
 

  

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

GIẢM NGAY 1 TRIỆU KHI ĐẶT TỪ 2 ĐÊM TẠI HÀNG NGHÌN KHÁCH SẠN 4 – 5* 

TRÊN TOÀN THẾ GIỚI QUA ỨNG DỤNG TRAVELOKA 

 

1. Thời gian triển khai: Thứ 6 hàng tuần từ 9:00 ngày 20/12/2019 đến 23:59 ngày 30/04/2020 

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng là chủ thẻ tín dụng TPBank Visa Signature  

3. Nội dung Chương trình:  

- Giảm ngay 1 triệu khi đặt từ 2 đêm áp dụng cho hàng nghìn khách sạn 4 - 5* trên toàn thế 

giới khi thanh toán thẻ TPBank Visa Signature qua ứng dụng Traveloka (Nhập mã: 

“TPBEST” trước khi thanh toán) 

- Áp dụng cho giá phòng khách sạn, resort từ 2 triệu vnđ/đêm 

- Tối đa 80 lượt ưu đãi/ ngày 

4. Điều kiện, điều khoản của chương trình 

- Áp dụng cho mọi khách sạn và loại phòng, phụ thuộc vào chính sách của từng khách sạn. 

- Thời gian sử dụng mã ưu đãi: Thứ Sáu hàng tuần; Từ 09:00 ngày 20/12/2019 đến 23:59 ngày 

30/04/2019 (19 ngày thứ Sáu) 

- Thời gian lưu trú: Từ 09:00 ngày 20/12/2019 đến 23:59 ngày 20/08/2020 

Điều khoản và điều kiện chung: 

- Mỗi khách hàng (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 tài khoản thẻ tín dụng, 1 thiết bị) 

được sử dụng 1 mã mỗi tháng trong thời gian diễn ra chương trình. Để mã được áp dụng hợp 

lệ, lần áp dụng mã ưu đãi sau phải cách lần áp dụng mã ưu đãi trước đó tối thiểu 30 ngày. 

- Mã ưu đãi chỉ áp dụng đối với yêu cầu đặt phòng khách sạn thực hiện tại ứng dụng Traveloka 

(phiên bản 2.15.0 hoặc cao hơn trên Android và iOS). 

- Chương trình này không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác của Traveloka. 

- Có tổng cộng 80 mã ưu đãi TPBEST mỗi ngày ưu đãi, áp dụng cho các giao dịch hợp lệ đầu 

tiên mỗi ngày diễn ra trong thời hạn chương trình. 

- Mã ưu đãi chỉ có hiệu lực sử dụng vào ngày Thứ Sáu trong thời hạn chương trình. 

- Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VNĐ. 

- Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển 

nhượng cho người khác. 

- Ưu đãi được áp dụng đồng thời cùng chương trình quy đổi Điểm thưởng Traveloka khi khách 

hàng là thành viên Traveloka. 

- Khách hàng sử dụng mã ưu đãi sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản & điều kiện khuyến 

mãi sẽ bị từ chối việc sử dụng mã ưu đãi của Traveloka trong tương lai. 

- Sử dụng mã ưu đãi sai là khi Traveloka xác định rằng mã giảm giá bị áp dụng sai mục đích, 

nhằm gian lận hoặc trục lợi. 

- Traveloka không có trách nhiệm cấp lại các mã ưu đãi bị gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố 

kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách. 

- TPBank và Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình mà 

không cần thông báo trước. 

- Trong phạm vi pháp luật cho phép, TPBank có toàn quyền chấm dứt, thay đổi Chương trình 

khuyến mại sau khi thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của TPBank 
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và/hoặc trên trang web chính thức của TPBank. TPBank sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho 

bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu dưới bất kỳ hình 

thức nào liên quan đến các Chương trình khuyến mại này. 

 


