ƯU ĐÃI GOLF & NGHỈ DƯỠNG DÀNH CHO CHỦ THẺ
TECHCOMBANK VISA PLATINUM
1. Ưu đãi 10% cho các khóa huấn luyện Golf tại Học Viện Golf Hà Nội ( Hanoi Golf Academy)
Học Viện Golf Hà Nội ( Hanoi Golf Academy) được hành lập năm 2013 bởi Golfer chuyên nghiệp
Nguyễn Thái Dương- một trong hai golfer đi đầu trong con đường Golf chuyên nghiệp tại Việt
Nam. Đến với học viện Golf Hà Nội, các học viên được tiếp cận với chương trình học tập và rèn
luyện bài bản, được huấn luyện bởi những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm có hơn 15 năm thi đấu
và giảng dạy Golf, được hiệp hội Golf Quốc tế cấp chứng chỉ PGA về đào tạo Golf chuyên nghiệp.
- Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Platinum của Techcombank trở lên.
- Thời hạn áp dụng ưu đãi đến hết ngày 31/03/2018
- Chi tiết tham khảo trong đường link :
http://hanoigolfacademy.com/en/
2. Ưu đãi 10% cho “Gói chơi Golf kết hợp nghỉ dưỡng – KLF STAY & PLAY“ tại FLC Sầm
Sơn dành cho 02 người ( 3N2D)
- 02 đêm nghỉ dưỡng Villa 01 phòng ngủ tại FLC Sầm Sơn cho 02 khách ( 3 ngày; 2 đêm)
- Tặng 01 phiếu chơi Golf 18 hố cho 02 người. Trường hợp quý khách không chơi golf, sẽ được
giảm giá gói VND 1,000,000/người.
- Tặng 04 bữa ăn/người tại nhà hàng khu nghỉ dưỡng ( 02 bữa sáng, 01 bữa trưa, 01 bữa tối)
- Miễn phí 30 phút trị liệu Spa
- Giảm giá 70% khi sử dụng dịch vụ Spa tại Maia Spa hoặc Spice Spa
- Thời hạn áp dụng ưu đãi đến hết ngày 31/03/2018. Khách hàng có thể đặt phòng đến ngày
31/08/2018.
- Chi tiết tham khảo trong đường link :
http://klftravel.vn/flc-sam-son/klf-stayplay-sam-son-3n2d-gianh-cho-2-khach.php
 Vui lòng liên hệ đặt phòng trước khi sử dụng dịch vụ ít nhất 30 ngày
 Phụ thu trong giai đoạn Lễ, Tết hoặc cuối tuần.

ƯU ĐÃI ẨM THỰC DÀNH CHO CHỦ THẺ
TECHCOMBANK VISA PLATINUM
1.
-

Ưu đãi 10% tại nhà hàng Maison de Tet Décor. Hà Nội
Ưu đãi 10% trên đồ ăn & đồ uống cho chủ thẻ Platinum trở lên.
Địa chỉ : Villa 156 Từ Hoa, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
Thời hạn áp dụng ưu đãi đến hết ngày 31/03/2018.
Thông tin chi tiết chương trình tham khảo trong đường link: www.tet-lifestyle-collection.com

 Vui lòng liên hệ tổng đài Concierge để có thêm thông tin chi tiết về ưu đãi.
 Điều kiện & điều khoản áp dụng khác.
2.
-

Tặng món khai vị tại nhà hàng NAMO Artisanal Pizzeria. TP. Hồ Chí Minh
Tặng một phần khai vị “Vẹm hầm sốt cà chua cay”
Không áp dụng tách bàn, tách hóa đơn
Không áp dụng cùng các chương trình ưu đãi khác
Địa chỉ: 74/6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Thời hạn áp dụng ưu đãi đến hết ngày 31/03/2018

 Vui lòng liên hệ tổng đài Concierge để có thêm thông tin chi tiết về ưu đãi.
 Điều kiện & điều khoản áp dụng khác.
3.
-

Ưu đãi 15% khi trải nghiệm ẩm thực tại khách sạn Hotel des Arts Saigon. TP. Hồ Chí Minh.
Ưu đãi 15% cho nhóm từ 02 người trở lên cho Chic Lunch Buffet tại nhà hàng Saigon Kitchen.
Ưu đãi 15% cho nhóm từ 02 người trở lên khi thưởng thức Trà chiều tại Café des Beaux Arts
Thời hạn áp dụng ưu đãi đến hết ngày 31/03/2018.
Địa chỉ : 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

 Vui lòng liên hệ tổng đài Concierge để có thêm thông tin chi tiết về ưu đãi.
 Điều kiện & điều khoản áp dụng khác.

