
 

 

 

THANH TOÁN MASTERCARD, TẶNG ĐIỂM LIÊN HOÀN CÙNG BAMBOO CLUB 

Nội dung ưu đãi:  

• Tặng 400 điểm thưởng cho mỗi giao dịch từ 500,000 VNĐ của hội viên Bamboo Club khi thanh 

toán dịch vụ của Bamboo Airways tại Website/Mobile App bằng Thẻ Mastercard. 

• Tặng không giới hạn số lần giao dịch giao dịch, không giới hạn số điểm thưởng. 

Thời gian trả thưởng: Các giao dịch đủ điều kiện sẽ được cộng điểm vào ngày thứ 4 của tuần kế tiếp 

Thời hạn ưu đãi: 31/12/2022 - 31/03/2023 

Điều kiện áp dụng: 

• Áp dụng cho tất cả giao dịch trên website/ứng dụng di động của Bamboo Airways và thực hiện 

thanh toán bằng thẻ Mastercard. 

• Áp dụng cho tất cả các thẻ Mastercard. 

• Khách hàng cần nhập số hội viên trong quá trình đặt vé để được hưởng ưu đãi 

• Đối với booking vé máy bay có nhiều số hội viên, điểm thưởng sẽ được cộng vào cho số hội viên 

được nhập đầu tiên. 

• Áp dụng cho 1777 giao dịch đầu tiên đạt đủ điều kiện mỗi tuần. 

• Mọi trường hợp thực hiện thanh toán, xuất vé và thay đổi đặt chỗ sau thời gian triển khai chương 

trình, ưu đãi không còn hiệu lực. 

• Đối với các giao dịch không đáp ứng các điều kiện trên, Bamboo Airways có quyền từ chối trả 

thưởng. 

• Điều kiện & điều khoản của chương trình có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

• Chương trình được áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi khác của Bamboo Airways. 

Thông tin liên hệ: 

Hotline Bamboo Club: 19001133 (phí 1,000 VNĐ/phút) 

Email: bambooclub@bambooairways.com 

Zalo OA: Bamboo Club – Bamboo Airways 

 

 

 

 



 

 

PAY SIMPLY, EARN EASILY WITH MASTERCARD 

Promotion: 

• Get 400 reward points for every transaction from 500,000 VND of Bamboo Club Members when 

making payments for Bamboo Airways services at the Website/Mobile App with Mastercard 

card. 

• Apply for unlimited times and get unlimited reward points. 

Payout time: Eligible transactions will be rewarded on Wednesday of the following week 

Promotion period: 31/12/2022 - 31/03/2023 

Terms & Conditions: 

• Applicable to all transactions are paid with Mastercard on Bamboo Airways website/mobile app 

• Applied for all Mastercard cards. 

• Customers need to enter membership number when making payment to enjoy the offer 

• For airfare booking with multiple membership numbers, reward points will be added to the first 

entered member. 

• Applicable to the first 1777 qualified transactions each week 

• In all cases of making payments, issuing tickets, and changing reservations after the program 

implementation period, the offer will be no longer valid. 

• Bamboo Airways reserves the right to refuse to grant the bonus for transactions that do not meet 

the requirements. 

• Terms & conditions are subject to change without prior notice. 

• The program can be applied in conjunction with other promotions of Bamboo Airways. 

If you have any questions, please contact: 

Hotline Bamboo Club: 19001133 (fee: 1,000 VND/minutes) 

Email: bambooclub@bambooairways.com  

Zalo OA: Bamboo Club – Bamboo Airways 

 


