ra sân, phí hầu golf 
và các chi phí khác có thể phát sinh từ việc tôi thay đổi hoặc hủy một giờ chơi đã được xác nhận (nếu có). 

3 Intl.SOS shall debit my Visa Platinum/Infinite card with the amount quoted by consultant of Visa Vietnam Golf Program once 
my golf booking is confirmed without notice. Ngay khi giờ chơi golf của tôi được xác nhận, không cần thông báo lại với tôi, 
Intl.SOS  sẽ  trừ vào thẻ Visa Platinum/Infinite này số tiền mà tôi đã được phổ biến bởi tư vấn viên của Chương Trình Visa 
Vietnam Golf. 

4 Intl.SOS shall email out a charge notification to me once the charge to my card account is successfully done. Intl.SOS  sẽ gửi 
email cho tôi để xác nhận việc thanh toán qua thẻ thành công. 

5 This Credit Card Authorization Form remains in full force until 31/01/2014 commencing from the signing date. However, in the 
case that the credit card expires before the date mentioned above, this agreement will be deemed cancelled Giấy ủy quyền 
này có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2014 kể từ ngày ký. Tuy nhiên, trong trường hợp thẻ tín dụng hết hạn trước thời hạn trên, 
giấy ủy quyền này cũng được xem như hết hiệu lực. 

6 I shall be responsible for advising Intl.SOS should any of my details change within this period. Tôi có trách nhiệm thông báo 
cho Intl.SOS khi có thay đổi về một hay nhiều thông tin cung cấp trên giấy ủy quyền này. 

7 This agreement will remain in force until it is cancelled by either party with one-week notice in writing or it is deemed cancelled 
at the expiry of Visa Vietnam Golf program. However, any payments made before such cancellation remain valid. Cam kết này 
có hiệu lực cho đến khi một trong hai bên thông báo hủy bằng văn bản trước một tuần hoặc sẽ được xem như hết hiệu lực  khi 
Chương Trình Visa Vietnam Golf hết hạn. Tuy nhiên, các khoản thanh toán đã được thực hiện trước thông báo hủy sẽ tiếp tục 
có hiệu lực. 

8 All charges will be made in the local currency of play. Tất cả phí sẽ được quy đổi và thanh toán bằng tiền địa phương. 
 

Intl.SOS is responsible for Personal information contained on this form in protection of privacy act and will be kept in the 
strictest of confidence.  

Authorised Cardholder’s Signature/ký tên:  _________________________Date/Ngày:  
 
FOR SOS OFFICE USE : By signature hereunder, I acknowledge that the above credit card number is as declared over phone by the card holder: I am 
fully aware that making a false statement in this matter is considered fraud and may have judicial consequences.  

 

Confirmed by:    Signature           

 

CREDIT CARD AUTHORISATION FORM  
Giấy ủy quyền thanh toán bằng thẻ tín dụng 


	VISA Vietnam 2013 Golf Program - Training Manual- Vietnamese version (2)
	CC AF

