CÁC QUYỀN LỢI & ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN
ĐẶC QUYỀN NGHỈ DƯỠNG SACOMBANK VISA INFINITE

QUYỀN LỢI & ĐIỀU KIỆN THẺ HỘI VIÊN CLUB MARRIOTT
❖ QUYỀN LỢI DÙNG BỮA :
• Với việc xuất trình thẻ hội viên Club Marriott còn hạn sử dụng, hội viên được giảm giá
30% cho tất cả đồ ăn và thức uống, áp dụng tối đa cho 20 người khi dùng bữa tại bất kỳ
khách sạn thành viên thuộc tập đoàn Marriott International tại Việt Nam.
• Trừ khi có quy định khác, hội viên sẽ được giảm 20% cho đồ ăn và thức uống cho tối đa
10 người khi dùng bữa ở bất kỳ khách sạn thành viên thuộc tập đoàn Marriott
International khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
• Hội viên sẽ được giảm 20% cho đồ ăn và thức uống cho tối đa 10 người khi dùng bữa
tại các khách sạn thành viên ở Nhật.
• Hội viên sẽ được giảm 10% thức ăn và thức uống cho tối đa 10 người khi dùng bữa tại
khách sạn JW Marriott Hotel Hong Kong.
• Ưu đãi trên áp dụng cho tổng hóa đơn của đồ ăn và thức uống, không áp dụng giảm giá
trên phí phục vụ và thuế giá trị gia tăng hoặc các sản phẩm thuốc lá.
• Ưu đãi trên có thể không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi đặc biệt, sự kiện
hoặc các dịp đặc biệt như: Giáng sinh (24/12, 25/12), Đêm Giao Thừa (31/12), Năm mới
(1/1), Lễ tình nhân (14/2), Quốc tế Phụ Nữ (8/3), Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 Tháng
3 Âm Lịch). Hội viên cần kiểm tra ưu đãi này có thể áp dụng vào các ngày đặc biệt trên
hay không tại thời điểm đặt bàn.
• Không áp dụng cho các yêu cầu ăn tại phòng, minibar, phòng tiệc, hội nghị và hội thảo
hoặc các chương trình khuyến mãi đặc biệt.
• Quyền lợi ưu đãi có thể sẽ không được áp dụng tại các nhà hàng chỉ định, các bữa giữa
buổi sáng và trưa, hoặc các thực đơn đặc biệt, ngoại trừ khách sạn có quy định khác. Hội
viên nên kiểm tra tình trạng áp dụng ưu đãi tại các nhà hàng, ngày áp dụng, thực đơn áp
dụng, khi tiến hành đặt bàn.
• Ưu đãi trên có thể không áp dụng cho các thực đơn đặc biệt đã được giảm giá.
• Chỉ áp dụng một (01) thẻ hội viên cho mỗi bàn ăn. Khách đặt bàn theo đoàn có hơn một
(01) thẻ không được phép sử dụng nhiều thẻ bằng cách tách bàn riêng.
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QUYỀN LỢI & ĐIỀU KIỆN THẺ HỘI VIÊN CLUB MARRIOTT
❖ QUYỀN LỢI ĐẶT PHÒNG :
• Hội viên Marriott nhận 20% giảm giá trên mức giá công bố vào cuối tuần (Thứ Sáu và
Thứ Bảy*) tại hệ thống Tập đoàn khách sạn Marriott (07 ngày/tuần tại khu nghỉ dưỡng)
trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương (07 ngày/tuần tại các khách sạn và khu nghỉ
dưỡng tại Việt Nam).
(*) Áp dụng theo khung giờ tại quốc gia Hội viên đăng ký sử dụng dịch vụ khách sạn,
nghỉ dưỡng.
• Áp dụng tối đa 03 phòng/cho một (01)/đêm cho mỗi lần đặt, không giới hạn ngày đặt
phòng, không áp dụng cho các khách đoàn.

• Phòng phải được đặt trực tiếp với Trung Tâm Thẻ Hội Viên Club Marriott (Việt Nam)
và tối thiểu trước 03 ngày.
• Hội viên phải xuất trình Thẻ Club Marriot còn hạn sử dụng khi làm thủ tục nhận phòng
tại Khách sạn để hưởng mức giảm giá.
• Tất cả quyền lợi về đặt phòng phụ thuộc vào tình trạng phòng và các điều khoản giới
hạn khác của Khách sạn, không sử dụng được vào giai đoạn cao điểm của khách sạn.
• Không được sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mại, giảm giá đặc biệt hay
phiếu quà tặng khác.
❖ CÁC QUYỀN LỢI KHÁC :
• Hội viên được giảm giá 20% khi sử dụng dịch vụ spa (không bao gồm các dịch vụ đặc
biệt) tại khách sạn Le Méridien Saigon và khách sạn Renaissance Riverside Hotel
Saigon.
• Hội viên được giảm 20% khi mua Thẻ Hội Viên Câu Lạc Bộ Sức Khỏe tại Khách sạn
Le Méridien Saigon và khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon.
• Hội viên nhận 10% giảm giá tại Deli shop tại JW Marriott Hotel Hà Nội.
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QUYỀN LỢI & ĐIỀU KIỆN THẺ HỘI VIÊN CLUB MARRIOTT
❖ CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG:
• Thẻ hội viên Club Marriott không thể chuyển nhượng được và thời hạn sử dụng được in
rõ trên thẻ. Hạn sử dụng không được gia hạn trong bất cứ trường hợp nào.
• Thẻ bị thất lạc hoặc bị mất cắp phải được thông báo ngay với Trung Tâm Thẻ Hội Viên
Club Marriott qua số điện thoại 84.28.3827.4033 / 84.28.3827 4032 và chịu một khoản
phí hành chánh là VND 500.000 nett cho việc cấp thẻ mới có thời hạn sử dụng như thẻ
cũ. Các phiếu ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu mất.
• Thẻ Hội Viên Club Marriott và phiếu quà tặng không có giá trị tiền mặt và không thể
chuyển nhượng. Thẻ và phiếu phải được xuất trình trước khi thanh toán để được hưởng
ưu đãi.
• Các phiếu ưu đãi không được sử dụng kèm với bất cứ chương trình khuyến mại, giảm
giá nào và phải tuân theo tất cả các điều kiện và quy định sử dụng.
• Yêu cầu sử dụng ưu đãi cần phải được thông báo trước và nêu rõ ý định khi sử dụng.
Tất cả các yêu cầu sẽ tùy thuộc vào tình trạng của khách sạn và không sử dụng được vào
giai đoạn cao điểm của khách sạn.
• Danh sách các Khách sạn và các Nhà hàng tham gia chương trình, các phiếu ưu đãi và
các điều khoản, quy định được nêu trên hoặc bất kỳ tài liệu nào của chương trình Club
Marriott có thể được thay đổi mà không cần báo trước. Trong trường hợp có thay đổi,
hội viên sẽ được cập nhật mọi thông tin qua trang web của chương trình Club Marriott,
www.myclubmarriott.com.
• Không ảnh hưởng đến bất kỳ phương thức chứng minh nào khác, thông qua việc sử
dụng Thẻ hội viên Club Marriott với tư cách thành viên Club Marriott, thành viên đồng
ý và chấp nhận việc bị ràng buộc bởi các điều khoản điều kiện này và bất kỳ mọi sửa đổi
theo thời gian.
• Marriott International có quyền hủy bỏ hoặc đình chỉ tư cách thành viên bất cứ lúc nào
nếu nghi ngờ có bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc tư cách thành viên
bị lạm dụng hoặc hoạt động gian lận. Vi phạm các điều khoản và điều kiện, gian lận
hoặc lạm dụng liên quan đến tư cách thành viên Club Marriott hoặc việc sử dụng các lợi
ích thành viên phải tuân thủ hành chính và / hoặc hành động pháp lý thích hợp của
Marriott International.
• Việc sao chép trái phép, bán hoặc bán lại bất kỳ phần nào của gói thành viên Club
Marriott này là bất hợp pháp.
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PHIẾU QUÀ TẶNG DÙNG BỮA
❖ CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG
• Phiếu có giá trị một lần sử dụng, và mỗi lần dùng bữa chỉ sử dụng 01 phiếu cho 1 bàn.
• Bàn phải được đặt trước và nêu rõ ý định khi sử dụng phiếu. Phiếu được sử dụng tùy
thuộc vào tình trạng nhà hàng của khách sạn và có thể không sử dụng được vào giai
đoạn cao điểm của khách sạn Phiếu không được sử dụng vào các ngày: Giáng sinh
(24/12, 25/12), Đêm Giao Thừa (31/12), Năm mới (1/1), Lễ tình nhân (14/2), Quốc tế
Phụ Nữ (8/3), Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 Tháng 3 Âm Lịch) và các sự kiện đặc
biệt, chương trình khuyến mãi hay giảm giá khác.
• Phiếu không thể chuyển nhượng và chỉ hội viên chính mới được sử dụng phiếu. Phiếu
tặng và thẻ hội viên phải trùng mã số. Hội viên cần phải xuất trình phiếu tặng và thẻ hội
viên tại nhà hàng. Phiếu này không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được phát
hành lại nếu đánh mất hoặc bị mất cắp.
• Các điều khoản và điều kiện cùng với danh sách khách sạn thành viên có thể thay đổi
mà không cần thông báo trước.
❖ PHIẾU QUÀ TẶNG TRÀ CHIỀU MIỄN PHÍ CHO 2 NGƯỜI
• Hội viên được tặng kèm Phiếu quà tặng Trà Chiều Miễn Phí cho 02 người sẽ được
dùng miễn phí trà chiều cho 2 người trong cùng 1 bàn tại các khách sạn thành viên tại
Hà Nội và Sài Gòn.
• Phiếu trà chiều áp dụng tại JW Marriott Hotel Hanoi từ Thứ Hai đến Thứ Năm, hoặc áp
dụng tại Sheraton Hà Nội vào tất cả các ngày trong tuần, hoặc áp dụng khi gọi nước tại
Lobby Lounge của khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers trong khoảng thời gian
từ Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 2h00 đến 4h30h chiều, hoặc tại Latitude của khách sạn Le
Méridien Saigon từ Thứ Tư đến Thứ Bảy từ 2h00 đến 5h00 chiều, hoặc tại Atrium
Lounge của khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon từ Thứ Hai đến Chủ Nhật từ
3h00 đến 6h00 chiều.
• Phiếu không được sử dụng chung với các phiếu quà tặng khác hay các chương trình
khuyến mãi đặc biệt khác.
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PHIẾU QUÀ TẶNG DÙNG BỮA
❖ PHIẾU QUÀ TẶNG BỮA TRƯA MIỄN PHÍ CHO 02 NGƯỜI
• Hội viên được tặng kèm Phiếu quà tặng Bữa Trưa Miễn Phí cho 02 người sẽ được miễn
phí một bữa ăn trưa tự chọn cho 02 người tại các khách sạn thành viên tại Hà Nội và Sài
Gòn.
• Phiếu được áp dụng từ Thứ Hai đến Thứ Năm tại nhà hàng JW Café thuộc khách sạn JW
Marriott Hanoi hoặc tại khách sạn Sheraton Hanoi hoặc tại nhà hàng Latest Recipe, Khách
sạn Le Méridien Saigon, hoặc từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tại nhà hàng Saigon Café thuộc
Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, hoặc từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tại nhà hàng
Viet Kitchen thuộc Khách Sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon.

• Phiếu này có thể kết hợp sử dụng với quyền lợi giảm 30% cho thức uống của Thẻ Hội Viên
nhưng không thể sử dụng chung với các phiếu tặng, chương trình khuyến mãi hay giảm giá
khác.
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GÓI ƯU ĐÃI 03 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG ĐẲNG CẤP
• Chủ thẻ được hưởng gói ưu đãi 03 đêm nghỉ dưỡng liền kề dành cho 02 người tại hệ thống
khách sạn, nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn Marriott International tại Việt Nam. Trong đó, Chủ
thẻ được miễn phí đêm nghỉ dưỡng đầu tiên và hưởng giá ưu đãi (VND 2.900.000 Nett /
phòng / đêm) đối với hai đêm còn lại.
• Giá trên bao gồm bữa sáng tự chọn miễn phí hàng ngày cho 02 người và một lần dùng bữa
tối tự chọn tại nhà hàng của các khách sạn thành viên trong Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Giá trên chỉ bao gồm bữa sáng tự chọn miễn phí hàng ngày cho 02 người tại các nhà hàng
của các khách sạn thành viên ngoài thành phố bao gồm Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc.
• Ưu đãi chỉ áp dụng khi Chủ thẻ xuất trình thẻ hội viên Club Marriott, có giá trị cho một
(01) lần sử dụng, cho một (01) phòng hạng tiêu chuẩn với tối đa hai (02) người lớn và hai
(02) trẻ em (dưới 12 tuổi) cho tối đa 03 đêm liên tiếp. Có thể sẽ phát sinh phí phụ thu trong
trường hợp ở thêm người.
• Phòng phải được đặt trước và nêu rõ ý định khi sử dụng. Phòng phải được đặt trược tiếp
với Tổng đài Trung Tâm Thẻ Hội Viên Club Marriott (Việt Nam).
• Ưu đãi được sử dụng tùy thuộc vào tình trạng phòng của khách sạn và có thể không sử
dụng được vào giai đoạn cao điểm của khách sạn. Phiếu không được sử dụng vào các ngày:
Giáng sinh (24/12, 25/12), Đêm Giao Thừa (31/12), Năm mới (1/1), Lễ tình nhân (14/2),
Quốc tế Phụ Nữ (8/3), Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 Tháng 3 Âm Lịch) và các chương
trình khuyến mãi hay giảm giá khác. Yêu cầu sẽ tùy thuộc vào tình trạng của khách sạn và
không sử dụng được vào giai đoạn cao điểm của khách sạn.
• Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền và không được sử dụng kèm với các chương
trình giảm giá hoặc khuyến mãi khác.
• Trong trường hợp không đến ở khi đã đặt phòng hoặc huỷ phòng sau 6 giờ chiều của ngày
đến nhận phòng, quý khách phải thanh toán tiền phòng dựa trên giá phòng công bố của
khách sạn là VND 4.500.000 Nett hoặc gói ưu đãi sẽ bị huỷ bỏ trong trường hợp không
thanh toán phí phạt.
• Các điều khoản và điều kiện cùng với danh sách khách sạn thành viên có thể thay đổi mà
không cần thông báo trước.
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GÓI ƯU ĐÃI 03 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG ĐẲNG CẤP

Danh mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng áp dụng
TP. Hồ Chí Minh
1

Sheraton Saigon Hotel & Towers*

2

Renaissance Riverside Hotel Saigon*

3

Le Meridien Saigon*

Hà Nội
4

JW Marriott Hotel Hanoi*

5

Sheraton Hanoi Hotel*

88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.
Hồ Chí Minh
8-15 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến
Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3C Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

8, Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ
Liêm, Hà Nội
K5 Nghi Tàm, Số 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ,
Hà Nội

Phú Quốc
6

JW Marriott Phu Quoc Emerald Ba
Resort and Spa**

Bãi Khem, Thị trấn An Thới, Phú Quốc, Tỉnh
Kiên Giang

Đà Nẵng
7

Sheraton Grand Danang Resort**

35 Trường Sa, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

8

Four Points by Sheraton Danang**

118-120 Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà
Nẵng

Nha Trang
9

Sheraton Nha Trang Hotel & Spa**

26-28 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang,
Tỉnh Khánh Hòa

Xin lưu ý:
(*) Áp dụng miễn phí dùng điểm tâm và bữa tối dành cho 02 người kèm theo.
(**) Áp dụng miễn phí dùng điểm tâm dành cho 02 người kèm theo.
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