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ƯU ĐÃI TẠI AGODA, TRAVELOKA, QATAR AIRWAYS  

CHO CHỦ THẺ QUỐC TẾ TPBANK (VISA/ MASTERCARD) 

 

1. Nội dung chi tiết chương trình 

STT Chi tiết giải thưởng 
Số 

lượng 

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 ưu đãi: Thứ 6 

hàng tuần từ 09:00 ngày 

01/05/2019 – 15/07/2019 

-  Thời gian lưu trú: Từ 

09:00 ngày 01/05 - 23:59 

ngày 19/10/2019 

- Áp dụng cho 

thẻ tín dụng 

quốc tế 

TPBank 

(Visa/Master

Card) 

- Lưu ý 

chương trình 

không áp 

dụng cho 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 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 - 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 - 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 

2 Agoda    

 

- Giảm 10% khi đặt phòng khách sạn chọn 

lọc ở Việt Nam qua link: 

https://www.agoda.com/vi-vn/tpbank 

- Giảm 7% khi đặt phòng khách sạn ở các 

địa điểm khác qua ứng dụng Agoda 

(Scan mã QR để nhận ưu đãi trên ứng 

dụng Agoda, mã QR tại link: 

https://www.agoda.com/vi-vn/tpbank 

- Chọn khách sạn và loại phòng có dòng 

chữ: “Khuyến mại hợp lệ” và chấp 

Không 

giới 

hạn 

- Thời gian khuyến mãi/ đặt 

phòng: 15/04 – 30/06/2019 

- Thời gian lưu trú: 15/04 – 

30/09/2019 

Tất cả chủ thẻ 

tín dụng và 

ghi nợ quốc 

tế TPBank 

(Visa/Master

Card) 

https://www.agoda.com/vi-vn/tpbank
https://www.agoda.com/vi-vn/tpbank
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nhận thanh toán trả trước. 

3 Qatar Airways    

 

- Ưu đãi áp dụng khi đặt vé trực tuyến tại 

link: https://qatarairways.com/tpbank 

 Giảm 10% giá vé thông thường 

(không áp dụng cho giá vé flexi) 

 Giảm 7% giá vé khuyến mãi (chủ thẻ 

được cộng dồn với chương trình 

khuyến mãi của Qatar Airways) 

- Giá vé hiển thị tại link đặt vé trên là 

giá vé sau khi đã giảm giá và không 

hiển thị số tiền giảm giá ở cuối bước 

thanh toán 

Không 

giới 

hạn 

- Thời gian đặt vé để nhận 

ưu đãi: Từ ngày 16/05/2019 

- 30/10/2019 

- Thời gian bay: Từ ngày 

16/05/2019 - 31/12/2019. 

 

Tất cả chủ thẻ 

tín dụng và 

ghi nợ quốc 

tế TPBank 

(Visa/Master

Card) 

2. Điều kiện điều khoản 

 

Nội 

dung 

Traveloka Agoda Qatar Airways 

Giao 

dịch 

áp 

dụng/ 

Điều 

kiện 

điều 

khoản 

- 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  

- 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 

- Chọn khách sạn và loại phòng có 

dòng chữ: “Khuyến mại hợp lệ” 

và chấp nhận thanh toán trả 

trước. 

- Áp dụng cho các khách sạn chọn 

lọc  

- Hướng dẫn sử dụng ưu đãi trên 

ứng dụng Agoda (Agoda App): 

 Nhấp vào nút “Get Promo on 

App” (hoặc quét mã vạch) tại 

đường dẫn 

www.agoda.com/tpbank  

 Ứng dụng Agoda sẽ được mở 

trên thiết bị di dộng của bạn 

 Chọn khách sạn và loại phòng 

có dòng chữ “Khuyến Mãi Hợp 

Lệ” / thẻ khuyến mãi 

 Vui lòng nhập 16 số thẻ hợp lệ 

của TPBank tại bước thanh 

toán 

 Khuyến Mãi sẽ được thể hiện 

tại bước: Chi tiết thanh toán  

 KH không nhận được ưu đãi, 

vui lòng thoát ra & nhấp lại 

- Ưu đãi này áp dụng cho 

các chuyến bay của Qatar 

Airways bắt đầu từ Hà 

Nội, Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng đến các điểm đã 

chọn 

- Ưu đãi trên các chuyến 

bay bắt đầu từ Việt Nam 

đến các điểm đến đã chọn: 

CDG/ LHR/ WAW/ 

MAD/ TXL/ DOH/ CPH/ 

ZRH/ FCO/ BCN/ JNB/ 

FRA/ HEL/ SOF/ VIE/ 

JFK/ BUD/ MXP/ MUC/ 

ARN/ BRU/ OTP/ GOT/ 

MLA/ AMS 

- Giảm giá chỉ áp dụng cho 

giá vé cơ sở của các hạng 

vé thông thường 

- Giá vé hiển thị từ liên kết 

trên là giá vé sau khi đã 

giảm giá và không hiển thị 

số tiền giảm giá ở cuối 

bước thanh toán 

https://qatarairways.com/tpbank
http://www.agoda.com/tpbank
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 đường dẫn 

www.agoda.com/tpbank ) 

- Giá vé ở bước thanh toán 

đã bao gồm thuế và phí. 

- Giảm giá không áp dụng 

cho thuế và tất cả các phụ 

phí khác 

Điều 

kiện 

điều 

khoản 

áp 

dụng 

khác 

- 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 

- Khuyến mãi không được chuyển 

đổi, cộng dồn và không được sử 

dụng kết hợp với bất kỳ giảm 

giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm 

giá và các mặt hàng giá cố định 

(trừ trường hợp quy định).  

- Khuyến mãi chỉ được áp dụng 

đối với các khách sạn chấp nhận 

thanh toán trả trước, và được 

thực hiên qua đường dẫn 

www.agoda.com/tpbank 

- Nếu đặt phòng thực hiện trực 

tiếp qua đường dẫn Agoda.com, 

hoặc thanh toán trực tiếp tại 

khách sạn, khuyến mãi sẽ không 

được áp dụng 

- Khuyến mãi chỉ được áp dụng 

trên giá trị tiền phòng (không 

bao gồm thuế địa phương, phí 

dịch vụ và những chi phí phụ thu 

khác). 

- Khuyến mãi được áp dụng cho 

các khách sạn chấp nhận thanh 

toán trả trước có thể hiện dòng 

chữ “Khuyến mại hợp lệ” Phần 

giảm giá sẽ được thể hiện tại 

bước “Chi tiết thanh toán” sau 

khi chủ thẻ TPBank đăng nhập 

số thẻ tín dụng / ghi nợ Quốc Tế 

hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện 

trước dòng thuế & phí dịch vụ 

của khách sạn & được áp dụng 

trước khi xác nhận giá cuối cùng 

của đơn đặt phòng.  

- Khuyến mãi không áp dụng cho 

- Ghế có giới hạn và tùy 

thuộc vào tình trạng sẵn 

có 

- Chỉ thẻ tín dụng và thẻ ghi 

nợ quốc tế TPBank 

(Visa/MasterCard) được 

phát hành tại Việt Nam 

mới có thể được sử dụng 

cho ưu đãi này 

- Các điều khoản và điều 

kiện của Qatar Airway 

cũng sẽ được áp dụng cho 

đặt vé của bạn, vui lòng 

xem lại những điều này tại 

thời điểm đặt vé 

- TPBank và Qatar Airways 

có toàn quyền quyết định 

thay đổi, sửa đổi hoặc rút 

các Điều khoản và Điều 

kiện ưu đãi này bất cứ lúc 

nào mà không cần thông 

báo trước. Quyết định của 

chúng tôi về tất cả các vấn 

đề liên quan đến ưu đãi 

này sẽ là quyết định cuối 

cùng. 

http://www.agoda.com/tpbank
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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 

 

các giao dịch thanh toán trực tiếp 

tại khách sạn. 

- TPBank và/hoặc Agoda có 

quyền thay đổi điều kiện & điều 

khoản tại bất cứ thời điểm nào. 

- Khuyến mãi này độc lập & 

không liên quan đến bất cứ 

chương trình nào được thực hiện 

giữa TPBank và chủ thẻ (ví dụ 

như về phương thức thanh toán, 

v.v). 

- Khuyến mãi tuân theo điều kiện 

& điều khoản của Agoda. Trong 

trường hợp xảy ra tranh chấp, 

quyết định của Agoda là quyết 

cuối cùng. 

- Trong trường hợp khách hàng 

tuân thủ theo hướng dẫn đặt 

phòng nhưng khuyến mãi không 

được áp dụng. chủ thẻ TPBank 

có thể gửi email đến địa chỉ 

customerservice@agoda.com để 

được giải quyết. 

- Agoda hay TPBank (dù trực tiếp 

hay gián tiếp) đều không sở hữu, 

quản lý hay điều hành các khách 

sạn hay phòng sẵn có trên 

website www.agoda.com/tpbank 

 

mailto:customerservice@agoda.com

