
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GOLF DÀNH CHO  

CHỦ THẺ VISA PLATINUM TẠI VIỆT NAM NĂM 2019 – 2020 

Giảm 50% phí ra sân tại 11 sân Golf ở Việt Nam cho chủ thẻ Visa Platinum. 

Nay thỏa sức kiến tạo những đường bóng đẹp tại các sân Golf đẳng cấp bậc nhất tại Việt Nam 

1. Đối tượng Khách hàng:  

 Chủ thẻ tín dụng/ghi nợ Visa Platinum, Chủ thẻ tín dụng Visa Platinum Cash Back. 

 Áp dụng cho cả thẻ chính và thẻ phụ. 

2. Nội dung ưu đãi:  

 Chủ thẻ Platinum sẽ được giảm 50% phí ra sân tại 11 sân Golf lớn trên toàn quốc. 

3. Hiệu lực áp dụng:  

 Đến hết ngày 30/09/2020 

4. Các sân Golf tham gia chương trình: 

 MiềnNam: 

 Vietnam Golf & Country Club, District 9, Ho Chi Minh City. 

 Long Thanh Golf Resort, Dong Nai 

 Bo Chang Dong Nai Golf Club 

 Taekwang Jeongsan Country Golf Club 

 Miền Trung: 

 FLC Quy Nhon Golf Links 

 KN Golf Links Cam Ranh 

 Vinpearl Golf Nam Hoi AnFLC Quy Nhon Golf Link 

 Miền Bắc: 

 King’s Island Golf Club, Son Tay, Hanoi. 

 FLC Samson Golf Links 

 Chi Linh Star Golf Club 

 Vinpearl Golf Hai Phong 

5. Phân bổ lượt đặt chỗ:  

 Không quá 518 lượt đặt chỗ trên tháng và 100 lượt đặt chỗ đối với mỗi khách hàng 

trên tháng 

6. Yêu cầu về thời gian đặt chỗ 

 Việc đặt chỗ được thực hiện 2 ngày trước ngày đầu tiên của tháng và 2 ngày trước 

ngày 15 hàng tháng 

7. Các bước giao dịch đặt chỗ 

 Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua Chương Trình Visa Vietnam Golf, quản lý 

bởi công ty Aspire Lifestyles. Chủ thẻ sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình 

khi trực tiếp đặt giữ chỗ với sân Golf. 

 Các Golf thủ muốn chơi cùng nhóm với chủ thẻ (đã đặt giờ chơi Golf qua chương 

trình) nhưng chưa phải là chủ thẻ Visa Platinum được yêu cầu đặt chỗ trực tiếp với 

sân Golf và thanh toán phí chơi Golf 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 golf. 

 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 Golf 

 Chương trình Visa Vietnam Golf sẽ không xử lý các yêu cầu đặt chỗ dựa vào ngày 

giờ chơi Golf mà khách hàng đã đặt trước trực tiếp với sân. 

 Chủ thẻ chỉ có thể đặt giờ chơi Golf cho lần chơi kế tiếp khi đã hoàn tất lần chơi 

trước. 

8. Phí và lệ phí: 

 Chủ thẻ Visa Platinum được giảm giá 50% phí ra sân. Còn lại sẽ được thanh toán tại 

các sân golf. 50% phí ra sân còn lại sẽ được trừ vào tài khoản thẻ Platinum của chủ 

thẻ trước khi gửi xác nhận đặt chỗ. 

 Chủ thẻ phải trả tiền (nhưng không giới hạn) caddie, lỗi, sân turf, phí tủ khóa và bảo 

hiểm ở mức bình thường công chúng tại câu lạc bộ, nếu có. 

 Đối với các đặt chổ theo chương trình ưu đãi tại một vài sân golf, chủ thẻ cần cung 

cấp thông tin thẻ để chương trình tiến hành việc thu hộ phí còn lại là caddy và buggy. 

9. Hủy chỗ, vắng mặt và thay đổi 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: 

 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 trong điều kiện thời tiết xấu. 

10. 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. 

Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc đặt chỗ vui lòng liên hệ trực tiếp Aspire Lifestyle 

thông qua chương trình Visa Vietnam Golf. Số tổng đài: 028 3824 0578 hoặc email đến 

inquiries.visagolf@aspirelifestyles.com. 

Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ 

hiểu và chấp nhận rằng Eximbank sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí 

mailto:inquiries.visagolf@aspirelifestyles.com


hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất 

hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc 

hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này. 

Thông tin chi tiết và điều khoản khách hàng tham khảo tại đường link: 

https://www.visa.com.vn/vi_VN/pay-with-visa/visa-offers-and-perks.html 
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