
 

CHƯƠNG TRÌNH VIETRAVEL MASTERCARD NHÂN DỊP 30/4 –1/5/2016 

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN 

 

Đối tượng:  

Áp dụng cho khách hàng là chủ thẻ MasterCard mua tất cả các Tour theo lịch khởi hành cố định tại tất 

cả các VPGD của Vietravel trên toàn quốc. 

Thời gian:  Từ NAY đến 15/5/2016. 

Nội dung chương trình: 

 Mỗi 10,000,000 đồng thanh toán bằng thẻ MasterCard, chủ thẻ được hoàn 200.000 đồng 

(tối đa 2 triệu đồng/chủ thẻ).  

 Đặc biệt Tour Mỹ khởi hành dịp Lễ 30/4&1/5: Mỗi 10,000,000 đồng thanh toán bằng 

thẻ MasterCard, chủ thẻ được hoàn 300.000 đồng (tối đa 3 triệu đồng/chủ thẻ). 

Quy định: 

 Không áp dụng cho thanh toán online. 

 Mỗi chủ thẻ chỉ được hoàn tiền 1 lần duy nhất. 

 Chương Trình áp dụng cho tất cả các Chủ Thẻ của MasterCard bao gồm: Thẻ Ghi Nợ/Thẻ 

Thanh Toán Quốc Tế, Thẻ Trả Trước, Thẻ Tín Dụng mang thương hiệu MasterCard phát 

hành trong nước và quốc tế. 

 Tài khoản của Chủ Thẻ MasterCard phải hiện hữu và còn hiệu lực trong Thời Gian Chương 

Trình đang diễn ra. 

 Chủ thẻ không bắt buộc phải đi trong Tour. 

 Không giới hạn số khách trong nhóm khi đăng ký. 

Thời gian hoàn tiền: 

Sau 30 ngày làm việc kể từ khi kết thúc chương trình, Vietravel sẽ công bố danh sách chủ thẻ được hoàn 

tiền trên website. Tiền hoàn được chuyển vào tài khoản thẻ của khách thanh toán lúc ban đầu. 

*Lưu ý: Phí chuyển khoản của việc hoàn tiền sẽ được khấu trừ vào tiền hoàn mà khách được 

nhận. 

Các quy định khác: 

Các Điều Khoản và Điều Kiện nêu trên có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước; 

Vietravel và MasterCard có quyền thay đổi và điều chỉnh nội dung chương trình tùy theo tình hình kinh 

doanh thực tế. Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Vietravel là quyết định chung cuộc. 

Thông tin liên hệ: Hotline: 0938.301234; Website: www.travel.com.vn . 

http://www.travel.com.vn/

