
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

1. Tên chương trình khuyến mại: “Cùng ALMA khám phá Thái Lan” 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ nghỉ dưỡng 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/10/2017 đến 31/12/2017 (trừ các ngày thứ Hai hàng tuần) 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tầng 30&34 tòa nhà Lim Tower, 9 - 10 Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

5. Hình thức khuyến mại: Rút thăm may mắn xác định trúng thưởng 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Các cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Hồ 

Chí Minh đến tham dự buổi giới thiệu sản phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng của Công ty tổ chức tại Tầng 

30&34 tòa nhà Lim Tower, 9 - 10 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

7. Cơ cấu giải thưởng 

Cơ cấu giải 

thưởng 

Nội dung giải 

thưởng 

Trị giá giải 

thưởng (VNĐ) 
Số giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 giải thưởng/1 

ngày 

 

Giải thưởng là 

tour du lịch bao 

gồm vé máy bay 

khứ hồi Hồ Chí 

Minh - BangKok 

và dịch vụ lưu 

trú, không bao 

gồm dịch vụ ăn 

uống, mua sắm 

và vui chơi theo 

lịch trình dành 

cho 02 (hai) 

người lớn; giải 

thưởng không 

được quy đổi 

thành tiền mặt. 

15.000.000 72 1.080.000.000 

Tổng cộng   72 1.080.000.000 

- Tổng giá trị giải thưởng chương trình khuyến mại là 1.080.000.000 VNĐ (Một tỷ không 

trăm tám mươi triệu đồng chẵn). 

-  Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. Giá trị chuyến du lịch có thể thay đổi tùy 

thuộc vào giá thị trường tại thời điểm trả thưởng. 

8. Nội dung chi thiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

Nội dung chi tiết thể lệ chương trình 

khuyến mại 
Chi tiết 

Cách thức tiến hành chương trình khuyến 

mại và tham gia để trúng thưởng; quyền lợi 

Khách hàng đến tham dự buổi giới thiệu sản 

phẩm dịch vụ đại lý du lịch của Công ty 

TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường tổ 



của khách hàng khi tham gia chương trình 

khuyến mại 

chức tại Tầng 30&34 tòa nhà Lim Tower, 9 - 

10 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 tháng 

10 năm 2017 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017, 

sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm may mắn gồm 

02 (hai) phần. Một phần phiếu bốc thăm với 

mã số dự thưởng ghi thông tin của khách hàng 

tham dự chương trình được bỏ vào hòm phiếu 

(phần 1), phần cuống phiếu còn lại (phần 2) 

do khách hàng giữ, phần 2 có mã số trùng với 

mã số ghi trên phần 1. Giải thưởng là tour du 

lịch bao gồm vé máy bay khứ hồi Hồ Chí 

Minh - BangKok và dịch vụ lưu trú, không 

bao gồm dịch vụ ăn uống, mua sắm và vui 

chơi theo lịch trình dành cho 02 (hai) người 

lớn trị giá 15,000,000 VNĐ - Mười lăm triệu 

đồng (Có thể thay đổi tùy thuộc vào giá thị 

trường); bốc thăm và trao thưởng hàng ngày. 

 

Quy định về cách thức xác định trúng 

thưởng  

+ Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên 

Đường sẽ tổ chức bốc thăm hàng ngày từ 

ngày 10/10/2017 đến hết ngày 10/12/2017 tại 

Tầng 30&34 tòa nhà Lim Tower, 9 - 10 Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Mỗi ngày sẽ bốc 

thăm tìm ra 01 khách hàng trúng giải).  

+ Khách hàng trúng thưởng là khách hàng 

may mắn được bốc thăm trúng giải có phiếu 

trúng thưởng (liên 2 – Phần dành cho khách 

hàng) có thông tin trùng khớp với (liên 1 - lưu 

giữ để tiến hành bốc thăm) về các nội dung 

được ghi trên phiếu. Khi bốc thăm, chương 

trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ra 3 lá phiếu theo 

thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 (sau cùng chỉ có 1 khách 

hàng được trao thưởng). Ngay sau khi có kết 

quả bốc thăm, để xác nhận nhận thưởng, 

người trúng thưởng thứ tự ưu tiên số 1 cần 

xuất trình liên 2 của phiếu bốc thăm và Chứng 

minh thư nhân dân (hoặc các giấy tờ nhân 

thân khác còn hiệu lực và có giá trị chứng 

minh). Người trúng thưởng đầu tiên có thời 

gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo 

từ Công ty để làm thủ tục xác nhận nhận 

thưởng. Trong trường hợp người đầu tiên 

không giữ cuống phiếu có mã số và thông tin 

hợp lệ, hoặc không có khả năng cung cấp giấy 

tờ chứng minh thông tin cá nhân như đã nêu 

trên, hoặc không thực hiện xác nhận nhận 

thưởng trong vòng 02 ngày kể từ khi kết quả 



bốc thăm được thông báo, thì người có tên 

trên 2 lá phiếu số 2 và số 3 theo thứ tự ưu tiên 

sẽ lần lượt được xét là người trúng thưởng với 

giới hạn thời gian xác nhận nhận thưởng 

tương tự như trên. 

+ Tất cả những phiếu chưa trúng thưởng của 

đợt trước sẽ bị hủy không được tham gia các 

đợt bốc thăm sau. 

Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng 

xác định trúng thưởng 

Lá phiếu hợp lệ cần có đầy đủ thông tin cá 

nhân người tham gia bốc thăm may mắn và 

không rách, tẩy xóa hay chắp vá. Phần 2 của 

lá phiếu do người trúng thưởng cung cấp có 

mã số may mắn phải trùng khớp với mã số 

trên phần 1 lá phiếu may mắn, không được 

rách hay chắp vá, tẩy xóa. 

Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng 

thưởng từ khách hàng trúng thưởng 

Đối với khách hàng tham dự buổi giới thiệu 

sản phẩm, người trúng thưởng có 02 ngày xác 

nhận nhận thưởng kể từ thời điểm nhận được 

thông báo trúng thưởng từ Công ty. 

Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng Việc trao thưởng cho khách hàng may mắn 

được diễn ra tại văn phòng công ty TNHH 

Khu du lich Vịnh Thiên Đường tại Tầng 

30&34 tòa nhà Lim Tower, 9 - 10 Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Người nhận giải khi đi cần 

mang theo chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu 

hoặc giấy tờ nhân thân khác và cuống phiếu 

có mã số dự thưởng. Công ty sẽ trao giải trực 

tiếp cho khách hàng may mắn tại văn phòng 

Công ty. 

Thời hạn kết thúc trao thưởng 30 ngày làm việc kể từ khi có kết quả bốc 

thăm. 

Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho 

khách hàng về các vấn đề liên quan đến 

chương trình khuyến mại (người liên hệ, 

điện thoại…)  

Mọi thắc mắc khách hàng có thể liên hệ tới 

phòng Marketing của Công ty TNHH Khu du 

lịch Vịnh Thiên Đường theo số điện thoại: 

024 7304 6868 – máy lẻ 22069. 

 

Trách nhiệm thông báo Chi tiết 

Quy định về trách nhiệm của thương nhân 

trong việc thông báo công khai chi tiết nội 

dung của thể lệ chương trình khuyến mại 

(trên phương tiện thông tin đại chúng; tại 

địa điểm bán sản phẩm khuyến mại; trên 

hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại) 

- Thông tin về chương trình bốc thăm cho 

khách tham dự buổi giới thiệu sản phẩm được 

đưa trực tiếp tới người tham dự qua trao đổi 

điện thoại hoặc làm việc trực tiếp tại Công ty. 

Quy định về trách nhiệm của thương nhân 

trong việc thông báo kết quả trúng thưởng 

trên ít nhất một phương tiện thông tin đại 

- Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên 

Đường thông báo kết quả tới người trúng giải 

bằng cách gọi điện trực tiếp cho người trúng 

thưởng theo thông tin trên phiếu bốc thăm, 



chúng và thông báo trực tiếp cho người 

trúng thưởng  

đồng thời công bố kết quả bốc thăm trên 

website www.alma.vn và fanpage chính thức 

của công ty 

www.facebook.com/CongtyALMA. 

 

Các quy định khác Chi tiết 

Quy định cụ thể các đối tượng được tham 

gia hoặc không được tham gia chương 

trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp 

dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các 

đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn 

phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành 

niên, trẻ em…)  

Đối tượng được tham gia: Các cá nhân đang 

sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh đến 

tham dự buổi giới thiệu sản phẩm dịch vụ 

nghỉ dưỡng của Công ty tổ chức tại Tầng 

30&34 tòa nhà Lim Tower, 9 - 10 Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Trách nhiệm của người tham gia chương 

trình đối với chi phí phát sinh khi nhận 

thưởng, kể cả thuế thu nhập không thường 

xuyên  

- Người trúng thưởng có trách nhiệm đóng 

thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp 

luật Việt Nam 

Ý định sử dụng thông tin và hình ảnh của 

người trúng thưởng vào các hoạt động 

quảng cáo  

- Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên 

Đường được phép sử dụng tên và mã số trúng 

thưởng của người trúng thưởng để đăng tải 

trên website, fanpage hoặc trong các ấn phẩm 

của công ty 

- Với sự xác nhận của người trúng thưởng thì 

hình ảnh của người trúng thưởng sẽ được 

đăng tải trên website, fanpage hoặc trong các 

ấn phẩm của công ty 

 

 

  

  

   

  

  

  


