
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THẺ TÍN DỤNG LIÊN KẾT 

SACOMBANK – BAMBOO AIRWAYS PLATINUM 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI BAY QUỐC TẾ 

Bằng việc tham gia Chương trình ưu đãi này, khách hàng (KH) mặc định chấp nhận tất cả các điều 

khoản và điều kiện được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây.  

- Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng liên kết Sacombank Bamboo Airways Platinum 

- Thời gian triển khai chương trình: từ 0h00’ ngày 26/12/2022 đến 23h59’ ngày 31/01/2023 

- Thời gian bay áp dụng: từ ngày triển khai chương trình đến 23h59’ ngày 26/3/2023 

- Thời gian bay loại trừ: 28/12/2022 → 28/02/2023 

- Thời gian sử dụng mã: từ ngày nhận mã cho đến hết 31/01/2023 

- Mức ưu đãi: Giảm 20% giá vé cơ sở:  

- Hạng vé áp dụng: Economy Saver 

- Đường bay áp dụng: các đường bay Hà Nội - Đài Loan (Taipei), Hà Nội – Singapore, HCM 

– Singapore, HCM – Bangkok do Bamboo Airways mở bán  

- Kênh bán áp dụng: Website và ứng dụng di động chính thức của Bamboo Airways  

- Số lượng khách tối đa /1 booking: tối đa 3 khách/booking 

- % giảm giá chỉ áp dụng trên giá vé cơ sở, không áp dụng với thuế, phí và phụ thu. 

- Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc quà tặng khác. 

- Mã ưu đãi là mã có giá trị sử dụng 1 lần 

- Mã ưu đãi có thể chuyển nhượng. 

• *Lưu ý: Mọi trường hợp thực hiện thanh toán, xuất vé sau ngày hiệu lực của mã ưu đãi, 

ưu đãi sẽ không được áp dụng và mức giá có thể sẽ cao hơn. 

 

Hướng dẫn nhập mã ưu đãi trên website và ứng dụng di động của Bamboo Airways 

Sau khi nhập thông tin điểm đi, điểm đến, KH tích chọn “Nhập mã ưu đãi” và điền mã ưu đãi được 

nhận. Mã ưu đãi sẽ được áp dụng giảm trực tiếp theo điều kiện mã ưu đãi. 

 

 



 

 

 

 

 

Quý khách vui lòng tải và cài đặt ứng dụng di động của Bamboo Airways theo các địa chỉ sau: 

Dành cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambooairways.app 

Dành cho thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS: 

https://apps.apple.com/us/app/bamboo-airways/id1453491942?ls=1 

Mọi thắc mắc cần được tư vấn và giải đáp về chương trình, quý khách vui lòng liên hệ với chúng 

tôi theo: Hotline: 19001166 Email: 19001166@bambooairways.com 
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