
                  

 

Chương Trình Khuyến Mãi  

“MASTERCARD CÀ NGAY – LIỀN TAY NOTE 8” 

 
1. Thời gian chương trình Khuyến Mãi:  Từ 18/12/2017 đến 28/02/2018. 

2. Hình thức:  

 Tặng ngay quà tặng hấp dẫn khi Khách hàng thanh toán bằng thẻ MasterCard từ 5 

triệu đồng trở lên. 

 Tặng mỗi tuần 1 điện thoại Samsung Galaxy Note 8 cho chủ thẻ có giao dịch cao 

nhất trong tuần, liên tiếp trong 10 tuần. 

3. Đối tượng:   

Các khuyến mãi trên áp dụng cho khách hàng là chủ thẻ Mastercard mua tất cả các Tour 

theo lịch khởi hành cố định tại các VPBL Vietravel trên toàn quốc, không áp dụng cho khách 

hàng thanh toán online. 

4. Các Điều Kiện và Điều Khoản Khác: 

a. Chủ thẻ không bắt buộc phải đi trong tour; 

b. Áp dụng từ 18/12/2017 – 28/2/2018; 

c. Mỗi khách hàng chủ thẻ Mastercard chỉ được nhận ưu đãi 1 lần trong suốt chương trình; 

d. Vietravel được quyền thu hồi khoản tiền giải thưởng/quà tặng trong trường hợp khách 

hàng hủy tour; 

e. Vietravel bảo lưu quyền không chấp nhận hoặc từ chối người tham gia có dấu hiệu vi 

phạm các quy định chương trình (căn cứ theo Điều khoản sử dụng dịch vụ hoặc có bất 

kì hành vi nào mà bên tổ chức cho rằng là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận) 



f. Vietravel bảo lưu toàn quyền điều chỉnh hoặc kết thúc chương trình tại bất kỳ thời điểm 

nào mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm bồi thường bằng tiền mặt 

hoặc tài sản; 

g. Vietravel bảo lưu quyền hủy bỏ, sửa đổi và/hoặc điều chỉnh toàn bộ hoặc một phần bất 

kì các điều kiện và điều khoản của chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần 

thông báo trước cho người tham gia; 

h. Tổng số lượng quà tặng trong chương trình: 1.090 đồng hồ 

i. Tổng số lượng điện thoại Samsung tặng trong chương trình: 10 sản phẩm (mỗi tuần 1 

sản phẩm) 

j. Phương thức xác định khách hàng nhận quà / trúng điện thoại mỗi tuần: 

- Quà tặng: khách hàng được nhận quà ngay sau khi thanh toán tour bằng thẻ 

Mastercard. 

- Điện thoại: Vietravel sẽ lọc danh sách khách hàng có giá trị thanh toán cao nhất trong 

toàn hệ thống  vào mỗi 15h thứ Sáu hàng tuần. Công bố và trao giải vào thứ 3 của 

tuần tiếp theo. Liên tiếp trong 10 tuần. 

k. Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Vietravel là quyết định cuối cùng; 

l. Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ hotline 0938.301.234 hoặc quầy 

Dịch Vụ Khách Hàng - 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM; 

------------------------- 

 


