NGHỈ 3 ĐÊM THANH TOÁN 2 ĐÊM VỚI MASTERCARD®
Đặt 3 đêm lưu trú tại các khách sạn & khu nghỉ dưỡng tham gia chương trình từ nay đến 31 tháng 12
năm 2020 và tận hưởng một đêm miễn phí.
Quyền lợi cộng thêm gồm:
 Bữa sáng miễn phí hàng ngày dành cho hai người
 WIFI miễn phí
 Giảm 20% dịch vụ tại Spa and Gallery trong suốt kỳ nghỉ
 Nhận phòng sớm và trả phòng trễ*.
Điều khoản & Điều kiện:



















Đặt phòng từ nay đến 31 tháng 12 năm 2020
Áp dụng cho kỳ lưu trú từ nay đến 30 tháng 6 năm 2021
Áp dụng cho mỗi kỳ nghỉ kéo dài 3 đêm liên tiếp. Thanh toán 2 đêm và được miễn phí đêm thứ
3
Gồm bữa sáng miễn phí dành cho hai người.
Được nhận phòng sớm và trả phòng trễ khi phòng còn trống.
Yêu cầu đặt phòng sớm và tùy vào tình trạng phòng sẵn có tại thời điểm đặt phòng.
Việc hủy phòng sẽ tùy vào chính sách hủy, thay đổi đặt phòng và khách không đến của từng
khách sạn và khu nghỉ dưỡng.
Không áp dụng kết hợp với các chương trình khuyến mại, giảm giá và các chương trình đặc
quyền khác.
Phòng/biệt thự tùy thuộc vào tình trạng phòng sẵn có trong suốt thời gian đặt phòng; chính
sách giá sẽ được áp dụng phù hợp.
Chủ thẻ chịu trách nhiệm thanh toán khoản thuế chính phủ áp dụng và thuế dịch vụ cho việc
đặt phòng và mua.
Chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ Mastercard.
Khách phải xuất trình thẻ Mastercard khi nhận phòng để được hưởng quyền lợi khuyến mại này.
Nếu thẻ Mastercard hợp lệ không được xuất trình khi nhận phòng và không được dùng để
thanh toán, thì nguyên giá phòng sẽ được tính cho chủ thẻ.
Sản phẩm và dịch vụ được miêu tả ở đây được cung cấp bởi thương nhân bên thứ ba và
Mastercard không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, tổn thất liên quan đến chương trình khuyến
mại, việc thực hiện hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.
Mastercard và các thương nhân tham gia chương trình bảo lưu quyền thay/sửa đổi đặc quyền
hoặc điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước Mastercard có toàn quyền quyết
định về mọi vấn đề liên quan đến đặc quyền hoặc điều khoản và điều kiện và đó sẽ là quyết định
cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên tham gia.
Mastercard có thể chấm dứt chương trình Khuyến mại này bất cứ lúc nào mà không cần thông
báo trước.

Thủ tục Đặt phòng:
Chỉ áp dụng cho chủ thẻ Mastercard.
Khách có thể đặt phòng qua:
1. Trang Web của Thương hiệu Banyan Tree tại www.banyantree.com hoặc www.angsana.com
sử dụng mã khuyến mại “MASTERCARD”.
2. Các Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Toàn cầu và dùng mã “Mastercard” để đặt phòng theo
chương trình khuyến mại này

-

Đối với Các đặt phòng Banyan Tree, hãy liên hệ Banyan Tree tại
www.banyantree.com/en/contact-us hoặc email reservations@banyantree.com.
Đối với Các đặt phòng Angsana, hãy liên hệ Angsana tại www.angsana.com/en/contactus hoặc email reservations@angsana.com.

3. Để tìm hiểu thêm chi tiết về chương trình khuyến mại dành cho Banyan Tree, vui lòng truy cập
www.banyantree.com/en/offers/mastercard-offer
4. Để tìm hiểu thêm chi tiết về chương trình khuyến mại dành cho Angsana, vui lòng truy cập
www.angsana.com/en/offers/mastercard-offer
Các Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình:
Các quốc gia

Các Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình
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
Banyan Tree Kuala Lumpur

Malaysia
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

