
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thời gian: 

Khuyến mãi áp dụng cho những khách hàng 

liên hệ đặt phòng cho các booking lưu trú tại 

Côn Đảo Resort trong tháng 08/2022. 

 

I/ THÔNG TIN KHUYẾN MÃI 

2. Đối tượng áp dụng 

Tất các các khách hàng (trừ booking từ các 

đơn vị TA, OTA ). 

 

3. Khuyến mãi: 

- Tặng mã giảm giá để sử dụng các dịch vụ tại Côn Đảo Resort (nhà hàng, thuê xe, hướng dẫn viên, tour , 

đồ lễ ) 

- Mức giảm cụ thể dựa theo giá trị từng booking: 

Giá trị booking phòng 
(Không bao gồm những dịch vụ khác) 

 

Giá trị mã giảm giá 

Từ 5.000.000 vnđ 500.000 vnđ 

Từ 10.000.000 vnđ 1.000.000 vnđ 

Từ 20.000.000 vnđ 
1.000.000 vnđ + thẻ thành viên 

(Giảm giá 10% cho các booking phòng tiếp theo) 

 
4. Lưu ý: 

II/ CÁCH SỬ DỤNG MÃ GIẢM GIÁ 

- Quý khách khi đặt phòng sẽ được tặng mã giảm giá theo các giá trị booking tương ứng. 

- Quý khách khi thanh toán sử dụng các dịch vụ tại Resort sẽ cung cấp mã giảm giá cho nhân viên và sẽ được giảm 

giá theo giá trị của mã tương ứng sau khi kiểm tra thông tin hợp lệ. 

Côn Đảo, ngày 04 tháng 08 năm 2022 

P. Giám Đốc 

Kính chúc quý khách sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời tại Côn Đảo Resort. 

                       CHÀO THU VÀNG – NGÀN ƯU ĐÃI 

1. Không áp dụng cùng lúc với các khuyến mãi khác 

2. Không quy đổi thành tiền mặt. 

4. Mỗi booking chỉ được một mã giảm giá 

5. Không áp dụng cho các ngày cuối tuần (Thứ 6, thứ 7). 

3. Mã giảm giá không áp dụng cho các dịch vụ: tiền phòng, mini bar, giặt ủi. 

 

Nhằm tri ân Quý khách hàng đã đồng hành với Côn Đảo Resort trong suốt thời gian qua Côn Đảo Resort xin 

gửi tới quý khách hàng chương trình ưu đãi hấp dẫn khi lưu trú tại Côn Đảo Resort trong tháng 08/2022. Thông tin 

chương trình chi tiết:  

 


