
Cơ hội hoàn hảo để khám phá mùa thu nước Mỹ và Canada, nhận ưu đãi giảm giá 50% 
cùng EVA Air và thật nhiều ưu đãi du lịch khác đang chờ đón bạn với Thẻ Tín Dụng ANZ.

  

Thời gian đặt vé:  
16/08 – 16/09/2015

Thời gian khởi hành: 
16/09 – 15/12/2015

Mua vé trực tiếp tại phòng vé của EVA Air, chi tiết xem tại 
đây.

     

Điểm khởi hành Điểm đến Vé khứ hồi từ

Hà Nội/TP.HCM
 

• Los Angeles 
• Vancouver 
• San Francisco

570USD* 

• Seattle 670USD* 

• New York 
• Houston 
• Toronto

750USD* 

 

Khám phá nhiều hơn nữa những ưu đãi từ Thẻ Tín Dụng ANZ:

Hoàn tiền 5%
   
cho chi tiêu cuối tuần & hoàn 
tiền không giới hạn 0.5% cho 
mọi chi tiêu.
  
Tìm hiểu thêm>

Nhân 3 lần dặm ANZ
   
cho tất cả chi tiêu quốc tế vào 
cuối tuần.
  
Tìm hiểu thêm>

    

Giảm tới 75%
   
và giảm thêm 7% khi đặt phòng 
trước tại Agoda.com.
  
Tìm hiểu thêm>

Phòng chờ VIP
   
Miễn phí phòng chờ VIP và 
không giới hạn tại hơn 60 sân 
bay.
  
Tìm hiểu thêm>

 

 

Để biết thêm các chương trình khuyến mãi khác, soạn: UD CC to 8069 

    

 

 
Để biết thêm chi tiết:

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

 

 

(*) Điều kiện và Điều khoản áp dụng:

1. Áp dụng cho các chuyến bay khứ hồi từ Hà Nội/TP.HCM đến NEW YORK, HOUSTON, LOS ANGELES, VANCOUVER, SAN 

FRANCISCO, SEATTLE, TORONTO. Chủ thẻ ANZ phải mua vé và thanh toán bằng thẻ ANZ tại quầy vé của EVA Air tại Hà Nội 

& TP.HCM. 

2. Giá vé trên chưa bao gồm thuế và phụ phí xăng dầu. Hạng ghế phổ thông.  

3. Mỗi thẻ tín dụng chỉ được phép giao dịch cho tối đa 4 vé/ngày (trường hợp này phải bao gồm vé cho chủ thẻ) 

4. Vé không được chuyển nhượng. Không được hoàn vé. Tất cả các chuyến bay đều quá cảnh tại Đài Bắc (Đài Loan). 

5. Phí đổi ngày USD100 cho chuyến bay đi (từ TP.HCM hoặc Hà Nội). 

6. Giá vé Trẻ Em bằng giá vé Người Lớn. Không áp dụng giá cho em bé sơ sinh dưới 2 tuổi (Vui lòng mua vé thường cho em 

bé dưới 2 tuổi). 

7. Vé được quyền gia hạn. Phí chênh lệch được tính dựa trên giá khuyến mãi này và bảng giá bình thường. 

8. Không kết hợp hạng đặt chỗ này (V) với các hạng đặt chỗ khuyến mãi khác hoặc bảng giá bình thường. 

9. Vé được yêu cầu xuất trực tiếp tại phòng vé EVA AIR (TP.HCM và Hà Nội). 

10. Vui lòng liên hệ số điện thoại phòng vé 08-38224488 (chi nhánh HCM) hoặc 04-39361600 (chi nhánh Hà Nội) để đặt chỗ 

trước khi xuất vé. 

11. Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam ("ANZ"), một công ty con của Tập đoàn Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn 

Australia và New Zealand ("ANZBGL"), một ngân hàng được thành lập tại Australia. ANZ được thành lập và cấp phép tại Việt 

Nam dưới hình thức trách nhiệm hữu hạn. ANZ không phải là tổ chức được phép nhận tiền gửi theo luật pháp Australia. Các 

khoản tiền gửi hay trách nhiệm của ANZ không phải là các khoản tiền gửi và trách nhiệm của ANZBGL. ANZBGL không chịu 

trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của ANZ.

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

Kết nối với chúng tôi:

  

 

        

http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/13650
http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal/Credit-Cards-Debit-Cards/promotions-special-offers/
http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal/Credit-Cards-Debit-Cards/rewards-program/
http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal/Credit-Cards-Debit-Cards/promotions-special-offers/
http://www.agoda.com/anz
http://www.anz.com/vietnam/vn/personal/ad/travelcard/
mailto:ask@anz.com
http://www.anz.com/vietnam/en/Personal/
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
http://www.youtube.com/user/ANZAsiaPacific

