EPIC SALE – SIÊU SALE SẬP TRỜI
-

Link chương trình: https://www.traveloka.com/en-vn/promotion/epicmain
Ưu đãi dành cho chủ thẻ:

Sản phẩm

Tên mã

TnC VI

EnC EN

Xperience
(Tham quan
& Gỉai trí)

VUIEPIC

1. Mã VUIEPIC: Giảm 10%, tối đa
120.000 VND khi đặt hoạt động
nội địa cho đơn hàng từ 500.000
VND.
2. Thời gian ưu đãi: ngày 14 20/04/2021.
3. Ưu đãi áp dụng đối với yêu cầu
đặt chỗ thực hiện tại website,
mobile-web hoặc ứng dụng
Traveloka (phiên bản 3.18.0
hoặc cao hơn trên Android và
iOS).
4. Mã ưu đãi không áp dụng cho
các sản phẩm VinWonders,
Vinpearl Safari Phú Quốc, Vé
cáp treo Sun World Fansipan
Legend tại Sapa và Vé Bà Nà
Hills Đà Nẵng.
5. Số lượng e-voucher có hạn, ưu
đãi có thể kết thúc trước 23:59
ngày 20/04/2021.
6. Áp dụng cho mọi hình thức
thanh toán.
7. Chương trình này không thể kết
hợp với các chương trình
khuyến mãi khác của Traveloka.
8. Mỗi khách hàng (tương ứng với
1 số điện thoại, 1 email, 1 tài
khoản thẻ tín dụng, 1 thiết bị)
được sử dụng mã duy nhất 1 lần
trong suốt thời gian diễn ra
chương trình.
9. Thời gian tham quan: Tùy chọn.
10. Ưu đãi không có giá trị quy đổi
thành tiền mặt.
11. Khách hàng sử dụng mã ưu đãi
sai mục đích hoặc vi phạm các
Điều khoản và Điều kiện khuyến
mãi sẽ bị từ chối việc sử dụng
mã ưu đãi của Traveloka trong
tương lai. Sử dụng mã ưu đãi sai
là khi Traveloka xác định rằng
mã ưu đãi bị áp dụng sai mục
đích, nhằm gian lận hoặc trục

1. E-voucher VUIEPIC: Receive
10%, up to VND 120,000 off
all domestic activities for
minimum transactions of VND
500,000.
2. Promotion period: Apr.14-20,
2021.
3. Applicable for bookings done
through Traveloka
Web,
mobile web or App (Android
and iOS version 3.18.0 or
later).
4. The e-voucher is valid for
all Xperience services,
depending
on
each
vendor’s policies except
VinWonders
products,
Vinpearl Safari Phu Quoc,
Ba Na Hills and Sun World
Fansipan Legend Cable Car
Tickets.
5. E-voucher quantity is limited
so promotion can end before
11:59 p.m. Apr. 20, 2021.
6. Valid
for
all
payment
methods.
7. The e-vouchers cannot be
combined
with
other
promotions.
8. Each customer (using 1
phone number, 1 email, 1
credit card, and 1 device) can
only use e-voucher 1 time
during the promotion period.
9. Travel Period: All dates.
10. The e-vouchers are not
exchangeable for cash.
11. Traveloka reserves the right
at any time to blacklist
identified customers who are
deemed to have violated the
promotion
terms
and
conditions or have misused
the e-voucher, from using

Khách sạn

Flight

TVLKEPI
C21

lợi.
12. Traveloka không có trách nhiệm
cấp lại các mã ưu đãi bị gián
đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố
kỹ thuật hoặc do sử dụng không
đúng cách.
13. Traveloka có quyền thay đổi các
Điều khoản và Điều kiện của
chương trình mà không cần
thông báo trước.

future Traveloka e-vouchers.
Misuse of promotion is
defined as any event in which
Traveloka believes the use of
the promotion was in error,
fraudulent or done for
commercial gains.
12. Traveloka will not be liable to
offer a replacement evoucher
that
are
discontinued, cancelled, or
used improperly whether due
to fraud or technical issues.
13. Traveloka reserves the right
to
change
terms
and
conditions
without
prior
notice.

Ưu đãi khách sạn đến 49%, khách
hàng theo dõi Epic Sale – Siêu Sale
Trời Sập để đặt ngay nhé!

Hotel deals up to 49%, customers
follow Epic Sale - Super Sale to
book now!

1. Dùng mã TVLKEPIC21: Ưu đãi
5%, lên đến 200k khi đặt vé bay
tối thiểu 1 triệu VND thông qua
Traveloka.
2. Thời gian dùng mã ưu đãi: 08:00
ngày 14/04/2021 đến 23:59 ngày
20/04/2021.
3. Thời gian bay: Tùy chọn.
4. Mã ưu đãi áp dụng cho tất cả các
chuyến bay nội địa.
5. Số lượng mỗi mã ưu đãi sẽ được
thêm vào lúc 8:00 ngày tiếp theo.
6. Số tiền giao dịch tối thiếu chỉ bao
gồm giá vé bay, không gồm các
phí thuế, phí, hành lý...
7. Chương trình áp dụng cho các
chặng bay nội địa.
8. Ưu đãi áp dụng đối với yêu cầu
đặt vé thực hiện trên tất cả các
nền tảng như trang web, trang
web di động và ứng dụng
Traveloka.
9. Số lượng mã ưu đãi có hạn vì vậy
chương trình có thể kết thúc sớm
hơn dự kiến mà không cần thông
báo trước.
10. Chương trình này không thể kết
hợp với các chương trình khuyến
mãi khác của Traveloka.
11. Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng
VND.
12. Ưu đãi được áp dụng đồng thời

1. Use e-voucher TVLKEPIC21:
Receive 5%, up to 200k off
flight bookings of at least VND
1 mil when booking tickets on
Traveloka.
2. Booking period: 8:00 a.m. Apr.
14- 11:59 p.m. Apr. 20, 2021.
3. Travel period: All dates.
4. Minimum transactions only
include ticket price. Fees,
baggage,
taxes...are
all
exclusive.
5. Promotion applies for all
domestic flight routes.
6. Promotion is valid for bookings
done through all Traveloka
interfaces.
7. The program may end sooner
than expected without prior
notice due to limited number of
tickets.
8. These promotions can not be
combined with other evouchers.
9. Valid for transactions in VND
only.
10. The
promotion
can
be
combined
with
Traveloka

13.

14.

15.

16.

cùng chương trình quy đổi Điểm
thưởng Traveloka khi khách hàng
là thành viên Traveloka.
Khách hàng sử dụng ưu đãi sai
mục đích hoặc vi phạm các điều
khoản & điều kiện khuyến mãi sẽ
bị từ chối việc sử dụng mã ưu đãi
của Traveloka trong tương lai.
Sử dụng ưu đãi sai là khi
Traveloka xác định rằng mã ưu
đãi bị áp dụng sai mục đích, nhằm
gian lận hoặc trục lợi.
Traveloka không có trách nhiệm
cấp lại các mã ưu đãi bị gián
đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố
kỹ thuật hoặc do sử dụng không
đúng cách.
Traveloka có quyền thay đổi các
điều khoản và điều kiện của
chương trình mà không cần
thông báo trước.

11.

12.

13.

14.

loyalty points for Traveloka
members.
Traveloka reserves the right at
any time to blacklist identified
customers who are deemed to
have violated the promotion
terms and conditions or have
misused the e-voucher, from
using future Traveloka evouchers.
Misuse of promotion is defined
as any event in which
Traveloka believes the use of
the promotion was in error,
fraudulent
or
done
for
commercial gains.
Traveloka will not be liable to
offer a replacement e-voucher
that is discontinued, cancelled,
or used improperly whether
due to fraud or technical
issues.
Traveloka reserves the right to
change
the
terms
and
conditions without prior notice.

