
ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT  

CTƯĐ CHO CHỦ THẺ VIETCOMBANK TẠI MYTOUR 

1. Nội dung ưu dãi: 

-          Hạng mục ưu đãi 1: giảm 500,000 đồng cho đơn đặt phòng trong nước có giá trị 

thanh toán sau cùng từ 2,000,000 đồng trở lên. Áp dụng vào các ngày 15 và 30 hàng 

tháng trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Nhập mã MTB500 và thanh toán 

bằng thẻ Vietcombank hợp lệ để được hưởng ưu đãi tại ứng dụng hoặc website 

www.mytour.vn 

-          Hạng mục ưu đãi 2: giảm 20% tối đa 300,000 đồng cho đơn đặt phòng trong nước 

có giá trị thanh toán sau cùng từ 1,000,000 đồng trở lên. Áp dụng vào các ngày thứ 

5, 6, 7, chủ nhật hàng tuần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Nhập mã 

MTVCB20 và thanh toán bằng thẻ Vietcombank hợp lệ để được hưởng ưu đãi tại 

ứng dụng hoặc website www.mytour.vn 

-          Đối tượng thẻ được hưởng ưu đãi:  Chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế mang 

thương hiệu Visa, MasterCard, JCB do Vietcombank phát hành với đầu BIN thẻ 

như sau: 

Loại thẻ Số đầu BIN thẻ 

VISA 477390,403277,469173,452404,428310,438103,461136,41297,

469174,412976,477389 

MASTERCARD 546285,546284,514003,526418,222806 

JCB 356771,356770,356435 

 

 2. Thời gian áp dụng: 

 

 

Hạng mục ưu đãi 1 Thời gian chương trình từ 06/11/2020 - 06/02/2021 với các ngày cụ thể như 

sau: 

15/11/2020 

30/11/2020 

15/12/2020 

30/12/2020 

15/01/2021 

30/01/2021 

Hạng mục ưu đãi 2 Thời gian chương trình: từ 06/11/2020 - 06/02/2021 

http://www.mytour.vn/
http://www.mytour.vn/
http://www.mytour.vn/
http://www.mytour.vn/
http://www.mytour.vn/


Áp dụng từ thứ 5,6,7 và chủ nhật hàng tuần theo mốc thời gian cụ thể như 

sau: 

- từ 06/11/2020 đến 08/11/2020 

- từ 12/11/2020 đến 15/11/2020 

- từ 19/11/2020  đến 22/11/2020 

- từ 26/11/2020 đến 29/11/2020 

- từ 03/12/2020 đến 06/12/2020 

- từ 10/12/2020 đến 13/12/2020 

- từ 17/12/2020 đến 20/12/2020 

- từ 24/12/2020 đến 27/12/2020 

- từ 31/12/2020 đến 03/01/2021 

- từ 07/01/2021 đến 10/01/2021 

- từ 14/01/2021 đến 17/01/2021 

- từ 21/01/2021 đến 24/01/2021 

- từ 28/01/2021 đến 31/01/2021 

- từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 

 

 

3. Tiêu chí và điều kiện áp dụng chung: 

- Chỉ áp dụng cho khách hàng có nhập mã ưu đãi tại bước thanh toán cuối cùng trên 

website hoặc ứng dụng Mytour.vn. Chọn thanh toán bằng phương thức thẻ tín dụng và 

thanh toán đơn phòng bằng thẻ của ngân hàng Vietcombank theo danh sách mã thẻ hợp 

lệ nêu trên. 

- Các đơn hàng phải đạt giá trị thanh toán sau cùng tối thiểu tùy theo điều kiện yêu cầu 

mỗi hạng mục ưu đãi để được chấp nhận ưu đãi  

- Áp dụng cho đơn đặt phòng khách sạn trong nước tại website và ứng dụng mytour.vn. 

Áp dụng cho lễ Tết 

-  Không áp dụng đồng thời các ưu đãi hiện có khác. Không áp dụng giảm trừ cộng dồn 

với Vpoint. 

- Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn phòng bị hủy hoặc thay đổi (trừ trường hợp khách 

sạn hết phòng / ngừng phục vụ). Không áp dụng hoàn hủy đơn phòng. 

- Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân. Nếu phát hiện các đơn phòng có 

dấu hiệu lạm dụng ưu đãi, Mytour có quyền từ chối áp dụng theo điều khoản sử dụng 

của chương trình. 

- Mỗi Khách hàng có thể sử dụng 01 Mã Ưu đãi cho một đơn đặt hàng (một lần giao 

dịch) cho mỗi thẻ (01 đơn đặt hàng/01 thẻ). 

- Đối với 1 hạng mục ưu đãi, mỗi giao dịch phải cách nhau một thời hạn là 30 ngày kể 

từ ngày xác nhận giao dịch thanh toán thành công tại website hoặc ứng dụng Mytour.vn. 

- Hai hạng mục ưu đãi của chương trình là độc lập, vì vậy mỗi thẻ được áp dụng mã 

khuyến mãi tối đa 02 (hai) lần trong vòng 30 ngày. 

- Nếu có thắc mắc về chương trình vui lòng liên hệ hotline 24/7 của Mytour để được giải 

đáp: - 024 7109 9999 (HÀ NỘI) ; 028 7109 9998 (HCM) 


