

Đối với Hội viên sở hữu thẻ Member:

Thẻ Member là thẻ tặng cho quý Hội viên sau khi đăng ký tham gia Chương trình Thẻ Hội
viên Mường Thanh thành công. Thẻ này được sử dụng để tích điểm cho phòng ở hoặc các
dịch vụ mà quý Hội viên sử dụng tại các khách sạn Mường Thanh trên khắp cả nước. Các
dịch vụ giúp quý Hội viên tích điểm là: giặt là, thuê xe ô tô (đón tiễn sân bay, du lịch..), điện
thoại, ăn uống phục vụ tại phòng hoặc ăn tại nhà hàng, dịch vụ văn phòng, cửa hàng lưu niệm;
Karaoke, Spa/ Massage. Cứ mỗi 1000000 đồng (1 triệu đồng) tiêu dùng cho phòng ở hay các
dịch vụ mà Hội viên sử dụng tại khách sạn, quý Hội viên sẽ tích được 100 điểm.


Đối với Hội viên sở hữu thẻ Privilege:

Thẻ Privilege là thẻ tặng cho quý Hội viên đã tích được tối thiểu 4000 điểm tại thẻ Member.
Sở hữu thẻ Privilege quý Hội viên sẽ được ưu ái trao tặng quyền lợi giảm giá cho phòng ở
cũng như các dịch vụ được tính vào Hóa đơn tiền phòng. Cụ thể như sau:
1. Đối với phòng ở: giảm 10% trên giá niêm yết tại thời điểm khách đến khách sạn (giá
Walk-in tại thời điểm Check-in) & miễn phí trả phòng (check-out) muộn đến 4 giờ
chiều (phụ thuộc vào tình trạng phòng của khách sạn)
2. Đối với các dịch vụ ăn uống:
- Giảm 10% cho các sản phẩm thuộc Minibar trong phòng, quầy bánh & gọi đồ ăn lên
phòng ở, đồ ăn/uống phục vụ tại quầy Bar của khách sạn;
- Giảm 15% cho dịch vụ ăn/uống tại nhà hàng trên giá niêm yết (áp dụng cho nhóm
không quá 20 khách & không bao gồm tiệc cưới, sinh nhật, hội nghị).
3. Đối với các dịch vụ khác:
- Giảm 10% cho: phí điện thoại, dịch vụ văn phòng, cửa hàng lưu niệm, bể bơi, dịch vụ
Spa/Massage, Karaoke;
- Giảm 20% cho dịch vụ giặt là;
- Giảm 20% cho: thuê xe đưa đón 1 chiều & 30% xe đưa đón 2 chiều.
Bên cạnh quyền lợi giảm giá, quý hội viên sở hữu thẻ Privilege khi tích đủ số điểm điều kiện
(tối thiểu là 6000 điểm, quý hội viên có thể dùng điểm thưởng để đổi lấy đêm nghỉ miễn phí
tại các khách sạn Mường Thanh như được nêu trong mục CÁCH THỨC QUY ĐỔI ĐIỂM
THƯỞNG
# Lưu ý:
1. Một thẻ hội viên được tích điểm cho tối đa 2 phòng mỗi đêm dựa trên doanh thu cộng
dồn của số đêm khách đã ở. Chủ thẻ phải là khách lưu trú, thanh toán trực tiếp tại
khách sạn, không thanh toán qua bên thứ 3;
2. Chỉ thực hiện giảm giá tại các Bar, các cơ sở cung cấp dịch vụ Karaoke/ Spa/Massage
theo Danh sách được phê duyệt;
3. Giá giảm trừ cho các sản phẩm/ dịch vụ là giá trước các loại thuế;
4. Không áp dụng với những khách đã được hưởng giá đặc biệt (VD: khách công ty du
lịch...) Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mại khác.

