
*Điều kiện và điều khoản áp dụng:

 

anz.com/vietnam

*Điều kiện và Điều khoản áp dụng:

Chủ thẻ Chính ANZ Travel Platinum phải hoàn tất & nộp đầy đủ hồ sơ 
yêu cầu đến hết ngày 12/06/2016, kích họat thẻ và chi tiêu trong vòng 
30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

Chi tiết đầy đủ Điều kiện và Điều khoản áp dụng, vui lòng truy cập 
website ANZ tại anz.com/vietnam

TẬN HƯỞNG NHỮNG CHUYẾN BAY VÀ KHÁCH SẠN 
MIỄN PHÍ TỪ NHỮNG CHI TIÊU THƯỜNG NHẬT
CÙNG THẺ TÍN DỤNG ANZ TRAVEL PLATINUM

TRẢI NGHIỆM

TRỌN VẸN
DU LỊCH



Nhận thêm 3 lần, đến 2.000 dặm ANZ 
Khi chi tiêu từ 25.000 đồng cho các giao dịch 
mua vé máy bay và đặt phòng 

Hoàn tiền đến 5% cho mọi chi tiêu
Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ăn uống cuối tuần và lên đến 
0.5% cho mọi chi tiêu*

Nhận 1 vali du lịch sành điệu trị giá 2,5 triệu đồng
Khi đăng ký mở thẻ và chi tiêu tối thiểu 4 triệu đồng

Tích lũy 1 dặm ANZ
với mỗi 25.000 đồng chi tiêu.

Nhận 3 lần dặm ANZ
cho các chi tiêu quốc tế vào cuối tuần.

Nhận 5 lần dặm ANZ
khi đặt phòng qua Agoda tại agoda.com/anzvnmiles

Để nhận thêm ưu đãi ở khắp khu vực Đông Nam Á, 
vui lòng tải về ứng dụng ANZ Spot dành cho 
iPhone, Android và Blackberry, hoặc truy cập trang 
anz.com/anzspot

Spot

Miễn phí sử dụng phòng chờ VIP và tận 
hưởng dịch vụ ưu đãi không giới hạn tại 
hơn 60 sân bay.

Bảo hiểm du lịch lên đến 500.000 Đô la Mỹ 
và dịch vụ hỗ trợ thông tin, chăm sóc 
khách hàng 24/7.

Tận hưởng ưu đãi đặc quyền và giảm 50% 
phí ra sân tại 6 câu lạc bộ golf hàng đầu 
tại Việt Nam.

Với 2.800 dặm ANZ tương ứng 1 voucher 
Agoda trị giá 1 triệu đồng.TÍCH LỦY

LÊN ĐẾN

DẶM ANZ 

Thời gian khuyến mại: 12/05 - 12/06/2016

1900 1276Liên hệ:

THỎA THÍCH CHI TIÊU HẰNG NGÀY
ĐỂ TRẢI NGHIỆM DU LỊCH TRỌN VẸN

CÙNG THẺ TÍN DỤNG ANZ TRAVEL PLATINUM

TRẢI NGHIỆM DU LỊCH TRỌN VẸN HƠN 
VỚI NHIỀU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHÁC  

HÃY ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY 
ĐỂ NHẬN THÊM ƯU ĐÃI

Soạn ANZ1 gửi 8069 để đăng ký ngay.

MIỄN PHÍ
VÉ MÁY BAY

VÀ KHÁCH SẠN 

5LẦN

Đổi dặm ANZ thành đêm ở khách sạn miễn phí
với mỗi 2.800 dặm ANZ tương ứng với 1 voucher Agoda trị giá 
1 triệu đồng.

Đổi dặm ANZ để tận hưởng những chuyến bay miễn phí
1 dặm ANZ tương ứng với 1 dặm bay từ các chương trình 
khách hàng thường xuyên của 75 hãng hàng không.

Tích lũy dặm ANZ để đổi chuyến bay miễn phí 
tại hơn 75 hãng hàng không từ các chương 
trình khách hàng thường xuyên của Bông Sen 
Vàng của Vietnam Airlines, Krisf lyer của 
Singapore Airlines, Asia Miles của Cathay Pacif ic.


