Điều khoản và Điều kiện chương trình Visa Golf

Chi tiết chương trình
Các sân golf tham gia chương trình:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chi Linh Star Golf & Country Club (Chi Linh, Hai Duong)
King’s Island Golf Club (Son Tay, Hanoi)
Montgomerie Links Golf Club (Dien Ban, Quang Nam)
Vietnam Golf & Country Club (District 9, Ho Chi Minh City)
Long Thanh Golf Club (Long Thanh, Dong Nai)
Bo Chang Dong Nai Golf Club (Trang Bom, Dong Nai)

Thời hạn ưu đãi: đến hết 30/09/2018
Loại thẻ áp dụng: Áp dụng cho thẻ chính và thẻ phụ Visa Platinum, Visa Signature và Visa
Infinite còn hiệu lực được phát hành tại Việt Nam
Đường dây hỗ trợ chương trình Visa Vietnam Golf: 028 38240 578
Email hỗ trợ chương trình Visa Vietnam Golf: inquiries.visagolf@aspirelifestyles.com

Điều khoản & Điều kiện
1.
2.
3.
-

4.
5.
-

-

Thời hạn chương trình:
Chương trình được áp dụng đến đến hết 30/09/2018.
Áp dụng cho ngày chơi trong tuần (không áp dụng vào ngày cuối tuần và ngày lễ).
Áp dụng cho thẻ chính và thẻ phụ Visa Platinum, Visa Signature và Visa Infinite được
phát hành tại Việt Nam.
Phân bổ lượt đặt chỗ
Tối đa 200 lượt đặt chỗ mỗi 2 tuần và tối đa 400 lượt đặt chỗ mỗi tháng. Mỗi chủ thẻ
được đặt chỗ 1 lần trong tháng.
Trong trường hợp đặt chỗ không thành công, chủ thẻ sẽ được đề xuất mức giá đặt chỗ
ưu đãi nhất áp dụng tại thời điểm đó.
Quy định về số lượng người chơi:
Tất cả các gôn thủ đặt giờ chơi qua chương trình đều phải là chủ thẻ Visa
Platinum/Signature/Infinite. Các khách mời (chưa phải là chủ thẻ Visa
Platinum/Signature/Infinite) sẽ không được áp dụng trong chương trình này.
Các lượt chơi chưa sử dụng trong các tháng trước sẽ không được cộng dồn vào giờ
chơi của tháng kế tiếp.
Yêu cầu về thời gian đặt giữ chỗ:
Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện ít nhất trước 3 giờ chiều và trước 02 ngày làm việc.
Các bước giao dịch đặt chỗ:
Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua Chương Trình Visa Vietnam Golf. Chủ thẻ sẽ
không được hưởng ưu đãi của chương trình khi trực tiếp đặt giữ chỗ với sân gôn.
Các gôn thủ muốn chơi cùng nhóm với chủ thẻ (đã đặt lượt chơi gôn qua chương trình)
nhưng chưa phải là chủ thẻ Visa Platinum/Signature/Infinite được yêu cầu đặt chỗ trực
tiếp với sân gôn và thanh toán phí chơi gôn theo biểu phí được áp dụng trực tiếp tại sân.
Sự chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ chơi đều tuân theo sự sắp xếp và tình
trạng trống của sân gôn.
Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác. Không áp
dụng khi tham gia các sự kiện hay giải thi đấu khác tại sân gôn.
Chương trình Visa Vietnam Golf sẽ không xử lý các yêu cầu đặt chỗ dựa vào ngày giờ
chơi gôn mà khách hàng đã đặt trước trực tiếp với sân.
Chủ thẻ chỉ có thể đặt giờ chơi gôn cho lần chơi kế tiếp khi đã hoàn tất lần chơi trước.
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6.
7.
8.

Phí và Lệ phí:
Chủ thẻ Visa Infinite/Visa Signature được miễn hoàn toàn phí ra sân.
Chủ thẻ Visa Platinum được giảm 50% phí ra sân. Phần còn lại sẽ thanh toán trực tiếp
tại sân Golf.
Chủ thẻ tự thanh toán các phí sau (và không chỉ giới han ở các phí này): phí hầu gôn,
phí xe điện, tủ đựng đồ, và phí bảo hiểm theo giá công bố tại sân (nếu có).
Phí thanh toán tại sân:
Chủ thẻ được yêu cầu thanh toán các phí phải thanh toán tại sân bằng thẻ Visa
Platinum/Signature/Infinite.
Hủy chỗ, Vắng mặt và Thay đổi đặt chỗ:

Việc hủy chỗ hay không đến chơi gôn theo ngày giờ chơi đã được xác nhận sẽ chịu các khoản
phí (các khoản phí sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản thẻ) như sau:
-

9.
-

Có thể hủy miễn phí chỗ đã đặt trước 48 tiếng trước giờ chơi.
Việc hủy chỗ đã đặt sau 48 tiếng so với giờ chơi hoặc không đến chơi theo ngày giờ đã
được xác nhận sẽ được tính thành một chỗ đã đặt.
Đối với các giờ chơi đã được xác nhận, chủ thẻ có thể thay đổi giờ chơi hai lần miễn phí.
Khách có thể thay đổi ngày/giờ chơi hoặc/và thay đổi sân golf nếu việc thay đổi được
thực hiện trước 48 tiếng so với giờ chơi. Nếu chủ thẻ vẫn không thể đến chơi gôn sau
hai lần thay đổi, việc đặt chỗ của chủ thẻ sẽ được xem như hủy chỗ đã đặt.
Thay đổi sân chơi trong vòng 48 tiếng so với giờ chơi gôn sẽ được xem là hủy chỗ đã
đặt và vì vậy, sẽ được tính thành một chỗ đã đặt, tính theo ngày chơi gôn.
Không hoàn phí.
Các điều khoản và quy định khác:
Chủ thẻ phải có số điểm chấp.
Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ đặt giữ chỗ chơi gôn tại sân với giá ưu đãi. Việc
sử dụng các tiện nghi và dịch vụ khác phải có sự đồng ý và tình trạng của sân gôn.
Sân gôn sẽ có quyền bổ sung thêm người vào một nhóm chơi.
Căn cứ theo phạm vi pháp luật cho phép, Chủ thẻ khi tham gia chương trình ưu đãi này,
đồng ý không quy trách nhiệm lên Chương Trình Visa Vietnam Golf /Visa Vietnam/các
ngân hàng phát hành thẻ, các công chức, nhân viên và những người khác được chỉ định
và ủy quyền làm việc cho các tổ chức này về các yêu cầu bồi thường, yêu cầu, khiếu nại
hay mất mát, cũng như các phí tổn, chi phí liên quan, và đối với bất cứ thiệt hại nào
được xác nhận, truy đòi bồi thường, hoặc đã được bồi thường đi ngược lại với quyền và
lợi ích của Chương Trình Visa Vietnam Golf /Visa Vietnam/các ngân hàng phát hành thẻ,
hoặc các công chức, nhân viên và những người khác được chỉ định và ủy quyền làm
việc cho các tổ chức này với lý do thương tích cá nhân, bao gồm cả thương tật hoặc tử
vong, và/hoặc thiệt hại về tài sản, bao gồm hư hại, hết công dụng phát sinh từ hoặc trong
quá trình liên kết hay tham gia chương trình.

Số điện thoại Chương Trình Visa Vietnam Golf: 028 3824 0578
Địa chỉ email: inquiries.visagolf@aspirelifestyles.com

2

