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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI CÁC ĐỐI TÁC DU LỊCH 

 

1. Nội dung chi tiết chƣơng trình 

 

STT Chi tiết giải thƣởng Số lƣợng Thời gian Loại thẻ áp dụng 

1 Traveloka    

1.1 

Khách sạn: Giảm 15% (tối 

đa 200.000đ) áp dụng cho 

giao dịch từ 1.200.000đ khi 

đặt phòng khách sạn qua 

ứng dụng Traveloka khi sử 

dụng mã giảm giá TPSTAY 

 

Tối đa 

100 

lượt/ngày 

- Thời gian sử dụng ưu đãi: 

Thứ 6 hàng tuần từ 09:00 

01/05/2019 – 15/07/2019 

-  Thời gian lưu trú: Từ 

09:00 ngày 01/05/2019 

đến 23:59 ngày 

19/10/2019 

- Tất cả thẻ tín dụng 

quốc tế TPBank 

(Visa/MasterCard) 

- Lưu ý chương 

trình không áp 

dụng với Chủ thẻ 

tín dụng TPBank 

Visa FreeGo 

 

1.2 

Tham quan và giải trí: Thứ 

6 hàng tuần Giảm 15% (tối 

đa 200.000đ) áp dụng cho 

giao dịch từ 600.000đ qua 

ứng dụng Traveloka khi sử 

dụng mã TPFUN 

Tối đa 50 

lượt/ngày 

- Thời gian sử dụng mã ưu 

đãi: Thứ 6 hàng tuần từ 

09:00  ngày 15/04/2019 – 

15/07/2019 

- Thời hạn tham quan: Từ 

09:00 ngày 15/04/2019 

đến 23:59 ngày 

19/10/2019 

1.3 

Vé máy bay nội địa: Thứ 6 

hàng tuần Giảm 300.000đ 

cho Khách hàng giao dịch 

đặt vé máy bay đường bay 

nội địa từ 2.500.000đ qua 

ứng dụng Traveloka sử 

dụng mã giảm giá TPFLY1 

Tối đa 50 

lượt/ngày 

- Thời gian sử dụng mã ưu 

đãi: Thứ 6 hàng tuần từ 

09:00 ngày 15/04/2019 – 

15/07/2019 

- Thời gian bay: Từ 09:00 

ngày 15/04/2019 đến 

23:59 ngày 19/10/2019  

1.4 

Vé máy bay quốc tế: Thứ 6 

hàng tuần Giảm 500.000đ 

cho khách hàng giao dịch 

đặt vé máy bay đường bay 

quốc tế từ 4.000.000đ qua 

ứng dụng Traveloka sử 

dụng mã giảm giá TPFLY2 

Tối đa 50 

lượt/ngày 

- Thời gian sử dụng mã ưu 

đãi: Thứ 6 hàng tuần từ 

09:00 ngày 15/04/2019 – 

15/07/2019 

- Thời gian bay: Từ 09:00 

ngày 15/04/2019 đến 

23:59 ngày 19/10/2019 

2. Giao dịch áp dụng tại Traveloka:  

- Tất cả các khách sạn thanh toán trả trước và điểm đến  

- Tất cả loại phòng khách sạn, phụ thuộc vào chính sách của từng khách sạn  

- Mọi hãng bay  
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- Các chuyến bay nội địa Việt Nam hoặc các chuyến bay quốc tế có điểm khởi hành/ điểm 

đến tại Việt Nam  

- Giao dịch thanh toán bằng VNĐ  

- Giao dịch thực hiện tại ứng dụng Traveloka (phiên bản 2.15.0 hoặc cao hơn trên Android 

và iOS) 

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

khách hàng là thành viên Traveloka 

3. Điều kiện điều khoản áp dụng Traveloka: 

- Mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 Thẻ TPBank và 1 thiết bị) 

chỉ được hưởng Ưu Đãi một (01) lần trong mỗi Tháng Ưu Đãi. 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 

- Ưu Đãi không được kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mãi khác của Traveloka. 

- Ưu Đãi không áp dụng cho các giao dịch thanh toán trực tiếp tại khách sạn. 

- Khách hàng sử dụng mã giảm giá sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện 

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

giảm giá sai là khi Traveloka có bằng chứng hợp lý 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 giảm giá bị hủy bỏ do gian lận hoặc do sử 

dụng không đúng cách. 

- Việc đặt phòng trên Traveloka sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện của Traveloka. Nếu 

Chủ Thẻ có thắc mắc liên quan đến việc đặt phòng và mua vé máy bay trên Traveloka, 

Chủ Thẻ liên hệ Traveloka để được giải quyết. Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến 

nội dung Chương Trình, Chủ Thẻ liên hệ TPBank để được giải quyết.  

- TPBank có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan 

chứng minh rằng giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ. Trong trường hợp Chủ Thẻ không 

chứng minh được giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ, thì Chủ Thẻ sẽ không được hưởng Ưu 

Đãi của Chương Trình 

 


