
Thật nhiều ưu đãi đang chờ đón bạn khi sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ tại 
Singapore.

Tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Thẻ Tín Dụng ANZ.

Hãy để chuyến du lịch của bạn trở nên thú vị và dễ dàng hơn bao giờ hết với Thẻ Tín Dụng ANZ. 

Bạn đang đắn đo chưa biết đi nghỉ nơi đâu, mua sắm hay ăn uống tại nhà hàng nào? Thật yên 

tâm và tiện lợi với Thẻ Tín Dụng ANZ đồng hành cùng bạn với kỳ nghỉ tại Singapore.

 
Hơn thế nữa, hãy thỏa sức khám phá Singapore với những ưu đãi đặc biệt từ 

các đối tác của Singapore Tourism Board. Tìm hiểu thêm tại www.

yoursingapore.com 

 
Sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ khám phá Singapore để nhận ngay nhiều quà tặng hấp dẫn.

 

Yêu cầu Gift

5 chủ thẻ đầu tiên có chi tiêu nhiều nhất tại 
Singapore (Áp dụng cho giao dịch trực tuyến hoặc 

qua máy POS)
Máy tính bảng HP 8

100 chủ thẻ đầu tiên với chi tiêu tối thiểu  
25 triệu đồng tại Singapore (Áp dụng cho giao 

dich trực tuyến hoặc qua máy POS)

Hoàn tiền  
500.000 đồng

Soạn BD gửi 8069 để tham dự chương trình ngay hôm nay đến hết 31/12/2014.

 
Để biết thêm chi tiết các ưu đãi từ Singapore, hãy tải ứng dụng ANZ Spot trên iPhone, 
Android và Blackberry hoặc truy cập anzspot.com

 
Thỏa thích nhận khuyến mãi với các đối tác ANZ và STB.

Vé khứ hồi đi Singapore từ Hà Nội, Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng chỉ từ 4 triệu 

đồng (đã bao gồm thuế và phí).

Thời hạn đặt vé: 29/10/2014 - 31/01/2015.  

Thời gian bay: 05/11/2014 -  31/03/2015.

Liên hệ để đặt vé: 08 38231588 (HCM) - 04 38268888 (HN) - 0511 3562708 (Đà Nẵng)

 

• 68 đô la Sing cho 1 vé tham quan và một phiếu ăn trị giá 5 đô la Sing 
tại Universal Studios SingaporeTM.

• 50 đô la Sing cho 2 vé tham quan Thuỷ Cung (S.E.A. Aquarium)

• Giảm 15% giá vé Công Viên Nước (Adventure Cove Waterpark) và 
tặng phiếu ăn trị giá 5 đô la Sing. 

• Nghỉ tại Hotel Michael, Hard Rock Hotel hoặc Festive Hotel trong 2 
đêm chỉ với 870 đô la Sing và tặng dịch vụ giải trí trị giá đến 500 đô la 
Sing cùng nước giải khát và phiếu ăn. (Chỉ dành cho chủ thẻ ANZ 
Platinum).  
Thời gian ưu đãi của RWS: 25/10 – 31/12/2014 
Liên hệ đặt phòng tại travelagents@rwsentosa.com 

Đặt vé và thanh toán qua website www.rwsentosa.com 

    

 

 
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:
  

 1900 1276  ask@anz.com  anz.com/vietnam

  

 

 

Điều kiện và Điều khoản:

Điều kiện và điều khoản đầy đủ, vui lòng xem tại website ANZ.
 
Phần 1: Chương trình chi tiêu tại Singapore 
1. Quà Tặng của Chương Trình “Chủ Thẻ Chi Tiêu Cao Nhất” sẽ được ưu tiên tặng cho những khách 
hàng đã có chi tiêu cao nhất đáp ứng điều kiện của Chương Trình “Chủ Thẻ Chi Tiêu Cao Nhất” trước. 
Quà Tặng của Chương Trình “Tổng Chi Tiêu” sẽ được ưu tiên tặng cho khách hàng nào đã thực hiện 
tổng chi tiêu hợp lệ đáp ứng điều kiện của Chương trình “Tổng Chi Tiêu” trước (dựa vào ngày giờ thực 
hiện giao dịch). 
2. Mỗi Chủ Thẻ Chính đủ điều kiện chỉ nhận được một giải thưởng có trị giá cao nhất. 
3. Nhân viên của ANZ không được tham gia Chương Trình Chủ Thẻ Chi Tiêu Cao Nhất 
4. Chỉ có tin nhắn đăng ký từ số điện thoại trong hệ thống khách hàng thẻ tín dụng ANZ mới được coi 
là những đăng ký hợp lệ.
 
Phần 2: Ưu đãi mua vé khứ hồi từ Việt Nam đi Singapore với Singapore Airlines 
1. Giá vé trên dành cho 1 người, hạng Phổ thông, đã bao gồm giá vé máy bay, các loại thuế liên 
quan, phụ thu và có thể thay đổi tùy tỷ giá. Vé đã mua không được phép hoàn trả và được phép đổi 
ngày có phí. 
2. Thời gian không áp dụng: từ 20/12/2014 đến 01/01/2015 và từ 18/02/2015 đến hết 28/02/2015. 
 
Phần 3: Ưu đãi tại Universal Studios Singapore (“USS”), S.E.A. Aquarium (“SEAA”) và Adventure 
Cove Waterpark (“ACW”) 
1. Điều khoản và điều kiện tại khi mua vé vào cổng tại USS, SEAA và ACW 
• Chỉ sử dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng ANZ phát hành tại Việt Nam 
• Ưu đãi áp dụng cho vé mua và sử dụng từ 25/10 đến 31/12/2014. 
• Ưu đãi áp dụng cho mỗi giao dịch mua tối đa 6 vé.  
• Phiếu ăn uống trị giá $5 được phát hành khi mua vé USS có giá trị sử dụng tại chuỗi nhà hàng ăn 
uống của USS ngoại trừ cửa hàng Starbucks. 
• Phiếu ăn uống trị giá $5 được phát hành khi mua vé ACW có giá trị sử dụng tại nhà hàng The Bay. 
• Phiếu ăn uống không được sử dụng khi mua bia rượu hoặc đồ lưu niệm.  
2. Điều khoản và điều kiện khi đặt phòng ở tại RWS 
• Chỉ áp dụng cho chủ thẻ tín dụng ANZ Platinum phát hành tại Việt Nam. 
• Trường hợp Hotel Michael, Festive Hotel hoặc Hard Rock Hotel hết phòng, RWS có thể dành ưu đãi 
tại các khách sạn khác thuộc sở hữu của tập đoàn. 
• Giá ưu đãi áp dụng khi nhận phòng từ ngày 25/10/2014 đến 29/12/2014, trừ giai đoạn cao điểm 
(24/12/2014 đến 31/12/2014). 
• Xác nhận đặt phòng tùy thuộc vào tình trạng phòng trống.

Được cung cấp bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam).

Kết nối với chúng tôi:

    

 

http://www.anz.com/common/forms/borrowing-enquiry/vn/default.asp?intId=4
http://www.yoursingapore.com/content/traveller/vi/experience.html
http://www.yoursingapore.com/content/traveller/vi/experience.html
http://www.anzspot.com/
mailto:travelagents@rwsentosa.com
http://www.rwsentosa.com/
mailto:ask@anz.com
http://www.anz.com/vietnam/
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
http://www.youtube.com/user/ANZAsiaPacific

