
   

 
 

ĐIỀU KHOẢN và ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

 Phiếu dùng để thanh toán các dịch vụ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist 

(SAIGONTOURIST) cung ứng như: tour trong và ngoài nước, đặt phòng khách sạn, thuê xe, 

mua vé máy bay. Quý khách vui lòng nộp phiếu du lịch về cho SAIGONTOURIST ngay khi 

đăng ký dịch vụ. 

 Thời hạn sử dụng: 18/04/2017 – 18/04/2018. 

 Phiếu chỉ được sử dụng một lần. Giá dịch vụ được tính theo thời điểm khách đăng ký. Nếu 

chi phí dịch vụ cao hơn giá trị của phiếu, quý khách phải thanh toán số tiền chênh lệch 

ngay khi mua dịch vụ. Nếu chi phí thấp hơn, số tiền dư sẽ không được hoàn lại. 

 Nếu khách mua tour nước ngoài hoặc mua vé máy bay nước ngoài thì phải đóng thêm 10% 

phí hoàn thuế trên giá trị của phiếu. 

 Phiếu không có giá trị khi bị tẩy xoá, lem bẩn, không còn nguyên vẹn hoặc quá thời hạn sử 

dụng ghi trên phiếu và không có giá trị mua bán, không được hoán đổi thành tiền mặt dưới 

bất cứ hình thức nào, kể cả khi hoàn huỷ dịch vụ đã mua. 

 Quý khách được chọn một trong những chương trình giảm giá của SAIGONTOURIST, không 

được tham gia bốc thăm may mắn (nếu có). 

 Trường hợp hoãn, huỷ dịch vụ đã mua: quý khách chịu phạt theo qui định của 

SAIGONTOURIST và được đổi sang dịch vụ khác. Quý khách chỉ được thay đổi dịch vụ trong 

vòng một tháng kể từ ngày đăng ký dịch vụ lần đầu và chỉ được đổi một lần. Thời gian sử 

dụng dịch vụ mới phải nằm trong thời hạn hiệu lực của phiếu. 

 Trường hợp khách mua dịch vụ khi phiếu sắp hết hạn thì thời gian từ ngày đăng ký đến 

ngày sử dụng dịch vụ không được quá một tháng. Đến hạn, quý khách không tham gia dịch 

vụ coi như phiếu không còn giá trị và cũng sẽ không được hoàn tiền. 

 SAIGONTOURIST không chịu trách nhiệm về việc mất mát hay thất lạc phiếu du lịch. 

 Quý khách ở các tỉnh khác tự túc phương tiện đến TP. Hồ Chí Minh hoặc TP. Hà Nội để tham 

gia tour du lịch 

o 45 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh – ĐT: +84 8 38 279 279 

o 01 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Hồ Chí Minh – ĐT: +84 8 38 30 30 29 

o 55B Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – ĐT: +84 4 38 250 923  



 
 

ĐIỀU KHOẢN và ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

 Phiếu quà tặng có giá trị quy đổi: Buffet Trưa hoặc Tối cho 02 người tại Nhà hàng Café 

Promenade. Bao gồm: 01 ly rượu vang (đỏ hoặc trắng), thưởng thức không giới hạn bia và 

nước ngọt. 

 Thời hạn sử dụng: 18/04/2017 – 18/10/2017. 

 Phiếu quà tặng không quy đổi thành tiền mặt. 

 Phiếu quà tặng không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá, khuyến mại và ưu 

đãi khác. 

 Không xuất hoá đơn VAT. 

 Vui lòng liên hệ đặt bàn trước. 

 Nhà hàng Café Promenade 

o 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

o ĐT: +84 4 3831 5000 - Fax: +84 4 3831 5010 

o Email: cafepromenade@daewoohotel.com 

o www.daewoohotel.com 

  

http://www.daewoohotel.com/


 

ĐIỀU KHOẢN và ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

 Phiếu quà tặng có giá trị là Buffer Tối từ thứ Hai đến Chủ Nhật cho hai (02) người đã bao 

gồm rượu, bia và nước uống miễn phí tại Nhà hàng MEZZ. 

 Thời hạn sử dụng: 18/04/2017 – 18/10/2017. 

 Phiếu quà tặng chỉ có thể sử dụng cho dịch vụ đã nêu trên. 

 Phiếu quà tặng không thể hoàn tiền và không thể quy đổi ra tiền mặt. 

 Bản gốc phiếu quà tặng phải được xuất trình trước khi sử dụng dịch vụ tại Nhà hàng. 

 Phiếu quà tặng sẽ không được xuất lại trong trường hợp mất mát hoặc hư hỏng. 

 Vui lòng liên hệ đặt bàn trước. 

 Phiếu quà tặng sẽ không được gia hạn sử dụng thêm. 

 Trừ các dịp lễ, ngày nghỉ (Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, Lễ Tình Yêu) và các 

chương trình khuyến mãi đặc biệt, phiếu quà tặng sẽ được chấp nhận trong thời gian hoạt 

động của Nhà hàng. 

 Sofitel Saigon Plaza có toàn quyền quyết định việc giải thích các điều khoản và điều kiện 

thực hiện của phiếu quà tặng. 

 Nhà hàng MEZZ 

o 17 Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh 

o ĐT: +84 8 3824 1555 - Fax: +84 8 3824 1666 

o Email: H2077-RE1@sofitel.com 

o www.sofitel.com/2077 

http://www.sofitel.com/2077

