
THỂ LÊ ̣CHƯƠNG TRÌNH 

 “MỞ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ ACB, NHẬN E-VOUCHER  

KHÁCH SẠN TRỊ GIÁ 2.500.000 VNĐ” 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Mở thẻ tín dụng quốc tế ACB, nhận E-Voucher khách sạn trị 

giá 2.500.000 VNĐ” 

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà 

4. Thời gian khuyến mại: Kể từ ngày 29/04/2021 cho đến hết ngày 31/12/2021 (thời gian này được xác 

định theo ngày mở thẻ, chưa bao gồm thời gian giao dịch)  

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế ACB mở mới (Visa Privilege Signature; Visa 

Signature) 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Quà tặng (E-Voucher khách sạn) 

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

- Áp dụng cho khách hàng là cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có đủ năng lực pháp luật - 

hành vi dân sự, và 

- Là chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế ACB mở mới theo hình thức không có tài sản bảo đảm thỏa 

điều kiện tham gia chương trình. 

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng/ số lượng giải thưởng/ giá trị giải thưởng):  

- Tổng số lượng quà tặng là 720 E-voucher, được trả thưởng cho 720 khách hàng mở thẻ trong thời 

gian chương trình và đạt điều kiện chi tiêu sớm nhất (xét theo ngày báo nợ được ghi nhận trên 

Way4). 

STT Loại thẻ Quà tặng Điều kiện 

1 
Visa 

Signature E-Voucher khách 

sạn trị giá 

2.500.000 VNĐ (*) 

- Mở thẻ trong thời gian chương trình 

- Đóng 1.900.000 VNĐ phí thường niên năm 

đầu và chi tiêu (sales) tối thiểu 5.000.000 

VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ 

2 

Visa 

Privilege 

Signature 

- Mở thẻ trong thời gian chương trình 

- Chi tiêu (sales) tối thiểu 5.000.000 VNĐ 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ 

(*) Cách thức sử dụng E-Voucher: xem chi tiết tại mục 9.2 

9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:  

9.1. Điều kiện chung: 

- Đối với thẻ Visa Signature: Khách hàng phải đóng 100% phí thường niên (PTN). Không 

hủy/hoàn PTN năm đầu đối với mọi trường hợp khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình.  

- Đối với thẻ Visa Privilege Signature: Khách hàng được hưởng ưu đãi miễn phí thường niên theo 

chính sách hiện hành của ACB. 

- Không áp dụng đồng thời chương trình này với các chương trình khuyến mại dành cho thẻ tín 

dụng mở mới khác diễn ra trong cùng thời điểm. Khách hàng được quyền lựa chọn chương trình 

để tham gia. 



- Chương trình chỉ áp dụng cho chủ thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm mở mới và không là 

chủ thẻ tín dụng hiện hữu hoặc có thẻ hủy trong vòng 6 tháng (chỉ xét thẻ không có tài sản bảo 

đảm). 

- Chương trình áp dụng cho thẻ chính, không áp dụng cho thẻ phụ, thẻ hủy, thẻ gia hạn, thẻ thay. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng 01 lần trong suốt thời gian chương trình.  

- Giao dịch hợp lệ được xác định:  

+ Giao dịch được thực hiện bởi chủ thẻ chính và/hoặc chủ thẻ phụ, nhưng chỉ trả thưởng cho 

chủ thẻ chính.  

+ Giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ (sales) phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở 

thẻ (gồm giao dịch thanh toán trực tiếp (POS) hoặc qua mạng (E-commerce)). 

+ Giao dịch được báo nợ thành công trên hệ thống ACB nhưng không trễ hơn ngày 

31/01/2022. Sau thời gian này, giao dịch của khách hàng không được xem là giao dịch hợp 

lệ. 

+ KHÔNG áp dụng đối với các giao dịch rút tiền mặt bao gồm nhưng không giới hạn các giao 

dịch ứng tiền mặt tại quầy hoặc tại máy ATM hoặc tại máy POS, giao dịch rút tiền mặt dưới 

bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào khác, các giao dịch thanh toán các khoản phí ngân 

hàng, các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc (**), nạp tiền từ thẻ tín dụng vào ví 

điện tử hoặc các giao dịch tương đương giao dịch rút tiền mặt. 

 (**) Danh sách Loại hình giao dịch loại trừ (MCC loại trừ) sau: 

STT MCC loại trừ Diễn giải 

1 7801 Government Licensed On - 

Line Casinos (On-Line 

Gambling) 

Sòng bạc online đã được 

chính phủ cấp phép 

2 7802 Government - Licensed 

Horse/Dog racing 

Các loại hình Đua 

ngựa/đua chó được chính 

phủ cấp phép 

3 7995 "Betting, including lottery 

tickets, casino gaming chips, 

Cá độ/đánh cược, game 

casino 

4 9754 off-track betting, and wagers 

at race tracks" 

Các loại hình đánh cược 

Đua ngựa/đua chó  

9.2. Cách thức sử dụng E-Voucher : 

a) Điều kiện sử dụng E-Voucher: 

- E-Voucher được cấp cho chủ thẻ Visa Signature/Privilege Signature và do chủ thẻ toàn quyền 

sử dụng để đặt phòng tại các khách sạn/ khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên trên toàn 

quốc và không bị giới hạn bởi Danh sách khách sạn/khu nghỉ dưỡng được nêu tại Phụ lục đính 

kèm.  

- E-voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.  

- E-Voucher có thể được chuyển nhượng khi người sử dụng cung cấp được thông tin của chủ thẻ 

ACB. 



- E-Voucher có hiệu lực tối đa 60 ngày kể từ ngày cấp nhưng không trễ hơn ngày 31/01/2022. 

Sau thời gian này, E-Voucher sẽ bị hủy. 

- Giá trị của E-Voucher được tính trên tổng giá trị đặt phòng/lần tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng. 

Khách hàng tự cân nhắc việc đặt phòng để được hưởng tối đa quyền lợi ưu đãi, ACB không 

hoàn trả phần chênh lệch bằng tiền mặt hoặc bằng ưu đãi khác thay thế nếu giá trị đặt phòng 

nhỏ hơn giá trị E-Voucher. Trường hợp giá trị đặt phòng lớn hơn giá trị E-Voucher, khách hàng 

phải tự chi trả thêm phần còn lại cho khách sạn/khu nghỉ dưỡng.  

- E-voucher được áp dụng đồng thời với chương trình "Đặc quyền nghỉ dưỡng đẳng cấp" nếu 

khách hàng đặt phòng tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng thuộc danh sách tại Phụ lục đính kèm. 

- Trường hợp người sử dụng E-Voucher có nhu cầu thay đổi hoặc hủy sau khi có xác nhận từ đối 

tác Aspire về việc đặt phòng thì phải thông báo cho Aspire tối thiểu trước 07 ngày so với ngày 

sử dụng dịch vụ hoặc theo điều kiện cụ thể được nêu rõ trong xác nhận đặt phòng từ Aspire.  

- Mọi trường hợp thay đổi, hủy, vắng mặt hoặc không tuân theo quy định của từng khách sạn/khu 

nghỉ dưỡng nằm ngoài phạm vi ưu đãi này và ACB hoàn toàn không chịu trách nhiệm. 

b) Quy trình đặt phòng: 

Bước Công việc Nội dung/Cách thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 

1 

Đặt phòng 

qua Hotline 

của Aspire 

Sau khi nhận được E-Voucher do ACB cung cấp, 

khách hàng gọi đến số điện thoại 028.3824.0536 

tối thiểu trước 2 tuần so với ngày sử dụng dịch vụ 

và cung cấp thông tin của khách hàng (người được 

nhận ưu đãi của ACB) bao gồm: 

- Họ tên khách hàng 

- Số CMND 

- Mã E-Voucher 

Ngày T 

2 

Aspire 

kiểm tra 

điều kiện 

- Aspire kiểm tra Khách hàng có thuộc Danh 

sách ưu đãi của ACB và E-Voucher có còn hiệu 

lực  

- Phản hồi kết quả kiểm tra cho người đặt phòng  

- Trường hợp thông tin khớp đúng thì yêu cầu 

cung cấp thông tin đặt phòng 

Ngày T 

3 

Cung cấp 

thông tin 

đặt phòng 

Người đặt phòng cung cấp thông tin đặt phòng theo 

yêu cầu của Aspire: 

- Tên khách sạn/khu nghỉ dưỡng 

- Số ngày lưu trú 

- Họ tên người lưu trú 

- Số phòng yêu cầu, loại phòng 

- Số lượng người đi cùng hoặc nhu cầu thêm 

giường phụ (nếu có) 

Ngày T 



Bước Công việc Nội dung/Cách thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 

4 

Aspire 

phản hồi 

thông tin 

đặt phòng 

cho khách 

hàng 

Sau khi tiếp nhận thông tin đặt phòng từ khách 

hàng, Aspire liên hệ đến khách sạn/khu nghỉ dưỡng 

mà KH muốn đặt: 

TH 1: Khách sạn/khu nghỉ dưỡng vẫn còn phòng 

trống:  

- Trường hợp giá trị đặt phòng lớn hơn giá trị đặt 

phòng do khách hàng cung cấp: Aspire thông 

báo lại khách hàng số tiền cần thanh toán thêm 

trước khi tiến hành thanh toán với khách 

sạn/khu nghỉ dưỡng. Khách hàng sẽ thanh toán 

thêm phần chênh lệch qua hình thức chuyển 

khoản hoặc cung cấp thông tin số thẻ tín dụng 

ACB. 

- Aspire tiến hành thanh toán ưu đãi cho KH sau 

khi KH xác nhận đồng ý với thông tin đặt 

phòng. 

- Aspire liên hệ khách hàng thông báo về ưu đãi 

đã được xác nhận.  

TH 2: Khách sạn/khu nghỉ dưỡng không còn 

phòng trống: 

- Aspire liên hệ khách hàng thông báo về việc 

khách sạn/khu nghỉ dưỡng không còn phòng 

trống và đề xuất khách hàng chọn loại phòng 

khác hoặc khách sạn/khu nghỉ dưỡng khác để 

được hưởng ưu đãi. 

Ngày T +1 

 



9.3.Quy định khác: 

- Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh khác (bao gồm thuế thu nhập không thường xuyên) liên 

quan đến việc trả thưởng và chịu trách nhiệm khai thuế với cơ quan nhà nước. 

- Bất kỳ giao dịch nào là giao dịch không hợp lệ hoặc không phải là giao dịch mua bán thực tế cho 

mục đích cá nhân và không được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ bị trừ ra khỏi tổng 

giao dịch chi tiêu hợp lệ. 

- Bất cứ giá trị nào của các giao dịch bị hủy, có tranh chấp và/hoặc được hoàn lại trong thời gian 

chương trình sẽ bị trừ ra khỏi tổng giá trị giao dịch chi tiêu hợp lệ. 

- Trường hợp khách hàng hủy thẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc chương trình, hoặc theo 

thẩm tra của ACB rằng khách hàng không có điểm xếp hạng tín dụng tốt thì ACB có quyền thu hồi 

lại giá trị sản phẩm mà khách hàng đã nhận hoặc quy đổi khi tham gia chương trình và khấu trừ giá 

trị sản phẩm và dịch vụ từ bất kì tài khoản/thẻ nào của khách hàng mở tại ACB. 

- Khách hàng từ chối quà tặng từ chương trình hoặc gửi yêu cầu hủy thẻ vì bất kỳ lý do gì trước hoặc 

vào ngày ACB gửi thông báo sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình. 

- ACB sẽ chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình mở thưởng, công bố kết quả trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, chi phí tổ chức trao thưởng, chi phí quảng cáo chương trình (nếu có). 

- Khi ngân sách đã hết, chương trình có thể kết thúc trước hạn. Trường hợp chấm dứt chương trình 

trước hạn, ACB sẽ thông báo đến Sở công thương, đồng thời thông báo đến khách hàng trên website 

www.acb.com.vn. Việc chấm dứt chương trình trước hạn vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách 

hàng đã tham gia chương trình. 

- ACB không chịu trách nhiệm cho những sai sót khi thông báo qua email/tin nhắn do địa chỉ email 

hoặc số điện thoại khách hàng đăng ký với ACB là không chính xác. Trong trường hợp địa chỉ 

email hoặc số điện thoại khách hàng đăng ký với ACB không được cập nhật, Quý khách vui lòng 

liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của ACB theo số 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 - 

1800 577 775. 

- Tất cả các thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến nội dung hoặc kết quả của chương trình, khách 

hàng phải phản hồi ACB trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố hoặc nhận thưởng tương ứng để 

được hỗ trợ giải quyết. Đối với các thắc mắc hay khiếu nại gửi sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

chương trình, ACB sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên 

không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- ACB có toàn quyền từ chối áp dụng chương trình, từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ dùng để 

khuyến mại cho bất kỳ khách hàng nào cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy 

đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của chương trình. 

- ACB không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp sản phẩm và dịch vụ không được sử 

dụng theo chương trình. 

- ACB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra 

chương trình làm cho các giao dịch của khách hàng sai lệch. 

- Khi ACB cho là cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật, ACB sẽ có quyền xem xét điều chỉnh 

nội dung chương trình. 

- ACB cam kết thực hiện đúng các quy định của Bộ Công thương, tuân thủ đúng các quy trình về tổ 

chức chương trình. 

http://www.acb.com.vn/


- Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi này, khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều 

khoản và Điều Kiện của chương trình khuyến mãi được liệt kê trên đây. 

9.4.Thông báo trúng thưởng:  

- ACB sẽ thông báo khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng qua email khách hàng đã đăng ký 

với ACB khi mở thẻ. Đồng thời, ACB sẽ công bố danh sách khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng 

lên website www.acb.com.vn.  

Thời gian mở thẻ Giao dịch được báo nợ 

thành công cho đến ngày 

Thông báo danh sách trả 

thưởng trước ngày 
(*)

 

06/05/2021 – 31/05/2021 31/05/2021 30/06/2021 

06/05/2021 – 30/06/2021 30/06/2021 30/07/2021 

06/05/2021 – 31/07/2021 31/07/2021 31/08/2021 

06/05/2021 – 31/08/2021 31/08/2021 30/09/2021 

06/05/2021 – 30/09/2021 30/09/2021 31/10/2021 

06/05/2021 – 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 

06/05/2021 – 30/11/2021 30/11/2021 31/12/2021 

06/05/2021 – 31/12/2021 31/12/2021 31/01/2022 

06/05/2021 – 31/12/2021 31/01/2022 28/02/2022 

 

Lưu ý : Trường hợp Ngày thông báo danh sách trả thưởng rơi vào ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật, nghỉ 

lễ), thì Ngày thông báo danh sách trả thưởng sẽ là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ. 

(*) 
ACB gửi mã code E-Voucher cho khách hàng vào ngày thông báo danh sách trả thưởng 

10. Thông tin liên hệ 

Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến Chương trình, Quý khách liên hệ:  

- Trung tâm Dịch vụ khách hàng Contact Center 247: (028) 38 247 247 – 1900 54 54 86 – 1800 577 

775 (miễn phí dành cho khách hàng ưu tiên) 

- Bộ phận Dịch vụ khách hàng Trung Tâm Thẻ 

+ Khu vực phía Nam: (028) 38 222 022 – Ext: 118, 228, 272, 208, 123, 151, 131, 127, 326, 133 

+ Khu vực phía Bắc: (024) 35 683 790 – Ext: 130, 127, 111, 106, 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.acb.com.vn/


 

 

Phụ lục - Danh sách 20 khách sạn/resort cao cấp tham khảo 

 

STT Khách sạn/ Resort Chính sách hủy phòng (***) 

1 Crown Retreat Resort Quy Nhon 

Địa chỉ: Thôn Trung Lương, Phù Cát, Bình 

Định 

- Không mất phí nếu báo hủy trước 30 ngày. 

- Tính phí 50%: 15 - 29 ngày. 

- Tính phí 100%: dưới 14 ngày. 

2 The Cliff Resort & Residences Mũi Né 

Địa chỉ: Khu phố 5, Phú Haì, Mũi Né, Phan 

Thiêt́, Bình Thuâṇ 

* 03/05/2021  - 31/10/2021: 

- Không phạt nếu thông báo hủy phòng trước từ 14 ngày trở lên. 

- Phạt 50%: 8 - 13 ngày. 

- Phạt 100%: ít hơn từ 7 ngày;  

3 Vinpearl Hotel Can Tho 

Địa chỉ: 209 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, 

Ninh Kiều, Cần Thơ 

 

* Thay đổi, hủy, không đến trước thời điểm nhận phòng: 

- Trước 6h chiều ngày nhận phòng: Không phạt 

- Sau 6h chiều ngày nhận phòng: 50% các đêm 

- No show: 100% các đêm 

* Thay đổi, hủy, rút ngắn đêm ở sau thời điểm nhận phòng: 

- Trước 12h trưa 01 ngày trước ngày check out: Không phạt 

- Sau 12h trưa 01 ngày trước ngày check out: 100% của 01 đêm 

4 Belle Maison Parosand Danang Hotel 

Địa chỉ: 216 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

* Mùa thấp điểm (01/01/2021 - 15/05/2021):  

- Hủy 03 – 02 ngày trước ngày đến: Tính 50%  

- Hủy 01 ngày trước ngày đến hoặc không đến: Tính 100%  

* Mùa cao điểm (16/05/2021 - 31/12/2021): 

- Hủy 07 - 04 ngày trước ngày đến: phạt 50%  

- Hủy 03 ngày trước ngày đến hoặc không đến: phạt 100% 

5 Vinpearl Hotel Imperia Hai Phong 

Địa chỉ: Khu đô thị, Đường Hà Nội, Vinhomes 

Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Phí phạt hủy, thay đổi, không đến trước thời điểm nhận phòng: 

- Không phạt trước 6pm ngày nhận phòng, 50% các đêm sau 6pm 

ngày nhận phòng, 100% các đêm nếu không đến 

Phí phạt hủy, thay đổi, rút ngắn đêm ở sau thời điểm nhận phòng: 

- Không phạt trước 12h trưa 1 ngày trước ngày muốn trả phòng 

- 100% của 1 đêm sau 12h trưa 1 ngày trước ngày muốn trả 

phòng 

6 Somerset Chancellor Court 

Địa chỉ: 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, 

HCM 

- Thông báo hủy và sửa đổi nhận được ít hơn 7 ngày trước ngày 

đến: Phạt 100% phí phòng một đêm 

- Thông báo hơn 7 ngày trước ngày đến: Không tính phí 

- No – show: Phạt 100% giá trị booking 



STT Khách sạn/ Resort Chính sách hủy phòng (***) 

7 Novotel Nha Trang 

Địa chỉ: 50 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa 

* Ngày thường:  

- Miễn phí hủy phòng trước 14 ngày khách đến.  

- Phạt 100% tiền phòng trong vòng 14 ngày trước khi khách đến. 

 

* Mùa đỉnh điểm ngày Lễ (26/12 - 4/1/, từ 01/07 - 31/07) và 

ngày lễ (11/02 - 20/02/2021; 30/04/2021 - 02/05/2021):  

- Miễn phí hủy phòng trước 30 ngày khách đến.  

- Phạt 100% tiền phòng trong vòng 30 ngày trước khi khách đến.    

8 MerPerle Beach Hotel Nha Trang 

Địa chỉ: 88A Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa 

* Mùa thấp điểm: 

- Từ 14 đến 08 ngày trước khi đến: phí phạt là đêm đầu tiên 

- Từ 07 đến 04 ngày trước khi đến: phạt 50% 

- Từ 03 ngày trước khi đến: phạt 100%. 

* Mùa cao điểm: 

- Từ 21 đến 15 ngày trước khi đến: phí phạt là đêm đầu tiên 

- Từ 14 đến 08 ngày trước khi đến: phạt 50% 

- Từ 07 ngày trước khi đến: phạt 100% 

* Trả phòng sớm: tiền các đêm phòng trong đơn đặt phòng 

không sử dụng sẽ không được hoàn trả  

9 Best Western Premier Sonasea Phu Quoc 

Resort 

Địa chỉ: Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc, 

Kiên Giang 

* Bât́ cứ hủy phòng nào nhận đûơc̣ trong vòng 14 đêń trûơć 7 

ngày trûơć ngày đêń, phaṭ 1 đêm tiêǹ phòng. 

* Hủy phòng trong vòng 6 ngày trûơć ngày đêń, phaṭ toàn bộ 

tiêǹ phòng. 

* No Show/ Chính Sách Không Nhận Phòng 

Khách không đêń nhận phòng hoậc giảm số đêm nghỉ, phaṭ 

100% tiêǹ phòng cho ca ̉giai đoaṇ đã đật. 

10 Terracotta Hotel & Resort Dalat 

Địa chỉ: Phân khu chức năng 7.9, KDL Hồ 

Tuyền Lâm, Lâm Đồng 

* Ngày thường: 

- Trước 15 ngày: Không phạt  

- Từ 15-7 ngày: Phạt 50% 

- Dưới 7 ngày: Phạt 100%  

* Ngày Lễ, Tết của KS: 

- Trước 30 ngày: Không phạt 

- Từ 30-21 ngày: Phạt 50% 

- Ít hơn 21 ngày: Phạt 100% 

* Khách trả phòng trước thời hạn: Thu tiền 100% số đêm 

phòng chưa sử dụng 

11 Novotel Ha Long Bay 

Địa chỉ: 160 Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long, 

Quảng Ninh 

* Hủy phòng 14 - 07 ngày trước ngày đến: 70% phí hủy phòng cả 

đợt lưu trú 

* Hủy phòng trong vòng 07 ngày trước ngày đến: 100% phí 

phòng cho cả đợt lưu trú  

* Trả phòng sớm được xác định là hủy phòng: trả 100% phí 

phòng cho những đêm còn lại dựa trên xác nhận đặt phòng ban 

đầu. 

* Thay đổi Tên khách hàng xem như là hủy phòng: trả 100% phí 

phòng. 

* Thay đổi Ngày đến/ Ngày đi/ Số lượng phòng sẽ được xác định 

là hủy phòng. 



STT Khách sạn/ Resort Chính sách hủy phòng (***) 

12 Swiss-Belresort Tuyen Lam 

Địa chỉ: Khu 7&8, Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, 

Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam 

- Hơn 30 ngày trước ngày nhận phòng: Miễn phí 

- Từ 15 đến 30 ngày trước ngày nhận phòng: Tính phí 50% giá trị 

hợp đồng 

- Từ 7 đến 14 ngày trước ngày nhận phòng: Tính 75% giá trị hợp 

đồng 

- Trước ngày nhận phòng ít hơn 7 ngày: Tính 100% giá trị hợp 

đồng 

- Không có mặt: Tính 100% giá trị hợp đồng 

13 Royal Lotus Halong Resort & Villas 

Địa chỉ: Bán Đảo, 2, Đường Hùng Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

* Từ tháng 5 đến tháng 9. 

- Hủy 03 – 02 ngày trước ngày đến: Tính 50% tiền phòng cho 

mỗi phòng đặt; 

- Hủy 01 ngày trước ngày đến: 100%. 

* Từ tháng1 đến tháng 4 và từ tháng 10 đến tháng 12.  

- Hủy 07 - 04 ngày trước ngày đến: Tính 50% tiền phòng cho mỗi 

phòng đặt; 

- Hủy 03 ngày trước ngày đến: 100%. 

14 

 

Lapochine Huế (tên cũ Ana Mandara Hue 

Resort & Spa) 

Địa chỉ: Thị trấn Thuận An, Hải Tiến, Phú 

Vang, Thừa Thiên Huế 

* Giai đoạn thường (từ 15 tháng 09 đến 31 tháng 3 năm kế tiếp):  

- Hủy phòng trước 7 ngày: Miễn phí  

- Hủy phòng trong vòng 06 - 03 ngày trước ngày khách đến: 50% 

tổng tiền phòng  

- Hủy phòng trong vòng 2 ngày trước khi khách đến: 100% tổng 

tiền phòng  

 

* Giai đoạn cao điểm (từ 1 tháng 4 đến 14 tháng 9): 

- Hủy phòng trước 21 ngày: Miễn phí  

- Hủy phòng trong vòng 20 - 08 ngày trước ngày khách đến: 50% 

tổng tiền phòng  

- Hủy phòng trong vòng 7 ngày trước khi khách đến: 100% tổng 

tiền phòng  

15 Vinpearl Hotel Hue 

Địa chỉ: 50A Hùng Vương, Phú Nhuận, Thành 

phố Huế, Thừa Thiên Huế 

* 03/05/2021 – 30/09/2021 

- Trước 18h00 ngày nhận phòng: miễn phạt 

- Sau 18h00 ngày nhận phòng: phạt 50% các đêm 

* 01/10/2021 – 30/11/2021 

- Trước 1 ngày ngày nhận phòng: miễn phạt 

- Trước 18h00 ngày nhận phòng: phạt 50% các đêm 

* Không đến trong mọi giai đoạn: 100% các đêm 

16 Belle Maison Hadana Hoi An Resort & Spa 

Địa chỉ: 538 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An, 

Quảng Nam 

* Hủy 07 - 04 ngày trước ngày đến: Tính 50% tiền phòng cho 

mỗi phòng đặt;  

* Hủy 03 ngày trước ngày đến hoặc không đến: Tính 100% tiền 

phòng cho mỗi phòng đặt. 

17 Hotel du Parc 

Địa chỉ: 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

- Hủy sau Cut-off-date/ khởi hành sớm / không xuất hiện: Chịu 

100% phí phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú 

- Cut-off-date (trong ngày):  

Tháng 1, tháng 2 và Tháng 5-6: Hủy trước 3 ngày 

Tháng 3, tháng 4 và Tháng 10-11: Hủy trước 7 ngày 



STT Khách sạn/ Resort Chính sách hủy phòng (***) 

18 Victoria Sapa Resort & Spa 

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Trung tâm thành 

phố Sapa, Sapa, Lào Cai 

Hủy phòng trước ít hơn 14 ngày: tính phí một đêm với mỗi 

booking. Hủy phòng trước ít hơn 7 ngày: Chịu toàn bộ chi phí 

19 Nam Nghi Resort Phu Quoc by Hyatt 

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc. 

Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 

* Mùa thường (1/4/2021-30/ 09/2021): 

- 15 ngày trước ngày đến: Không tính phí 

- 14-08 ngày trước ngày đến: 50% giá trị đặt phòng 

Trong vòng 07 ngày trước ngày đến: 100% giá trị đặt phòng 

* Mùa đỉnh điểm (20/12/2021-05/1/2022, 05/2/2022-

17/02/2022): 

- Miễn phí: 45 ngày trước ngày đến: 

Không tính phí 

- 44-31 ngày trước ngày đến: 50% giá trị đặt phòng 

- Trong vòng 30 ngày trước ngày đến: 100% giá trị đặt phòng 

20 Emeralda Resort Ninh Binh 

Địa chỉ: Khu Bảo Tồn Vân Long, Xã Gia Vân, 

Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 

* Hủy phòng 03 ngày trước khi đến: Tính phí tất cả các phòng đã 

đặt 

* Hủy phòng 07 ngày trước khi đến: Tính phí một đêm cho mỗi 

phòng đã đặt 

(***) Chính sách hủy phòng có thể thay đổi theo từng thời kỳ theo quy định của từng khách sạn/khu 

nghỉ dưỡng. Chi tiết tham khảo tại Website của khách sạn/khu nghỉ dưỡng nơi khách hàng có nhu 

cầu đặt phòng. 
 


