
 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GOLF TẠI VIỆT NAM 2018 

 

ƯU ĐÃI: 

Chủ thẻ BIDV Platinum Mastercard được hưởng ưu đãi giảm 60% phí ra sân tại 7 sân gôn ở Việt 

Nam vào tất cả các ngày trong năm, bao gồm cả ngày lễ. 

CÁC SÂN GOLF TRONG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI: 

Miền Bắc 

1) Dai Lai Golf Club (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) 
 

2) Chi Linh Star Golf Club (Chí Linh, Hải Dương) 
 
3) Vinpearl Golf Hai Phong (Đảo Vũ Yên, Hải Phòng) 
 

Miền Trung 

(4) Da Nang Golf Club (Đà Nẵng) 
 

Miền Nam 

(5) Taekwang Jeongsan Country Club (Nhơn Trạch- Đồng Nai) 
 
(6) Song Be Golf Club (Long Thành, Đồng Nai) 
 

(7) Twin Doves Golf Club(Thủ Dầu Một, Bình Dương) 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: 

1. Thời hạn chương trình: 

- Chương trình được áp dụng từ 01/06/2018 đến hết ngày 31/05/2019. 

- Áp dụng cho ngày chơi trong tuần và cuối tuần/ngày lễ. 

- Áp dụng cho thẻ BIDV Platinum Mastercard. 

 

2. Phân bổ số lượt đặt chỗ 



- Tối đa 250 lượt đặt chỗ ưu đãi cho mỗi quý, và tối đa 1,000 lượt đặt chỗ cho cả chương 

trình.  

- Mỗi chủ thẻ có thể đặt chơi tối đa 3 lượt đặt chỗ ưu đãi cho mỗi quý, và 12 lượt cho cả 

chương trình với điều kiện lượng đặt chỗ ưu đãi trong quý đó chưa vượt quá 250 lượt, 

và 1,000 lượt cho cả chương trình.  

3. Quy định về số lượng người chơi: 

- Đối với các đặt chỗ vào các ngày trong tuần, không yêu cầu số người chơi tối thiểu. Tối 

đa 1 chủ thẻ được nhận ưu đãi cho 1 lần chơi, khách mời sẽ không được hưởng ưu đãi 

nếu không phải là chủ thẻ BIDV Platinum Mastercard.  

- Đối với các đặt chỗ vào cuối tuần hoặc ngày lễ, số người chơi tối thiểu là 3 người. Tối đa 

1 chủ thẻ được nhận ưu đãi cho 1 lần chơi, khách mời sẽ không được hưởng ưu đãi nếu 

không phải là chủ thẻ BIDV Platinum Mastercard.  

4. Các bước giao dịch đặt chỗ: 

- Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện và xác nhận qua số điện thoại hotline 028 3824 

0517 hoặc địa chỉ email mastercard@aspirelifestyles.com. Chủ thẻ sẽ không được 

hưởng ưu đãi của chương trình khi trực tiếp đặt giữ chỗ với sân gôn. 

- Chủ thẻ cần cung cấp các thông tin sau để hoàn thành việc giữ chỗ: tên người chơi, ngày 

& giờ dự kiến chơi, và 6 số đầu của thẻ BIDV Platinum Mastercard.  

- Xác nhận đặt chỗ sẽ được thông báo qua điện thoại và địa chỉ email do chủ thẻ cung cấp 

trong vòng 48 giờ, kể từ khi yêu cầu được nhận qua điện thoại hoặc email.   

- Đặt giữ chỗ phải được thực hiện ít nhất trước 3 giờ chiều và trước 02 ngày làm việc 

trước ngày chơi. 

- Sự chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ chơi đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng 

trống của sân gôn. 

- Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác. Không áp dụng 

khi tham gia các sự kiện hay giải thi đấu khác tại sân gôn. 

- Chương Trình Ưu đãi Golf của Mastercard tại Việt Nam sẽ không xử lý các yêu cầu đặt 

chỗ dựa vào ngày giờ chơi gôn mà khách hàng đã đặt trước trực tiếp với sân gôn. 

- Chủ thẻ chỉ có thể đặt giờ chơi gôn cho lần chơi kế tiếp khi đã hoàn tất lần chơi trước. 

5. Phí và Thanh toán: 

- Chủ thẻ BIDV Platinum Mastercard sẽ được giảm 60% trên phí ra sân (theo giá công bố) 

cho tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ. Phần 40% phí ra sân 

còn lại sẽ được trừ trên thẻ BIDV Platinum Mastecard ngay khi đặt chỗ được xác nhận. 

- Chủ thẻ và các khách mời tự thanh toán các phí khác tại sân bằng thẻ BIDV Platinum 

Mastecard , bao gồm nhưng không giới hạn: phí hầu golf, phí xe điện, tủ đựng đồ, và phí 

bảo hiểm theo giá công bố tại sân (nếu có).  

- Với các đặt chỗ tại sân Taekwang Jeonsang Country Club, ngoài 40% phí ra sân còn lại, 

những phí khác như phí hầu golf, phí xe điện sẽ được trừ trực tiếp trên thẻ tín dụng của 

khách ngay khi có xác nhận đặt chỗ. 



- Tất cả chi phí đều được qui đổi và thanh toán theo tiền đồng Việt Nam. 

6. Hủy chỗ, Vắng mặt và Thay đổi đặt chỗ: 

- Việc hủy chỗ hay không đến chơi golf theo ngày giờ chơi đã được xác nhận sẽ chịu các 

khoản phí như sau: 

 Hủy chỗ đã đặt trước 48 tiếng trước giờ chơi sẽ được hoàn lại toàn bộ phí đã 

thanh toán. 

 Hủy chỗ đã đặt sau 48 tiếng trước giờ chơi hoặc không đến chơi theo ngày giờ đã 

được xác nhận, khách sẽ được tính là một suất đặt và không được hoàn lại phí đã 

thanh toán. 

- Tối đa khách được thay đổi 2 lần cho mỗi một lượt đặt chỗ đã được xác nhận. Thay đổi 

bao gồm: đổi giờ chơi, ngày chơi, hoặc đổi sân trước 48 tiếng trước giờ chơi. 

- Nếu khách thay đổi nhiều hơn 2 lần hay không đến sân chơi sẽ được xem là hủy chỗ đã 

đặt và sẽ được tính thành một suất đặt và không hoàn phí đã thanh toán.  

- Thay đổi sân chơi trong vòng 48 tiếng sẽ được xem là hủy chỗ đã đặt và sẽ được tính 

thành một suất đã đặt và không hoàn phí đã thanh toán.  

- Không hoàn phí trong điều kiện thời tiết xấu.   

7. Các điều khoản và quy định khác: 

- Gôn thủ phải có số điểm chấp (handicap). 

- Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ đặt giữ chỗ chơi gôn tại sân với giá ưu đãi. Việc 

sử dụng các tiện nghi và dịch vụ khác phải có sự đồng ý và tình trạng của sân gôn. 

- Sân gôn sẽ có quyền bổ sung thêm người vào một nhóm chơi.  

- Mastercard có quyền thay đổi các điều khoản & điều kiện của chương trình tại bất kỳ 

thời điểm nào mà không cần thông báo trước.  

  
 


