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1. Tải Ứng Dụng Di Động The Good Life
(ứng dụng có mặt trên App Store và Google Play)
Để bắt đầu sử dụng, Quý khách vui lòng tải ứng dụng The Good Life từ kho ứng dụng trên thiết bị
di động của Quý khách bằng cách tìm từ khóa “The Good Life Vietnam”

The Good Life Vietnam
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2. Mở Ứng Dụng
Ngay khi ứng dụng The Good Life được cài đặt trên điện thoại
của Quý khách, vui lòng nhấn vào biểu tượng để mở ứng dụng:

Chọn các biểu tượng chức năng bên dưới (đối với hệ điều hành iOS) hoặc lướt màn hình với các
biểu tượng phía trên (đối với hệ điều hành Android)

Hệ điều hành Android

Hệ điều hành iOS
Lướt tại đây để tìm hiểu thêm

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm
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3. Ưu Đãi The Good Life

Nhấp vào từng ưu đãi cụ thể để biết thêm
thông tin chi tiết, địa điểm áp dụng, điều kiện
điều khoản, v.v

Chọn “Concierge” để tìm hiểu các đặc quyền
khác dành riêng cho thẻ tín dụng Priority
WorldMiles và thẻ tín dụng WorldMiles của
Quý khách

Chọn “Gần đây” để tìm hiểu các ưu đãi The
Good Life gần Quý khách. Vui long bật chế độ
định vị trên điện thoại của Quý khách để tính
năng này hoạt động
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4. Dịch Vụ The Good Life Concierge
Với dịch vụ The Good Life Concierge, Quý khách có thể tìm hiểu về các chương trình ưu đãi hấp
dẫn và các quyền lợi khi sử dụng thẻ tín dụng Priority WorldMiles hay thẻ tín dụng WorldMiles;
bao gồm: quy đổi điểm thưởng, đặc quyền chơi gôn và dịch vụ phòng chờ sân bay VIP.
Ưu đãi dành cho tất cả thẻ Standard Chartered

Chỉ dành cho chủ thẻ tín dụng
WorldMiles và Priority WorldMiles

Chỉ dành cho chủ thẻ tín dụng
WorldMiles và Priority WorldMiles

Chỉ dành cho thẻ tín dụng Priority
WorldMiles
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4.1. Quy Đổi Điểm Thưởng
Sử dụng điểm thưởng du lịch để đổi lấy những trải nghiệm tuyệt vời cùng gia đình và người thân.

Nhấn vào đây để tìm hiểu các ưu đãi
khi quy đổi điểm thưởng du lịch

4 danh mục cho Quý khách lựa chọn
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Quy Đổi Điểm Thưởng – Danh Mục

Khu nghỉ dưỡng

Ẩm thực
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Dịch vụ sân bay

Trải nghiệm cao cấp
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Hoàn thành các thông tin được yêu cầu để thực hiện quy đổi điểm thưởng
Nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết,
địa điểm giao dịch, điều khoản điều kiện.,,
Thông tin về lựa chọn quy
đổi điểm thưởng

Lựa chọn cách quy đổi điểm thưởng
Quý khách điền thông tin, gửi yêu cầu và
chờ xác nhận từ Standard Chartered

Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần “thêm 1 lựa chọn”. Trong trường
hợp yêu cầu thứ nhất của Quý khách thực hiện không thành công vì lý do dịch vụ đã được
đặt kín chỗ, Ngân Hàng sẽ thực hiện lựa chọn thứ hai của Quý khách.
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4.2 Đặc quyền Chơi Gôn
Thưởng thức môn thể thao sang trọng khi được miễn phí ra sân quanh năm tại 4 câu lạc bộ gôn
tại Việt Nam.

Nhấn vào đây để tìm hiểu về đặc quyền chơi gôn
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Hoàn thành các thông tin được yêu cầu để đặt lịch chơi gôn

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết,
địa điểm giao dịch, điều kiện điều khoản...

Nhấn vào “Đặt chỗ ngay”
Quý khách điền thông tin, gửi yêu cầu và
chờ xác nhận từ Standard Chartered

Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần “thêm 1 lựa chọn”. Trong trường
hợp yêu cầu thứ nhất của Quý khách thực hiện không thành công vì lý do dịch vụ đã được
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đặt kín chỗ, Ngân Hàng sẽ thực hiện lựa chọn thứ hai của Quý khách.

4.3 Dịch Vụ Phòng Chờ VIP
Tận hưởng sự tiện nghi với dịch vụ phòng chờ VIP tại sân bay bất cứ khi nào Quý khách có nhu
cầu.
Dịch vụ được liên kết với DragonPass, Quý khách cần tải về Ứng ụng DragonPass* tận hưởng
đặc quyền này.
*Quý khách cần đăng ký tài khoản để sử dụng ứng dụng DragonPass
Nhập quốc gia / thành phố /
tên sân bay Quý khách mong
muốn sử dụng phòng chờ
VIP

Nhấn vào đây sẽ mở ứng
dụng DragonPass
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4.4 Theo Dõi “Yêu Cầu Của Quý Khách”
Quý khách có thể theo dõi các yêu cầu đặt chỗ mà Quý khách đã đăng ký một cách dễ dàng.

Quý khách có thể sử dụng các tính
năng khác trong phần “Xem Thêm”
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Với chức năng “Xem Thêm” Quý khách có thể lưu lại những ưu đãi ưa thích, truy cập Ngân Hàng
Trực Tuyến, lựa chọn ngôn ngữ phù hợp hoặc đăng ký sản phẩm thẻ của Ngân hàng Standard
Chartered.
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