
ðiều khoản & ðiều kiện tham gia  
Chương trình MasterCard Regional Golf 

 

� Chương trình MasterCard Regional Golf có hiệu lực từ ngày 16/06/2016 ñến ngày 
15/06/2018. 

� Chương trình này áp dụng cho các chủ thẻ chính của thẻ Eximbank One World 
MasterCard có tài khoản Thẻ ñang ở tình trạng tốt và ñúng quy cách (không mắc nợ 
hoặc bị hủy vì bất kỳ lý do gì), tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt 
Nam và Philippines. Chương trình này không có giá trị chuyển nhượng. 

� Các chủ thẻ chính ñược giảm 50% phí vào sân (walk-in green fee) tại 16 CLB golf ở 
6 quốc gia vào các ngày trong tuần và cuối tuần tùy thuộc vào tình trạng trống chỗ. 

� Mỗi chủ thẻ ñược ñặt chỗ tối ña 1 lần/tháng và tối ña 4 lần/năm. 

� SEA Golf Platform cung cấp tối ña 10 lượt/tháng/thị trường cho tất cả các chủ thẻ 
World MasterCard.  

� Các CLB ở Singapore chỉ có hiệu lực vào các ngày trong tuần. 

� Không bắt buộc khách ñi kèm phải trả phí. 

� Yêu cầu tối thiểu 2 người chơi mỗi nhóm vào các ngày trong tuần và tối thiểu 3 người 
chơi mỗi nhóm vào các ngày cuối tuần (tùy thuộc yêu cầu về số người chơi tối thiểu 
mỗi nhóm của từng CLB và các CLB liên kết ñể ñặt chỗ). 

� ðặt chỗ ngày trong tuần phải thực hiện tối thiểu trước 4 ngày làm việc. 

� ðặt chỗ ngày cuối tuần phải thực hiện tối thiểu trước 6 ngày làm việc. 

� Việc chấp nhận tất cả các yêu cầu ñặt chỗ /thay ñổi giờ chơi golf (tee times) sẽ tùy 
thuộc vào sự sắp xếp của các CLB và tùy thuộc vào tình trạng trống chỗ. 

� Chủ thẻ không ñược ñặt chỗ chơi golf trực tiếp tại CLB golf. 

� Các ưu ñãi không có hiệu lực sử dụng ñồng thời với các chương trình khuyến mãi, 
giảm giá hay ưu ñãi khác không phải của MasterCard. 

� Không ñược ñặt chỗ trước ngày chơi từ một tháng trở lên; và Chủ thẻ không ñược ñặt 
chỗ cho buổi chơi golf kế tiếp cho ñến khi chơi xong buổi hiện tại.  

� Ưu ñãi chơi golf không áp dụng ñồng thời với các chương trình khuyến mãi khác, hay 
tham gia vào các trò chơi xã hội hay giải thi ñấu golf. 

� Chủ thẻ/Thành viên Câu lạc bộ không ñược ñặt chỗ trực tiếp tại CLB và nhượng lại 
thời gian chơi golf ñã xác nhận cho Chủ thẻ MasterCard. 

� Bộ phận hỗ trợ (concierge) sẽ không xử lý ñặt chỗ cho các Thành viên Câu lạc bộ với 
CLB golf; Thành viên Câu lạc bộ phải liên hệ trực tiếp với CLB ñể ñược ghép ñôi 
trong cùng một nhóm với tư cách là một Chủ thẻ. 

� Xác nhận giờ chơi golf sẽ ñược gửi 1 tuần trước ngày chơi ñối với tất cả các CLB. 

� Xác nhận giờ chơi golf sẽ ñược gửi 1 tuần trước ngày chơi ñối với các CLB ở 
Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Phillipines và Việt Nam trừ khi người chơi có yêu cầu 



khác, theo ñó xác nhận sẽ ñược gửi tối ña 2 tuần trước ngày chơi, căn cứ theo lịch 
công bố giờ chơi golf của từng CLB. 

� Các phí chơi golf bổ sung ñược niêm yết sẽ do Chủ thẻ và (các) khách ñi kèm Chủ thẻ 
chịu & phải ñược trả bằng thẻ tín dụng MasterCard dùng ñể ñăng ký khi xác nhận. 

� Chủ thẻ và khách ñi kèm phải thanh toán phí buggy (xe ñiện), phí caddie (người hỗ 
trợ), phí turfmate (xe ñiện loại nhỏ), phí locker (thuê tủ ñựng ñồ) và bảo hiểm theo giá 
vãng lai công bố tại CLB nơi áp dụng, các phí này sẽ ñược trả bằng thẻ tín dụng 
MasterCard dùng ñể ñăng ký khi xác nhận hoặc tại CLB golf. 

� Có áp dụng phí hủy và thay ñổi. 

� Chỉ có thể thực hiện thay ñổi ñối với các ñặt chỗ không rơi vào thời hạn hủy (ñối với 
việc thay ñổi ngày chơi trong thời hạn hủy, việc này sẽ ñược xem là hủy và ñược xử 
lý như là lần ñặt chỗ mới).  

� Chương trình sẽ không chịu trách nhiệm nếu trời mưa vào ngày chơi (rain check). 

� Phí thay ñổi là 20SGD (hoặc nội tệ tương ñương tại nơi chơi) cho bất kỳ các thay ñổi 
nào ñược thực hiện sau khi chủ thẻ ñã xác nhận giờ chơi như thay ñổi thời gian chơi 
và thay ñổi ngày chơi/thay ñổi tên người chơi. 

� Phí hủy ñặt chỗ sẽ ñược tính trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng của Chủ thẻ. 

� Người chơi golf phải xuất trình thẻ ghi ñiểm (handicap) hợp lệ. 

�  Chương trình chơi golf của MasterCard chỉ phù hợp ñể chơi golf. Các chủ thẻ 
MasterCard và các khách mời của MasterCard sẽ không ñược phép sử dụng các cơ sở 
vật chất giải trí khác tại CLB golf.  

� Chương trình chơi golf của MasterCard không ñược xem là ñã trở thành thành viên 
của CLB golf. 

� Theo mức ñộ tối ña ñược luật cho phép, mỗi Chủ thẻ MasterCard tham gia chương 
trình phải giải tỏa MasterCard/GC/các CLB golf liên quan khỏi các khiếu kiện, tổn 
thất, thiệt hại, chi phí hay phí tổn (kể cả yêu cầu thanh toán các chi phí pháp lý) mà 
chủ thẻ phải chịu hoặc gánh chịu liên quan ñến việc tham gia chương trình chơi golf 
của MasterCard. 

 


