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CGV

• Khi mua 3 vé xem phim 2D trực tuyến tại CGV 

Cinemas - www.cgv.vn bằng thẻ ANZ Visa, bạn 

sẽ được tặng thêm 1 vé 2D miễn phí

• Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ 

ANZ Visa mua vé và thanh toán bằng thẻ ANZ Visa 

trong thời gian khuyến mại

• Tất cả các vé phải cùng một suất chiếu, cùng một 

loại ghế

• Giá trị của vé tặng sẽ bằng với vé có giá trị thấp 

nhất trong 3 vé được thanh toán

• Số lượng vé tặng hàng tháng có hạn (2,750 vé 

tổng cộng) nên sẽ ưu tiên cho khách hàng mua 

trước

• Khuyến mãi không áp dụng đồng thời cùng các 

khuyến mãi khác

• Khuyến mãi không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết

• Không áp dụng cho các suất phim Sneak shows, 

4DX shows, 3D shows, Premium Cinema, M-

Cinema

• Visa và CGV có quyền thay đổi hoặc hủy chương 

trình hay bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà 

không cần báo trước

• Chỉ áp dụng cho mua online tại www.cgv.vn

• Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của 

Visa và CGV là cuối cùng

Đến 30/09/2017 • Website: www.cgv.vn
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Thailand Grand Sale

Đến 31/08/2017 Các trung tâm thương mại ở Bangkok, Pattaya, Chiang Mai và Phuket.

Mùa hè càng nóng bỏng hơn với chương trình 

Ưu đãi mua sắm cực lớn thường niên tại Thái 

Lan từ nay đến hết 31/08/2017. Hơn thế nữa, 

bạn sẽ có cơ hội nhận ngay rất nhiều ưu đãi 

cùng cơ hội trúng chuyến du lịch Thái Lan khi 

mua sắm tại các trung tâm thương mại ở 

Bangkok, Pattaya, Chiang Mai và Phuket.

1) Mua nhiều, Tặng nhiều: Scan mã QR, nhận 

ngày quà tặng – Mua sắm từ 1,000 Baht trở lên 

và nhận lại ngay quà tặng trị giá đến 1,000 Baht.

2) Cơ hội trúng thưởng: Giải thưởng giá trị - 

Mỗi 1,000 Baht mua sắm với thẻ Visa = 1 vé 

tham gia rút thăm trúng thưởng “Chuyến du lịch 

Thái Lan”.

Điều khoản & Điều kiện để nhận quà tặng

– Khi quy đổi quà tặng hoặc phiếu quà tặng, chủ 

thẻ cần trình thông tin ưu đãi và mã khuyến mãi 

cùng hóa đơn thanh toán bằng thẻ Visa tại quầy 

thông tin ở mỗi trung tâm thương mại / mua sắm.

– Quà tặng và phiếu quà tặng có thể được quy đổi 

ngay tại trung tâm thương mại/ mua sắm là đối tác 

tham gia chương trình.

– Ưu đãi chỉ được quy đổi 1 lần.

– Ưu đãi có số lượng giới hạn nên sẽ được quy đổi 

theo hình thức ai quy đổi trước sẽ được nhận quà 

trước.

– Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt hoặc 

chuyển đổi cho người khác.

Điều khoản & Điều kiện để tham gia Rút Thăm 

Trúng Thưởng “Chuyến du lịch Thái Lan”

– Với mỗi 1.000 Baht chi tiêu với thẻ Visa tại các 

đối tác là trung tâm thương mại/ mua sắm trong 

chương trình, chủ thẻ sẽ nhận được một phiếu rút 

thăm trúng thưởng.

– Để tham gia rút thăm trúng thưởng, chủ thẻ cần 

điền tên đầy đủ, số điện thoại và địa chỉ email lên 

trang thông tin điện tử và nộp.
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– Năm (05) người trúng thưởng sẽ được chọn ngẫu 

nhiên để trúng thưởng. Giải thưởng là một (01) 

Chuyến du lịch Thái Lan, trị giá 125.000 Baht, bao 

gồm: Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông của Thai 

Airways từ quốc gia sở tại của khách hàng đến Thái 

Lan và vé máy bay nội địa tại Thái Lan dành cho 2 

người + Phòng khách sạn tại Centara Hotel & 

Resorts Group. Tối đa 7 đêm, một phòng dành cho 

2 người.

– Visa có toàn quyền thay thế giải thưởng (hoặc bất 

cứ hạng mục bao gồm trong giải thưởng) với lựa 

chọn phù hợp.

– Việc đặt vé máy bay và phòng khách sạn là bắt 

buộc dựa trên quy định thường nhật của hãng hàng 

không và khách sạn, tùy thuộc vào chỗ/ phòng 

trống. Chủ thẻ phải tự chịu trách nhiệm thanh toán 

tất cả chi phí phát sinh ngoài các hạng mục bao 

gồm trong giải thưởng.

– Việc rút thăm sẽ diễn ra vào ngày 02/10/2017 tại 

khách sạn Asia Airport, Pathumthani, Thái Lan.

– Danh sách người trúng thưởng sẽ được thông 

báo trên trang web visa.co.th vào ngày 31/10/2017.

– Người trúng thưởng sẽ được nhận thông báo từ 

Visa bằng thư điện tử. Người trúng thưởng cần 

phản hồi lại thông báo trúng thưởng và mang theo 

hóa đơn mua hàng thanh toán bằng thẻ Visa trong 

thời điểm tham gia chương trình như là bằng 

chứng hợp lệ để tham gia rút thăm trúng thưởng 

trước ngày 15/11/2017. Nếu (vì bất cứ lý do nào) 

chủ thẻ không phản hồi đến thông báo trúng 

thưởng trước ngày 15/11/2017, chủ thẻ được xem 

như tự bãi bỏ quyền nhận giải thưởng của mình mà 

không báo trước. 


