DỊCH VỤ PHÒNG CHỜ SÂN BAY HẠNG THƯƠNG GIA
SCB LOUNGEKEY
*For English, please see next page*

Tạm gác lại sự ồn ào tại sân bay để tận hưởng không gian tiện nghi và yên tĩnh tại hơn 850 phòng
chờ cao cấp trên toàn thế giới.


Thư giãn tại phòng chờ cao cấp là đặc quyền dành riêng cho những người thượng lưu, đó là
lý do tại sao chúng tôi hợp tác cùng LoungeKey để chủ thẻ SCB Mastercard World có những
giây phút nghỉ ngơi trọn vẹn khi công tác hay du lịch cùng gia đình.



Bất kể bạn bay hãng hàng không nào hoặc hạng ghế nào, dịch vụ LoungeKey là lựa chọn
hoàn hảo mang đến đặc quyền thư giãn và nghỉ ngơi sang trọng giữa mỗi hành trình. Chỉ
cần xuất trình thẻ SCB Mastercard World của bạn và xác nhận hội viên LoungKey để sử dụng
hơn 850 Phòng chờ trên toàn thế giới. Quyền lợi của chủ thẻ bao gồm:
o

Sử dụng các phòng chờ hạng thương gia trong danh sách mà không cần đăng ký hội
viên. Quyền lợi áp dụng cho chủ thẻ và khách mời

o

Chi phí sử dụng được tính vào tài khoản của chủ thẻ với giá $27 cho mỗi lần sử dụng.

o

Nhiều tiện ích hiện đại khi sử dụng – cho bạn một không gian làm việc tiện lợi ngay
giữa chuyến đi.

o

Nước uống và thức ăn nhẹ miễn phí.

Để xem danh sách Phòng chờ:


Truy cập website www.loungekey.com/MastercardWorldAP hoặc tải ứng dụng LoungKey trên
điện thoại để tra cứu các thông tin hữu ích bao gồm địa điểm, tiện ích, giờ hoạt động, quy
định,…



Tải ứng dụng LoungeKey trên điện thoại Iphone (Apple Store) hoặc Android (Play Store)



Đăng ký hội viên tại đây để sử dụng ứng dụng trên điện thoại.

Để sử dụng Phòng chờ:


Truy cập website www.loungekey.com/MastercardWorldAP hoặc tải ứng dụng LoungKey để
xem danh sách Phòng chờ



Xuất trình thẻ SCB Mastercard World tại lễ tân cùng với thẻ lên máy bay và xác nhận hội viên
LoungeKey với nhân viên tại quầy



Nhân viên lễ tân sẽ quét thẻ của Quý khách để xác nhận hội viên và đăng ký sử dụng.



Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem “Các câu hỏi thường gặp” trên website
www.loungekey.com/MastercardWorldAP hoặc liên hệ Hotline (+84) 1800 5454 38 để được
hỗ trợ.

LOUNGEKEY AIRPORT LOUNGE ACCESS

Escape the crowded airport and enjoy a respite from the hustle and bustle at more than 850 lounges
around the world.


Airport lounge access is what the affluent traveler expects, which is why we have partnered
with LoungeKey to enable SCB World Mastercard Cardholders to access airport lounges
whether you are travelling with family or for business



Regardless of the airline you are flying with or the class of travel you are on , LoungeKey is
specially designed to provide Cardholders with comfortable space to relax before each
flight. Simply present your SCB World Mastercard and identify yourself as a LoungeKey
member to gain access to over 850 lounges around the world. Your Cardholder benefits
include:
o

Airport lounge access for you and your accompanying guests

o

Lounge access fee of US$27 per person per visit is chargeable to your SCB World
Mastercard

o

Business facilities and conveniences in most lounges to keep you connected

o

Complimentary refreshments and snacks.

To find participating lounges:


Visit www.loungekey.com/MastercardWorldAP and/or download the LoungeKey mobile app
where you can easily search for useful lounge information such as location, available
amenities, operating hours, guest policies, and more



Download the LoungeKey mobile app from Apple Store or Android Market



Sign up for a user account here to access your LoungeKey mobile app

To access participating lounges:


Visit www.loungekey.com/MastercardWorldAP and/or the LoungeKey mobile app for a list of
applicable lounges



Present your SCB World Mastercard at the lounge, your boarding pass and identify yourself
as a LoungeKey member



Your card will be swiped to confirm eligibility and to register your visit

For
more
information,
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refer
to
the
Frequently
www.loungekey.com/MastercardWorldAP or contact (+84) 1800 5454 38
Terms and conditions apply.
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