
 

Các Điều Khoản và Điều Kiện  

CHƯƠNG TRÌNH  

”Vietravel MasterCard hoàn tiền Mùa Thu 2015” 

1. Thời gian chương trình:   

Từ (a) nay đến 31/10/2015 hoặc (b) đến khi hết ngân sách, áp dụng điều kiện nào đến trước.  

2. Địa điểm áp dụng: 

 Hệ thống văn phòng Vietravel trên toàn quốc.  

3. Nội dung chương trình: 

 Cứ mỗi 10.000.000đ (Mười triệu đồng Việt Nam) thanh toán bằng thẻ MasterCard, chủ 

thẻ được hoàn 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng Việt Nam). Tổng số tiền được hoàn cho mỗi 

chủ thẻ là 4,000,000 đ / chủ thẻ.  

 Ngân sách hoàn tiền còn lại sẽ được cập nhật hàng ngày trên website www.travel.com.vn 

4. Quy định: 

 Chương trình áp dụng cho các Tour du lịch miền Bắc, châu Âu – Mỹ, Canada và Nhật Bản 

theo lịch khởi hành cố định tại tất cả các VPGD của Vietravel trên toàn quốc.  

 Không áp dụng cho thanh toán trực tuyến online. 

 Không áp dụng cho thanh toán cọc. 

 Chủ thẻ phải thanh toán hết 100% giá trị tour; có thể áp dụng thêm các hình thức thanh 

toán khác nếu hạn mức của thẻ không đủ, tuy nhiên giá trị hoàn tiền chỉ được căn cứ vào 

giá trị thanh toán bằng thẻ MasterCard. 

 Chương Trình áp dụng cho tất cả các chủ thẻ thanh toán bằng thẻ MasterCard (bao gồm: 

Thẻ Trả Trước, Thẻ Ghi Nợ/Thẻ Thanh Toán Quốc Tế, Thẻ Tín Dụng mang thương hiệu 

MasterCard được phát hành tại Việt Nam và nước ngoài.)  

 Chủ thẻ MasterCard không bắt buộc phải đi trong tour. 

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


 Không giới hạn số khách trong nhóm khi đăng ký. 

 Được áp dụng đồng thời với giảm giá thẻ thành viên, giảm giá nhóm. 

 Thời gian hoàn tiền:  Sau 20 ngày làm việc kể từ 31/10/2015, Vietravel sẽ công bố danh 

sách chủ thẻ được hoàn tiền trên website; tiến hành hoàn tất thủ tục và hoàn tiền vào tài 

khoản thẻ cho các chủ thẻ thỏa các điều kiện trên.  

*Lưu ý: Phí chuyển khoản của việc hoàn tiền sẽ do chủ thẻ tự thanh toán.  

 Danh sách khách hàng hợp lệ nhận được chương trình hoàn tiền sẽ được công bố chính 

thức trên website của Vietravel. Không giải quyết việc chi tiền mặt dưới mọi hình thức.  

Hình thức hoàn tiền:  

Chủ thẻ thanh toán bằng loại thẻ nào, sẽ được hoàn tiền vào chính số thẻ đó, không áp 

dụng hoàn tiền cho số thẻ khác với bất kỳ lý do gì.  

Không chấp nhận hoàn tiền bằng tiền mặt, không chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.  

 

5. 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.  

6. Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Vietravel là quyết định chung cuộc. 

7. Để biết thêm về mọi thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ các chi nhánh và văn phòng  đại diện 

Vietravel trên toàn quốc hoặc Quầy DVKH – 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TPHCM, ĐT: 08.3822 

8898 Ext: 314, Hotline: 0938.301234 

----------------------- 


