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BƯỚC

1 Truy cập www.agoda.com/anzvietnampromo

Vui lòng không sử dụng Agoda Mobile App trên điện thoại (Ưu đãi này chỉ áp dụng trên giao diện web).

Chỉ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo nếu trang web hiện ra như sau: 

Trên trang www.agoda.com/anzvietnampromo nhập tên thành phố hoặc tên khách sạn vào ô tìm kiếm. 
Chọn Ngày Nhận phòng, Trả phòng và Số khách tại các ô tương ứng. Bấm Tìm Kiếm.

Logo ANZ

Nội dung 
khuyến mãi

Hướng dẫn nhận 
chiết khấu

Các điều 
khoản để nhận 

chiết khấu
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Chọn khách sạn (chỉ chọn khách sạn nào có dòng chữ “Khuyến mãi đối tác hợp lệ”)

Chọn loại phòng (không chọn loại phòng có hình thức “Thanh toán cho khách sạn”), chọn số phòng và 
bấm nút “Đặt phòng”. 

Đặt phòng

Luôn phải có 
logo ANZ

Chỉ áp dụng cho khách sạn 
có dòng chữ 

“Khuyến mãi đối tác hợp lệ”

Không chọn các loại phòng có mục 
“Thanh toán cho khách sạn”

BƯỚC
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Điền tất cả thông tin cá nhân tại trang “Chi tiết đặt phòng”. Bấm “Tiếp tục”
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Điền thông tin cá nhân
BƯỚC
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Điền tất cả thông tin tại bước “Thông tin thanh toán”
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Thanh toán

Lưu ý: 

•  Điền đúng số thẻ ANZ hợp lệ. Phần chiết khấu (“ANZ Platinum 7%”, “ANZ Gold 5%” hoặc “ANZ Classic 5%”) sẽ hiện ra trước giá 
tổng cộng nằm bên phải. Chỉ nhấn nút “Đặt & thanh toán ngay” nếu thấy phần chiết khấu hiện ra.

•  Nếu không thấy phần chiết khấu từ ANZ, vui lòng tắt cửa sổ và vào lại trang www.agoda.com/anzvietnampromo để thực hiện 
lại các thao tác từ bước 1.

•  Nếu mục chiết khấu vẫn chưa hiện ra, vui lòng xóa cookies trên trình duyệt hiện tại hoặc thử bằng các trình duyệt hay máy 
tính khác.

Chọn phương thức thanh toán & 
nhập số Thẻ Tín dụng ANZ

Chiết khấu hiện ra 
sau khi điền số thẻ

BƯỚC
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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1 Nếu tôi đã đặt phòng mặc dù trang 
web không hiện ra mục giảm giá thì 
sao? Có cách nào giúp tôi đặt lại 
phòng và nhận lại khoản giảm giá của 
mình không?

Nếu Quý khách đã đặt phòng mặc dù 
trang web không hiện ra mục giảm 
giá & muốn hủy để đặt lại, xin vui lòng 
tham khảo điều kiện hủy phòng trước 
khi thực hiện thao tác hủy hoặc liên 
lạc với customerservice@agoda.com 
để nhận được hỗ trợ. Trong mọi 
trường hợp, Quý khách vui lòng kiểm 
tra kỹ và chỉ chấp nhận thanh toán khi 
đã thấy phần Discount/Giảm Giá đã 
hiển thị ở bước cuối cùng (sau khi 
nhập 16 số thẻ hợp lệ của ANZ).

2 ANZ sẽ hỗ trợ tôi như thế nào?

Nếu Quý khách đặt phòng tại nhầm 
trang web (không phải trang web của 
www.agoda.com/anzvietnampromo), 
chúng tôi lấy làm tiếc là việc đặt 
phòng của Quý khách sẽ không được 
áp dụng mức giảm giá nữa và chúng 
tôi không thể hỗ trợ bạn trong việc 
liên hệ với Agoda để lấy lại khoản tiền 
giảm giá này. Hoặc, Quý khách có thể 
tham khảo giải pháp ở câu hỏi số 1 để 
hủy việc đặt phòng cũ và vào đường 
dẫn đúng để đặt phòng lại. Nếu Quý 
khách đặt phòng theo đúng hướng 
dẫn để nhận được giảm giá tại trang 
www.agoda.com/anzvietnampromo 
nhưng không thành công, ANZ sẽ 
thông báo đến Agoda để xem xét và 
xử lý trường hợp này.
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1900 1276

ask@anz.com

anz.com/vietnam


