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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THẺ 

 
 

Công ty TNHH Khám Phá Trải Nghiệm Tổ Ong sau đây được gọi tắt là Tổ Ong Adventure 
 
Thẻ Adventure Pass/Hiking Pass là thẻ thành viên khách hàng có giá trị sử dụng các sản phẩm của Tổ Ong 
Adventure 
 
Trước tiên, Tổ Ong Adventure xin cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm. Bằng việc sử dụng 
sản phẩm, Khách hàng đang đồng ý các điều khoản sử dụng dưới đây. Vui lòng đọc kỹ nội dung các điều khoản. 
 

1. Điều khoản sử dụng thẻ 
Adventure Pass và Hiking Pass chỉ áp dụng cho khách hàng có tên trên thẻ. 
 
Chủ sở hữu của thẻ Adventure Pass được tham gia tất cả các cung đường do Tổ Ong Adventure tổ 
chức trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam không giới hạn số lần tham gia. 
 
Chủ sở hữu của thẻ Hiking Pass được tham gia tất cả các cung đường do Tổ Ong Adventure tổ chức 
trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam ( trừ khu vực miền Bắc ) không giới hạn số lần tham gia. 
 
Chủ sở hữu vui lòng xuất trình thẻ và giấy tờ chứng minh trước chuyến đi để đảm bảo tính minh bạch 
khi sử dụng. 
 
Nếu phát sinh rủi ro hay khiếu nại trong quá trình sử dụng dịch vụ, Tổ Ong Adventure sẽ căn cứ vào 
thông tin mà Khách hàng đã cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. 
 
Trong trường hợp chủ sở hữu huỷ tour đã đăng ký từ 1 đến 3 ngày trước ngày khởi hành, ở lần đầu tiên 
chủ sở hữu sẽ không mất phí. Lần thứ 2 trở đi mỗi lần huỷ chủ sở hữu chịu phí 300.000vnđ. 
 
Để đảm bảo chất lượng dịch vụ và quyền lợi sử dụng của chủ sở hữu, chủ sở hữu của thẻ Adventure 
Pass/Hiking Pass phải thông báo với Tổ Ong Adventure 10 ngày trước ngày khởi hành của chuyến đi (i). 
Tổ Ong Adventure có quyền từ chối đăng ký của chủ sở hữu nếu không đủ điều kiện (i) 
 
Để đảm bảo an toàn Tổ Ong Adventure có quyền hoãn/huỷ chuyến đi trong trường hợp bất khả kháng 
như: Chiến tranh, thiên tai, xung đột chính trị, khủng bố, dịch bệnh,... Tổ Ong Adventure sẽ thông báo 
cho chủ sở hữu thẻ qua email. Mọi chi phí phát sinh không có trong dịch vụ mà Tổ Ong Aventure cung 
cấp như: Vé máy bay, vé tàu xe,... thì chủ sở hữu thẻ phải tự chịu chi phí. 
 
Chủ sở hữu của Adventure Pass/Hiking Pass đồng ý cho Tổ Ong Adventure sử dụng hình ảnh và nội 
dung liên quan đến Adventure Pass/Hiking Pass cho các hoạt động truyền thông, quảng cáo và các hoạt 
động hợp pháp khác miễn phí. 
 
Trong trường hợp mất thẻ, chủ sở hữu cần cấp lại thẻ để tiếp tục sử dụng dịch vụ của Tổ Ong 
Adventure, phí cấp lại thẻ là 200.000vnđ 
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Thẻ Adventure Pass/Hiking Pass có thời hạn sử dụng các sản phẩm của Tổ Ong Adventure trong năm 
2021 (Bắt đầu từ 00h 1/1/2021 đến 12h00 31/12/2021), không tính thời gian di chuyển trong chuyến đi. 
 
Thẻ Adventure Pass/Hiking Pass không áp dụng cho các sản phẩm mới của Tổ Ong Adventure ra mắt 
từ 06/2021. 
 

2. Điều khoản đăng ký 
Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhận đầy đủ, chính xác về thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, 
thông tin trên CMND, email, số điện thoại để Tổ Ong Adventure 
 
Mọi trường hợp cung cấp thông tin không chính xác, có sai sót dẫn đến trường hợp Khách hàng không 
được hỗ trợ hoặc giải quyết cho các khiếu nại liên quan, Tổ Ong Adventure không chịu trách nhiệm. 
 

3. Yêu cầu về độ tuổi và sức khoẻ 
Để mua Adventure Pass, khách hàng cần: Có độ tuổi từ 16 tuổi trở lên và đảm bảo không mắc hoặc có 
tiền sử về các bệnh tim mạch, xương khớp, hô hấp, thần kinh. 
(Tổ Ong Adventure sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì xảy ra trong quá trình sử dụng sản 
phẩm nếu khách hàng không đáp ứng được các tiêu chí trên) 
 

4. Điều khoản hoàn huỷ 
Trong bất kỳ trường hợp nào, tất cả các Adventure Pass/Hiking Pass đều không được phép hoàn lại 
tiền, bảo lưu thời gian hoặc chuyển nhượng cho người khác. 
 

5. Thanh toán 
Việc thanh toán được thực hiện thông qua một trong những phương thức sau: 

- Thanh toán trực tiếp: Khách hàng nhận hàng tại địa chỉ trụ sở của Tổ Ong Adventure và thanh 
toán. 

- Thanh toán qua chuyển khoản 
- Thanh toán qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (Phí 3% trên tổng đơn hàng thanh toán) 
- Thanh toán trả góp qua thẻ ghi nợ (Phí 3% trên tổng đơn hàng thanh toán) 

 
6. Bảo mật thông tin 

Tổ Ong Adventure không bán hoặc cho thuê thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba. Việc đăng ký 
tên, email, số điện thoại của Khách hàng phục vụ cho việc sử dụng dịch vụ qua Tổ Ong Adventure. 
 
Tổ Ong Adventure không tiết lộ thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba trừ trường hợp thực hiện theo 
yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phục vụ cho việc nghiên cứu thị trường và các báo cáo 
phân tích 
 
 
Thời gian áp dụng: 1/1/2021 


