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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“MỞ KHÓA ĐẶC QUYỀN CÙNG THẺ TÍN DỤNG VIB” 

1. Tên Chương trình: “Mở khóa đặc quyền cùng Thẻ tín dụng VIB” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 

3. Hình thức khuyến mại: Ưu đãi dịch vụ trải nghiệm 

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 09/03/2021 đến ngày 28/02/2022 

5. Sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) áp dụng chương trình khuyến mại: Thẻ tín dụng VIB Happy Drive, Cash Back, 

Zero Interest Rate, Online Plus 2in1, Travel Élite, Premier Boundless (“Thẻ tín dụng VIB”). 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Đặc quyền trợ lý riêng, Đặc quyền nghỉ dưỡng, Đặc quyền phong cách 

sống, Đặc quyền tài chính 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

Khách hàng cá nhân đáp ứng các điều kiện sau (“Khách hàng”) :  

7.1 Điều kiện chung : 

- Là Chủ thẻ chính đang sở hữu một hoặc các sản phẩm Thẻ tín dụng VIB Happy Drive, Cash Back, Zero Interest 

Rate, Online Plus 2in1, Travel Élite, Premier Boundless; và 

- Có tổng hạn mức tín dụng cộng gộp trên các thẻ có cùng hình thức mở thẻ từ 100 triệu đồng; và 

- Không có các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại (các hành vi giả mạo hoặc lạm 

dụng thể hiện thông qua việc Khách hàng không cung cấp được hóa đơn tài chính theo quy định pháp luật1 hoặc 

hóa đơn (phiếu thanh toán/phiếu xuất kho/phiếu giao nhận) liệt kê chi tiết giao dịch mua hàng hóa2 mang tên 

Khách hàng (“Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch”) khi VIB nghi ngờ và có yêu cầu); và 

- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều khoản điều kiện sử 

dụng thẻ nào của sản phẩm Thẻ tín dụng VIB mà Khách hàng đang sử dụng; và 

- Các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng Thẻ tín dụng VIB nhằm phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân 

hợp pháp của chính Khách hàng3. 

7.2 Điều kiện chi tiết :  

- Đạt mức chi tiêu trung bình hàng tháng trong thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 trên Thẻ tín dụng VIB từ 

15 triệu đồng4 (“Đối tượng 1”); và/hoặc  

                                                
1Hóa đơn phải có các nội dung theo quy định tại Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, bao gồm như: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên 
liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa chỉ, mã số thuế 
của người mua; Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền 
thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng; Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu 
có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn. 
2Phải bao gồm nội dung như Tên ĐVCNT, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, tổng số tiền thành toán và ngày, tháng, năm in hóa đơn. 
3Mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng được thể hiện bằng thông tin Bên mua hàng trên Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là 
tên Chủ thẻ. 
4Toàn bộ giao dịch của Thẻ Phụ sẽ được tính cho Khách hàng là chủ Thẻ Chính. Số tiền giao dịch của các Thẻ chính của Khách hàng sẽ dược công 
gộp, trong trường hợp Khách hàng có sở hữu nhiều Thẻ chính.  
Số tiền không được tính vào giá trị chi tiêu để xét tham gia chương trình:  
- Số tiền các thanh toán lãi, phí, các giao dịch với các tổ chức tín dụng khác;  
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- Đạt mức chi tiêu trung bình hàng tháng trong thời gian từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 trên Thẻ tín dụng VIB từ 

15 triệu đồng4 (“Đối tượng 2”); và 

- Đáp ứng các điều kiện khác của Chương trình nêu dưới đây.  

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:  

- Chủ thẻ đáp ứng các điều kiện tại mục 7 sẽ nhận được thông báo mời tham gia chương trình từ VIB thông qua 

tin nhắn/thư điện tử đến số điện thoại/địa chỉ email đã đăng ký với VIB về các ưu đãi nêu tại mục 8. 

- Thời gian hiệu lực của các ưu đãi tại mục 8 như sau:  

Đối với các Chủ thẻ thuộc Đối tượng 1: hiệu lực từ 09/03/2021 đến 31/08/2021 

- Đối với các Chủ thẻ thuộc Đối tượng 2: hiệu lực từ 01/09/2021 đến 28/02/2022 

8.1 Chương trình 1 – Đặc quyền trợ lý riêng: 

- Chương trình này được VIB cung cấp nhằm mang lại cho Chủ thẻ các tiện ích, giá trị gia tăng khi trải nghiệm và 

sử dụng Thẻ tín dụng VIB. Theo đó, Chủ thẻ sẽ được Tổng đài trợ lý riêng của VIB hỗ trợ trong việc giới thiệu, sắp 

xếp, đặt hẹn sử dụng các dịch vụ được liệt kê bên dưới. 

- Để được hưởng các dịch vụ trong Đặc quyền này, Chủ thẻ thực hiện liên hệ Tổng đài Trợ lý riêng của VIB theo 

thông tin: số điện thoại 028 38240558; hoặc địa chỉ email vib-vip@aspirelifestyles.com.  

- Chủ thẻ sẽ phải tự chi trả các chi phí cho các Dịch vụ mà Chủ thẻ sử dụng, VIB sẽ không chịu trách nhiệm về bất 

kỳ khoản chi phí nào. 

(a) Trợ lý hành trình 

- Giới thiệu khách sạn và hỗ trợ đặt phòng  

- Thông tin chuyến bay và hỗ trợ đặt vé máy bay  

- Giới thiệu và hỗ trợ đặt thuê xe Limousine và dòng xe cao cấp  

- Dịch vụ hỗ trợ đặt xe Limousine đưa đón sân bay: 

Chủ thẻ phải đặt dịch vụ với Tổng đài Trợ lý riêng của VIB tối thiểu 48 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ xuống sân 

bay hoặc cất cánh. Bất kỳ việc hủy hay thay đổi yêu cầu cần được Chủ thẻ thông báo trước 24 tiếng trước giờ sử 

dụng dịch vụ. 

- Hỗ trợ đặt phòng chờ sân bay:  

Chủ thẻ phải đặt dịch vụ với Tổng đài Trợ lý riêng của VIB tối thiểu trước 24 tiếng trước khi sử dụng phòng chờ. 

- Dịch vụ VIP tại sân bay “Meet and Greet”:  

Tổng đài Trợ lý riêng của VIB sẽ hỗ trợ Chủ thẻ khi hạ cánh hay cất cánh từ sân bay trong việc thu xếp dịch vụ 

thông quan hành lý và thủ tục nhập cảnh (“Meet and Greet”). Chủ thẻ sẽ đặt dịch vụ “Meet and Greett” với Tổng 

đài Trợ lý riêng của VIB tối thiểu 72 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ. Bất kỳ việc hủy hay thay đổi yêu cầu thông 

báo sẽ phải thông báo tối thiểu 48 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ. 

- Giới thiệu địa điểm tham quan:  

                                                

- Số tiền các giao dịch bị hoàn/hủy; 
- Số tiền trả góp theo các Chương Trình Trả Góp mà Khách hàng tham gia. 

- Số tiền các giao dịch tại các ĐVCNT mà VIB nghi vấn thực hiện giao dịch khống 

- Số tiền thanh toán qua Dịch vụ Ngân hàng điện tử/ Ứng dụng ngân hàng di động (MyVIB) của VIB 



3 

 

Tổng đài Trợ lý riêng của VIB sẽ cung cấp cho Chủ thẻ thông tin về tên, địa chỉ và số điện thoại của các công ty 

du lịch tại địa điểm đến của Chủ thẻ. Ngoài ra, nếu có yêu cầu, Tổng đài Trợ lý riêng của VIB sẽ gửi các chương 

trình du lịch từ các công ty du lịch này tới Chủ thẻ và phối hợp để sắp xếp.  

- Thông tin các tuyến đường sắt và hỗ trợ đặt vé: 

Tổng đài Trợ lý riêng của VIB sẽ hỗ trợ Chủ thẻ bằng cách cung cấp thông tin về tên, địa chỉ và số điện thoại của 

các tuyến đường sắt tại các thành phố lớn cũng như thời gian khởi hành/kết thúc. Khi Chủ thẻ yêu cầu, Tổng đài 

Trợ lý riêng của VIB sẽ hỗ trợ Chủ thẻ đặt vé. 

- Thông tin Tiêm chủng và Yêu cầu visa: 

Tổng đài Trợ lý riêng của VIB cung cấp các thông tin liên quan tới yêu cầu Visa và tiêm chủng cho các quốc gia 

nước ngoài, các yêu cầu này được quy định tùy theo từng thời điểm phù hợp trong Ấn bản mới nhất của Tổ chức 

Y tế Thế giới. Các thông tin này sẽ được cung cấp cho Chủ thẻ vào bất kỳ thời điểm nào, khi Chủ thẻ đang đi du 

lịch hoặc có sự cố khẩn cấp xảy ra.  

- Tỷ giá và quy đổi ngoại tệ: 

Tổng đài Trợ lý riêng của VIB sẽ cung cấp cho Chủ thẻ tỷ giá hối đoái và tỷ giá quy đổi ngoại tệ theo thông tin 

hiện hành trên website www.oanda.com. 

(b) Trợ lý trải nghiệm 

- Giới thiệu và hỗ trợ đặt sân golf, giới thiệu các sự kiện golf. 

- Giới thiệu nhà hàng và hỗ trợ đặt chỗ. 

- Hỗ trợ giới thiệu và thông tin về các sự kiện đặc biệt được tổ chức tại các thành phố lớn. 

- Hỗ trợ sắp xếp, giao hoa hoặc quà tặng tới gia đình hoặc đối tác kinh doanh. 

- Hỗ trợ thông tin về các địa điểm và trung tâm mua sắm lớn. 

- Giới thiệu và cung cấp thông tin về Spa, Trung tâm thẫm mỹ và thể thao. 

(c) Trợ lý kinh doanh 

- Cung cấp thông tin dịch vụ tổ chức hội thảo và hỗ trợ đặt phòng hội thảo 

- Hỗ trợ truyền tin nhắn khẩn 

- Hỗ trợ chuyển fax nhanh 

8.2 Chương trình 2 – Đặc quyền nghỉ dưỡng: 

- Chủ thẻ sẽ được tặng đặc quyền miễn phí nâng hạng phòng (“Đặc quyền nghỉ dưỡng”) trong bất kỳ khách sạn 
nào theo danh sách tại từng thời điểm: tham khảo danh sách tại trang 6 của Thể lệ chương trình. Danh sách này 
có thể thay đổi tại từng thời điểm, Chủ thẻ cần liên hệ Tổng đài trợ lý riêng của VIB để được tư vấn thông tin chi 
tiết. 

- Chủ thẻ có thể yêu cầu sử dụng Đặc quyền nghỉ dưỡng sau hoặc đồng thời khi đặt phòng khách sạn thông qua 
Tổng đài Trợ lý riêng của VIB theo số điện thoại 028 38240558. Trường hợp Chủ thẻ không đặt phòng khách sạn 
thông qua Tổng đài Trợ lý riêng của VIB, Chủ thẻ phải đáp ứng điều kiện thanh toán đặt phòng khách sạn đó 
bằng Thẻ tín dụng VIB và phải cung cấp thông tin giao dịch thanh toán đặt phòng thanh công5 khi liên hệ Tổng 
đài trợ lý riêng của VIB để yêu cầu sử dụng Đặc quyền nghỉ dưỡng. Đặc quyền nghỉ dưỡng chỉ được áp dụng cho 
các hạng phòng cụ thể tại các khách sạn như liệt kê bên dưới. 

                                                
5 Bao gồm các thông tin: mã số đặt phòng, kênh đặt phòng, ngày thanh toán, tên chủ thẻ, 6 số đầu và 4 số cuối của thẻ, số CMND/Căn cước/Hộ 
chiếu 
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- Chủ thẻ phải đặt dịch vụ với Tổng đài Trợ lý riêng của VIB tối thiểu 01 tuần trước thời gian sử dụng dịch vụ phòng 
khách sạn. 

- Số lượng đặc quyền trong thời gian diễn ra chương trình: 125 đặc quyền/tháng, Mỗi Chủ thẻ được sử dụng tối đa 
6 đặc quyền/tháng. Số lượng đặc quyền chưa sử dụng hết trong tháng sẽ hết hạn và không được chuyển sang 
tháng sau. Việc chấp nhận đặc quyền này sẽ phụ thuộc vào các nhà cung cấp, sự sẵn có của các khách sạn tại thời 
điểm Chủ thẻ yêu cầu và số đặc quyền ưu đãi còn lại.  

- Yêu cầu sử dụng Đặc quyền nghỉ dưỡng sẽ không được hủy trong mọi tình huống. Việc Chủ thẻ không xuất hiện 
tại khách sạn vẫn sẽ được coi là đã sử dụng toàn bộ số đặc quyền đã yêu cầu. 

- Tùy thuộc vào từng khách sạn, hạng phòng nhà cung cấp dịch vụ sẽ quy định mức khấu trừ số lượt đặc quyền 
quy đổi dựa trên số đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn: tham khảo danh sách tại trang 6 của Thể lệ chương trình.   

8.3 Chương trình 3 – Đặc quyền phong cách sống: 

Đặc quyền truy cập và kết nối vào những sự kiện độc nhất về nghệ thuật, ẩm thực, thời trang hoặc các sự kiện 

riêng, đẳng cấp dành cho các Chủ thẻ đáp ứng điều kiện tại mục 7 và nhận được thư mời tham gia từng thời kỳ. 

8.4 Chương trình 4 – Đặc quyền tài chính: 

Chủ thẻ đáp ứng điều kiện tại mục 7 mặc định được hưởng các Đặc quyền tài chính gồm miễn phí các dịch vụ tại 
VIB như sau: 

- Miễn phí quản lý TKTT;  

- Miễn phí sử dụng dịch vụ SMS banking:  

- Miễn phí sao kê tài khoản;  

- Miễn phí nộp tiền mặt tai quầy;  

- Miễn phí rút tiền mặt VND tại quầy;  

- Miễn phí kiểm đếm tại quầy;  

- Miễn phí chuyển tiền tại quầy;  

- Miễn phí chuyển tiền quốc tế;  

- Miễn phí chuyển tiền online. 

Đối với các Chủ thẻ đủ điều kiện hưởng khuyến mại mở mới Tài khoản thanh toán lần đầu tiên tại VIB kể từ ngày 
01/03/2021 và trước ngày 25 hàng tháng, các ưu đãi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 của tháng liền kề với tháng 
đăng ký mở mới Tài khoản thanh toán. 

9. Các quy định khác: 

- Toàn bộ dịch vụ nêu tại mục 8.1, 8.2 và 8.3 do Bên thứ ba được VIB thuê để cung cấp dịch vụ cho Chủ thẻ. Các 
dịch vụ cụ thể sẽ được Bên thứ ba triển khai theo từng khu vực và thời điểm với các điều kiện chi tiết do Bên thứ 
ba yêu cầu (nếu có), để sử dụng các đặc quyền có liên quan đến từng dịch vụ/biết thông tin chi tiết mới nhất về 
Dịch vụ và các điều kiện, vui lòng liên hệ Tổng đài Trợ lý riêng của VIB. 

- VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện, điều khoản của chương trình trong thời gian diễn ra 
chương trình. Các thay đổi sẽ được thông báo đến Sở Công Thương và Thể lệ mới nhất sẽ được áp dụng sau 7 

ngày kể từ ngày công bố trên website của VIB: www.vib.com.vn  
- Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà 

nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó. 
- VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình. 

Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tấn công 
từ nước ngoài, nổi loạn cách mạng, bạo động, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc các hành vi dân sự 
hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung 
gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch 
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bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi 
về chức năng hay sai sót của thiết bị, trong việc cung cấp bất kỳ thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nào cho 
Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, 
hay các sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà các bên không thể lường trước được và không thể 
khắc phục được. 

- VIB có quyền sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng nhằm mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi với 
công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào hoặc bị ràng buộc bởi bất kỳ hạn chế nào. 

- Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại, Khách hàng cần thực hiện khiếu nại qua số điện thoại 1800 8195 
của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - VIB để được giải quyết.  
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DANH SÁCH KHÁCH SẠN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC QUYỀN NGHỈ DƯỠNG 
Vui lòng tham khảo chi tiết tại mục 8.2 của Thể lệ chương trình. 
 
Ví dụ minh họa 1: Chủ thẻ chọn khách sạn Vinpearl Resort and Golf Phu Quoc và muốn nâng hạng phòng từ Senior 
Suite Ocean View sang Family Suite Ocean View trong 2 đêm vào mùa thấp điểm. 
=> Chủ thẻ cần quy đổi 3 Đặc quyền của tháng để được hưởng ưu đãi. Số Đặc quyền còn lại trong tháng là 3.  
 
Ví dụ minh họa 2: Chủ thẻ chọn khách sạn Vinpearl Resort and Golf Phu Quoc và muốn nâng hạng phòng từ Senior 
Suite Ocean View sang Family Suite Ocean View trong 2 đêm vào mùa cao điểm. 
=> Chủ thẻ chỉ có thể quy đổi 5 Đặc quyền của tháng để được hưởng ưu đãi trong 1 đêm. Số Đặc quyền còn lại trong 
tháng là 0.  
 
 

STT Tên khách sạn Hạng phòng Mức quy đổi Thời gian cao điểm 

1 
Vinpearl Resort 
and Golf Phu Quoc 

Senior Suite 
1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

12/02/2021 - 21/02/2021  
(lưu trú tối thiểu 2 đêm) 

Senior Suite 
Ocean View 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

Family Suite 
Ocean View 

1.5 Đặc quyền được nâng 
hạng phòng 1 đêm/ 
5 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm (Mùa cao điểm) 

Villa 2-Bedroom 

2 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm/ 
6 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm (Mùa cao điểm) 

Villa 2-Bedroom 
Ocean View 

3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

2 
Best Western 
Premier Sonasea 
Phu Quoc 

Deluxe King/ Twin 
with Balcony 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm/ 
1.5 Đặc quyền được nâng 
hạng phòng 1 đêm (Mùa cao 
điểm) 

18/12/2020 - 21/02/2021 
Premier Deluxe 
King/ Twin with 
Seaview 

Executive Deluxe 
with Living room 

3 
Dusit Princess Phu 
Quoc Resort & Spa 

Deluxe Garden 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

01/11/2020 - 22/12/2020  
11/01/2021 - 02/05/2021 
23/12/2020 - 10/01/2021 

Deluxe Ocean   

Premium Deluxe 
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STT Tên khách sạn Hạng phòng Mức quy đổi Thời gian cao điểm 

4 
The Grand Ho 
Tram 

Deluxe Garden 
King/ Twin 

1.5 Đặc quyền được nâng 
hạng phòng 1 đêm 

13/02/2021 - 17/02/2021 
30/04/2021 - 01/05/2021 
02/09/2021 - 04/09/2021 
31/12/2021 

Deluxe Ocean 
King/ Twin 

Grand Golf King/ 
Twin 

5 Imperial Vung Tau 

Deluxe 

1.5 Đặc quyền được nâng 
hạng phòng 1 đêm 

13/02/2021 - 20/02/2021 
21/04/2021 
30/04/2021 - 02/05/2021 
02/09/2021 - 04/09/2021 
31/12/2021 

Deluxe Seaview 

Deluxe Triple 

6 Pullman Vung Tau 

Superior 

1.5 Đặc quyền được nâng 
hạng phòng 1 đêm 13/02/2021 - 16/02/2021 

30/04/2021 - 01/05/2021 
02/09/2021 
31/12/2021 

Deluxe 

Executive 
3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

7 
Lan Rung Phuoc 
Hai 

Deluxe Twin 
Garden View 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

13/02/2021 - 19/02/2021 
30/04/2021 - 02/05/2021  
02/09/2021 - 03/09/2021 
Bữa ăn tối bắt buộc giai đoạn 
giao thừa 31/12/2021 

Executive Twin or 
Double Garden 
View 

Junior Suite 
Double Garden 
View 

3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm/ 
4 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm (Mùa cao điểm) 

8 
The Myst Dong 
Khoi 

Dongkhoi 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

Các dịp lễ, Tết theo quy định 
của khách sạn 

Saigon 

Verdant Calm  
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STT Tên khách sạn Hạng phòng Mức quy đổi Thời gian cao điểm 

9 
Hotel Des Arts 
Saigon 

Deluxe King 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

Các dịp lễ, Tết theo quy định 
của khách sạn 

Grand Deluxe King 

10 
Vinpearl Hotel Can 
Tho 

Deluxe City View 

1.5 Đặc quyền được nâng 
hạng phòng 1 đêm  

13/02/2021 – 15/02/2021 
30/04/2021 – 02/05/2021 

Deluxe River View 

Executive Suite 
2 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm  

11 
The Cliff Mui Ne 
Phan Thiet Resort 

Azul Gardern View 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

28/12/2020 - 08/01/2021 
12/02/2021 - 21/02/2021  
(lưu trú tối thiếu 3 đêm) 
30/04/2021 – 02/05/2021 
(lưu trú tối thiểu 2 đêm) 
01/09/2021 – 03/09/2021 
(lưu trú tối thiểu 2 đêm) 

Azul Pool View 

Verde Lounge 

12 Ana Villas Da Lat 

Villa room 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

12/02/2021 - 15/02/2021 
30/04/2021 - 02/05/2021 
02/09/2021 - 05/09/2021 
24/12/2021 - 31/12/2021 

Villa studio 

Villa suite 

13 
Swiss Bel Tuyen 
Lam (Da Lat) 

Deluxe Golf View 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

02/02/2021 - 16/02/2021 
21/04/2021 
30/04/2021 - 01/05/2021 
02/09/2021 
24/12/2021 - 25/12/2021 
31/12/2021 - 01/01/2022 

Studio Mountain 
View 

King Suite 
Moutain View 

14 
Terracotta Da Lat 
Resort 

Standard 
1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

12/02/2021 - 20/02/2021 
30/04/2021 - 02/05/2021 
02/09/2021 - 04/09/2021 
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STT Tên khách sạn Hạng phòng Mức quy đổi Thời gian cao điểm 

Superior  

24/12/2021 - 25/12/2021 
31/12/2021  

Deluxe 

15 Fusion Cam Ranh 

Chic Suite 

5 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

12/02/2021 – 20/02/2021 
30/04/2021 – 02/05/2021 
01/07/2021 – 04/09/2021 

Suite hướng Biển 

Suite Gia đình 

16 
Movenpick Cam 
Ranh 

Seaview 
Residence Studio 
Room 

3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm/ 
2 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm (Mùa cao điểm) 

 
11/02/2021 – 16/02/2021 
(lưu trú tối thiểu 02 đêm) 
30/04/2021 – 03/05/2021 
(lưu trú tối thiểu 02 đêm) 

Seaview Superior 
Room 

Seaview Deluxe 
Room 

1.5 Đặc quyền được nâng 
hạng phòng 1 đêm/ 
2 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm (Mùa cao điểm) 

17 
Riviera Cam Ranh 
Resort 

Deluxe Ocean 
View 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

01/01/2021 - 04/01/2021  
12/02/2021 - 19/02/2021  
30/04/2021 - 02/05/2021  
24/12/2021 - 31/12/2021 

Senior Deluxe 

Ocean View 
Premium 

18 Amiana Nha Trang 

Deluxe Room 2 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm/ 
3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm (Mùa cao điểm) 11/02/2021 – 21/02/2021  

26/12/2021 – 31/12/2021  

Ocean Deluxe 
Room 

Ocean Villa 

3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm/ 
4 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm (Mùa cao điểm) 

19 
Vinpearl Resort 
Nha Trang 

Deluxe Room 
1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

12/02/2021 - 21/02/2021  
(lưu trú tối thiểu 2 đêm) 
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STT Tên khách sạn Hạng phòng Mức quy đổi Thời gian cao điểm 

Deluxe Ocean 
View 

Deluxe Junior 
Suite Hill 

2 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

20 Novotel Nha Trang 

Standard Room 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

11/02/2021 - 20/02/2021 Superior Room 

Superior Ocean 
View Room 

21 
Stelia Beach 
Resort Phu Yen 

Premier Twin 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

31/12/2020 - 03/01/2021 
12/02/2021 - 21/02/2021 
30/04/2021 - 02/05/2021 
31/12/2021 

Junior Suite 

Villa Deluxe 

22 
FLC Quy Nhon 
Beach & Golf 
Resort 

Studio Suite 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

01/01/2021 – 02/01/2021 
24/12/2021 
31/12/2021  
12/02/2021 - 17/02/2021  
21/04/2021 
30/04/2021 - 03/05/2021 
02/09/2021 – 04.09.2021 

Studio Suite 
Deluxe 

Family Suite 
6 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

23 
Crown Retreat 
Quy Nhon 

Pine Hill 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

31/12/2020 - 02/01/2021  
12/02/2021 - 20/02/2021   
21/04/2021  
30/04/2021 - 02/05/2021 
02/09/2021 - 04/09/2021    
24/12/2021 - 26/12/2021  
31/12/2021 - 02/01/2022  

Sea View 

Beach Front 
Bungalow 

24 Avani Quy Nhơn 
Avani Deluxe 
Studio Room 

4 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

23/12/2020 - 02/01/2021 
11/02/2021 - 18/02/2021 
30/04/2021 - 03/05/2021 
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STT Tên khách sạn Hạng phòng Mức quy đổi Thời gian cao điểm 

Avani Junior 
Ocean Suite 

Avani Family 
Studio 

3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

25 Furama Da Nang 

Garden Superior 

1.5 Đặc quyền được nâng 
hạng phòng 1 đêm 

10/02/2021 - 17/02/2021 Gardern Deluxe 

Lagoon Superior 

26 Hyatt Da Nang 

King Bed/2 Twin 
Beds 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

Các dịp lễ, Tết theo quy định 
của khách sạn 

King Bed/2 Twin 
Beds Ocean View 

27 
Vinpearl Luxury 
Da Nang 

Deluxe 

3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

12/2/2021 - 21/02/2021  
(lưu trú tối thiểu 2 đêm) 
30/04/2021 - 02/05/2021 
 
Phụ thu ăn tối bắt buộc 
31/12/2021: VND3,000,000 / 
người lớn. VND1,520,000/trẻ 
em 4 - 12 tuổi 

Deluxe Ocean 
View 

Premier 
Panoramic view 

28 
Belle Maison 
Parosand Danang 
Hotel 

Deluxe 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

11/02/2021 - 16/02/2021 
21/04/2021 
30/04/2021 - 02/05/2021 
02/09/2021 

Senior Deluxe 

Family   

29 
Belle Maison 
Hadana Hoi An 
Resort 

Deluxe room with 
balcony 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

11/02/2021 - 16/02/2021 
21/04/2021 
30/04/2021 - 02/05/2021 
02/09/2021 Senior Deluxe 

with Pool View 
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STT Tên khách sạn Hạng phòng Mức quy đổi Thời gian cao điểm 

Executive room 
with Rice Field 
View 

30 Anatara Hoi An 

Deluxe Balcony 
Room 

3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm/ 
4 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm (Mùa cao điểm) 

20/12/2020 - 07/01/2021 
Deluxe Garden 
View Suite 

Deluxe River View 
Suite 

31 
Silk Path Grand 
Hue 

Deluxe 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

13/02/2021 - 16/02/2021 
30/04/2021 
01/05/2021 - 02/05/2021 
02/09/2021 - 04/09/2021 
24/12/2021 - 25/12/2021 
31/12/2021 

Classic 

Pre. Classic 

32 
Emeralda Ninh 
Binh 

Superior 

3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

10/02/2021 - 15/02/2021 
21/04/2021  
30/04/2021 - 02/05/2021  

Deluxe 

Duplexe Family 

33 
Vinpearl Hotel 
Imperia Hai Phong 

Deluxe Room 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

Các dịp lễ, Tết theo quy định 
của khách sạn 

Business 
Panoramic 

Executive Suite 
Panoramic 

2 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm  

34 Legacy Yen Tu 

Superior Room 

2 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

Các dịp lễ, Tết khác theo quy 
định của khách sạn 

Deluxe Room 
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STT Tên khách sạn Hạng phòng Mức quy đổi Thời gian cao điểm 

Junior Suite Room 

35 
Novotel Ha Long 
Bay 

Standard 
Mountain View 1 Đặc quyền được nâng hạng 

phòng 1 đêm/ 
2 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm (Mùa cao điểm) 

10/02/2021 – 15/02/2021 
21/04/2021  
30/04/2021 – 02/05/2021  

Superior Bay View 

Executive Bay 
View 

2 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm/ 
3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm (Mùa cao điểm) 

36 
Royal Lotus Ha 
Long Resort 

Garden View 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

11/02/2021 - 16/02/2021 
21/04/2021 
30/04/2021 - 02/05/2021 
02/09/2021 

Lake View 

Ocean View 

37 
Hotel du Parc Ha 
Noi 

Executive/ Park 
View Deluxe 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

Các dịp lễ, Tết theo quy định 
của khách sạn 

Park View 
Executive 

38 Flamingo Dai Lai 

Deluxe Sky 
Residence 

2 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm/ 
3 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm (Mùa cao điểm) 

01/01/2021, 02/01/2021 
13/02/2021, 14/02/2021, 
15/02/2021 
21/04/2021 
30/04/2021, 01/05/2021, 
02/05/2021 
02/09/2021, 03/09/2021, 
04/09/2021 
31/12/2021 

Premier Sky 
Residence 

Executive Sky 
Residence 

39 
Serena Hoa Binh 
Resort 

Executive 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

11/02/2021 - 21/02/2021 
21/04/2021 
30/04/2021 - 01/05/2021 
02/09/2021 
24/12/2021 

Executive Suite 

Osaka Hill 
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STT Tên khách sạn Hạng phòng Mức quy đổi Thời gian cao điểm 

40 
Silk Path Grand 
Sapa Resort 

Classic Garden 

1 Đặc quyền được nâng hạng 
phòng 1 đêm 

13/02/2021, 14/02/2021, 
15/02/2021, 16/02/2021 
21/04/2021 
30/04/2021, 01/05/2021, 
02/05/2021 
02/09/2021, 03/09/2021, 
04/09/2021 
17/09/2021, 18/09/2021 (giải 
chạy Marathon hàng năm) 
24/12/2021, 25/12/2021 và 
31/12/2021 

Classic Mountain  

Premium Classic 

 


