
ĐẶC QUYỀN NHÓM THÀNH VIÊN

Tripi Rewards

Mua vé máy bay

Di chuyển

Bạn có biết?

Những sản phẩm Vé máy bay, 

K h á c h  s ạ n ,  v à  D ị c h  v ụ  d u 

lịch...đều có đầy đủ trong app 

Tripi Partner.

Hãy sử dụng Tr ip Credit  để 

thanh toán các sản phẩm du lịch, 

tích điểm và đổi những phần 

quà cực hấp dẫn tại Trip Store.

Hoạt động du lịch
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Với mỗi 1.000.000đ thanh 
toán qua Trip Credits

 Sản phẩm

  Vé máy bay +36 +36 +36 +36 +36

  Khách Sạn +480 +480 +480 +480 +480

  Hoạt động
  du lịch

+240 +240 +240 +240 +240

Nguyên tắc nâng hạng thành viên:

-    Điểm thưởng của thành viên sẽ được tính theo số tiền thanh 
toán bằng Trip Credits.

-    Hằng ngày, hệ thống sẽ dựa trên điểm tích lũy của 90 ngày gần 
nhất để xét thăng/giảm hạng của Quý Đối tác. Cụ thể các mức 
điểm cho từng hạng được mô tả cụ thể ở bên dưới.



Thành 
viên

Thành viên
Bạc

Thành viên 
Vàng

Thành viên
Bạch Kim

Thành viên
Kim Cương

0 600 2.600 6.000 12.000

0 1.200 5.200 12.000 24.000

0 1.800 7.800 18.000 36.000

*Lưu ý: Nếu Quý Đối tác gia nhập chưa đủ 90 ngày thì hệ thống sẽ tự động quy 
đổi doanh thu theo tỷ lệ để đưa ra mức xếp hạng.

Gia nhập dưới 30 ngày

Xét nâng hạng theo
Tổng điểm tích lũy trong 90 ngày gần nhất

Gia nhập từ 61 ngày trở lên

Gia nhập từ 31 - 60 ngày



Sản phẩm Thời gian kích hoạt

Vé máy bay

• VietJet, Jetstar: Sau khi thanh toán 
thành công đơn hàng.

• Các hãng còn lại: Sau ngày bay 01 
ngày.

Khách sạn Sau ngày check out 07 ngày.

Tour du lịch Ngay sau khi thanh toán thành công.

Sản phẩm % trên tổng điểm tích lũy

Vé máy bay 10%

Thẻ điện thoại 1%

Khách sạn 95%

Hoạt động du lịch 95%

Hạng thành 
viên

Vé máy bay
(% trên giá trị đơn hàng)

Khách sạn/ HĐDL
(% trên giá trị đơn hàng)

Kim cương 5% 65%

Bạch Kim 5% 60%

Vàng 5% 55%

Bạc 5% 50%

Thành viên 5% 30%



Mặt hàng Giá trị Giá trị 
điểm

Giới hạn trên tổng 
điểm tích lũy

Thẻ cào
điện thoại 50.000 đ 651 1%

Mã giảm giá
Vé máy bay 25.000 đ 400 10%

Mã giảm giá
Khách sạn

50.000 đ 651

95%100.000 đ 1250

200.000 đ 2448

Mã giảm giá
Hoạt động du 

lịch
50.000 đ 651 95%

Gói quà đổi 
thưởng

Cập nhật 
tại ứng 
dụng

Cập nhật 
tại ứng 
dụng

- Hạng Thành viên: 
50%
- Hạng Bạc: 50%
- Hạng Vàng: 60%
- Hạng Bạch kim: 
70%
- Hạng Kim cương: 
80%


