MENGINAP 3 MALAM, BAYAR HANYA 2 MALAM DENGAN MASTERCARD®
Pesan 3 malam di hotel dan resor yang berpartisipasi dalam promo, mulai sekarang hingga 31
Desember 2020, dan nikmati satu malam gratis.
Keuntungan-keuntungan tambahan:
 Sarapan gratis untuk dua orang setiap hari
 WIFI gratis
 Diskon 20% untuk Spa dan Galeri selama menginap
 Check in lebih awal dan perpanjangan jam check out*.
Syarat & Ketentuan:
 Pesan mulai sekarang hingga 31 Desember 2020
 Berlaku untuk menginap mulai sekarang hingga 30 Juni 2021
 Berlaku setiap kali menginap 3 malam berturut-turut. Bayar untuk 2 malam, malam ke 3 gratis.
 Termasuk sarapan gratis untuk dua orang.
 Termasuk check in lebih awal dan perpanjangan jam check out, bila berlaku.
 Diperlukan pemesanan awal dan diberikan berdasarkan ketersediaan pada saat
pemesanan.
 Pembatalan pemesanan kamar tunduk kepada kebijakan yang biasa diterapkan di masingmasing resor untuk pembatalan, perubahan, dan tamu yang tidak datang.
 Promosi ini tidak dapat digunakan bersama dengan promosi, penawaran, atau hak istimewa
lain.
 Kamar/vila diberikan berdasarkan ketersediaan saat pemesanan dilakukan; kebijakan
pembayaran sesuai pemesanan.
 Pemesanan dan pembelian tunduk kepada pajak pemerintah dan biaya layanan yang
berlaku, yang harus ditanggung oleh pihak pemegang kartu.
 Pembayaran harus dilakukan dengan menggunakan kartu Mastercard saja.
 Tamu harus menunjukkan kartu Mastercard pada saat check in agar dapat menikmati
penawaran ini.
 Jika kartu Mastercard yang sah tidak dapat ditunjukkan saat check in dan digunakan untuk
pembayaran, tarif penuh untuk menginap akan dibebankan kepada pemegang kartu.
 Barang dan layanan yang dijelaskan di sini ditawarkan dan disediakan oleh merchant pihak
ketiga, dan Mastercard tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun terkait penawaran,
pemenuhan, atau penggunaan barang atau layanan tersebut.
 Mastercard dan Banyan Tree Hotels and Resorts yang memiliki hak untuk membuat
variasi/mengubah hak istimewa atau syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu.
 Keputusan Mastercard tentang semua hal terkait hak istimewa atau syarat dan ketentuan
merupakan wewenang penuh dari Mastercard serta bersifat tidak dapat diganggu gugat
dan mengikat bagi semua pesertanya.
 Mastercard dapat mengakhiri Promosi ini kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Prosedur Pemesanan:
Hanya untuk pemegang kartu Mastercard.
Tamu dapat memesan melalui:

1. Situs Web Merek Banyan Tree di www.banyantree.com atau www.angsana.com dengan
menggunakan kode promosi “MASTERCARD”.
2. Menghubungi Pusat Dukungan Customer Global dan memberikan kode “Mastercard”
- Untuk Pemesanan Banyan Tree, hubungi Banyan Tree di
www.banyantree.com/en/contact-us atau email reservations@banyantree.com.
- Untuk Pemesanan Angsana, hubungi Angsana di www.angsana.com/en/contact-us atau
email reservations@angsana.com.
3. Untuk detail tentang penawaran Banyan Tree, silakan buka
www.banyantree.com/en/offers/mastercard-offer.
4. Untuk detail tentang penawaran Angsana, silakan buka
www.angsana.com/en/offers/mastercard-offer.
Properti yang Berpartisipasi:
Negara

Properti yang Berpartisipasi
Angsana Xishuangbanna
Angsana Xi'an Lintong
Banyan Tree Chongqing Beibei

China

Banyan Tree Huangshan
Banyan Tree Shanghai on the Bund
Banyan Tree Yangshuo
Dhawa Jinshanling
Angsana Bintan
Banyan Tree Bintan

Indonesia
Banyan Tree Ungasan Bali
Cassia Bintan
Laos

Angsana Maison Souvannaphoum

Malaysia

Banyan Tree Kuala Lumpur

Pavilion Hotel Managed by Banyan Tree
Angsana Ihuru
Maldives

Angsana Velavaru
Banyan Tree Vabbinfaru
Banyan Tree Cabo Marques

Mexico
Banyan Tree Mayakoba
Seychelles

Banyan Tree Seychelles
Angsana Laguna Phuket
Angsana Villas Resort Phuket

Thailand

Banyan Tree Bangkok
Banyan Tree Phuket
Cassia Phuket
Angsana Lang Co

Vietnam
Banyan Tree Lang Co

