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Priority Pass - Quick reference guide
Hãy luôn mang theo thẻ Priority Pass bên mình mỗi khi đi du lịch hoặc công tác.
Quý khách có thể tận hưởng Phòng Chờ VIP thuộc chương trình Priority Pass, bất kể Quý khách
sử dụng hãng hàng không và hạng ghế nào hay cho dù Quý khách là thành viên của các chương
trình bay thường xuyên của các hãng hàng không khác.
Là một thành viên của Priority Pass, ở bất cứ nơi đâu, Quý khách đều có thể chắc chắn rằng
mình sẽ luôn được trải nghiệm các tiện nghi và dịch vụ với tiêu chuẩn cao cấp – một thế giới
riêng biệt hoàn toàn khỏi sợ náo nhiệt thường thấy ở sân bay.
Theo dõi công việc kinh doanh. Gọi điện thoại. Gửi email. Lướt qua vài tạp chí yêu thích.
Thưởng thức vài món ăn nhẹ. Hoặc – chỉ đơn giản là tự nuông chiều bản thân bằng cách không
làm gì cả. Thoải mái tận hưởng!
Để cập nhận thông tin mới nhất về Phòng Chờ VIP, vui lòng truy cập www.prioritypass.com
Làm thế nào để sử dụng Phòng Chờ VIP của Priority – ba bước đơn giản.
Xác định Phòng Chờ Priority Pass mà Quý khách muốn đến.
Đưa thẻ Priority Pass của Quý khách cho nhân viên tiếp tân tại Phòng Chờ.
Quý khách sẽ được yêu cầu ký một phiếu xác nhạn (Record of Visit). Trong một số Phòng Chờ,
thẻ của Quý khách sẽ được quét qua hệ thống điện tử.
Thật dễ dàng!
Hóa đơn sẽ được gửi như thế nào – cũng dễ dàng như thế!
Theo định kỳ, Priority Pass sẽ nhận được những thông tin về việc sử dụng Phòng Chờ của
Quý khách, bao gồm ngày đến và số lượng khách đi cùng.
Những thông tin này sẽ được tính vào chi phí Thẻ Tín Dụng Maritime Bank Platinum của
Quý khách cho mỗi lần sử dụng cũng như chi phí tương tự cho mỗi khách đi kèm.
Các chi phí này sẽ được hiển thị trên sao kê của Thẻ Tín Dụng Maritime Bank Platinum.
Thông tin các Phòng Chờ trên đường đi
Tại bất cứ nơi nào trên thế giới, vị trí của các Phòng chờ Priority Pass gần nhất luôn luôn trong
tầm tay.
Ứng dụng Iphone

Priority Pass iPhone là chương trình ứng dụng miễn phí, có thể được tải về tại iTunes App Store.
Tính nắng “Tìm Phòng chờ Priority Pass” cho phép Quý khách tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu
thông tin của hơn 600 Phòng chờ nằm trong chương trình Priority Pass. Sử dụng công nghệ GPS,
công cụ này cực kỳ tiện dụng trong việc xác định vị trí hiện tại của Quý khách và tìm các Phòng
Chờ Priority Pass gần nhát chỉ với một nút bấm – lý tưởng cho những người có quỹ thời gian eo
hẹp.
Ngoài ra còn có các tùy chọn đẻ tìm kiếm với hơn 100 quốc gia và 325 Phòng Chờ sân bay, thật
dễ dàng để tìm kiếm thông tin cho các chuyến đi dự định.
Để tải ứng dụng này, chỉ cần tìm từ khóa “Priority Pass” tại App Store iTunes trên iPhone của
Quý khách.
Điện thoại di động – trang web thân thiện
Nếu Quý Khách truy cập internet thông qua các loại điện thoại khác, trang web Priority Pass có
thể được tìm thấy tại www.prioritypass.com/mobile
Trang web này tích ứng với điện thoại di động, cho phép Quý khách tìm kiếm các Phòng Chờ dễ
dàng, nhanh chóng và đơn giản bằng cách nhập bất kì mã số ba chữ của sân bay (ví dụ: “LHR”
cho London Heathrow Airport).
Danh mục tra cứu bỏ túi
Để tải về các danh mục tra cứu mới nhất, vui lòng truy cập www.prioritypass.com, vào phần
“Lounges” và sau đó nhấp vào “Downloads”. Giờ đây những thông tin mới nhất về các Phòng
Chờ luôn sẵn sàng tại bất cứ nơi đâu.
“Lounge Finder” – thông tin trực tiếp đến điện thoại di động của Quý khách
Nếu Quý khách không thể truy cập vào danh sách Phòng Chờ, xin đừng vội lo lắng.
Với dịch vụ “Lounge Finder”, Quý khách có thể nhận được chi tiết của tất cả các Phòng Chờ
ngay lập tức bằng cách nhắn tin.
Thật dễ dàng, chỉ cần nhắn tin mã sân bay 3 chữ đến (44) 7624 8099 77 và Quý khách sẽ nhận
được thông tin về Phòng Chờ bằng tin nhắn trả lời

Quick Reference Guide
Be sure to take your Priority Pass card with you whenever you travel
You can use the Priority Pass lounges regardless of your choice of airline, class of airline ticket
or membership of an airline frequent flyer club.
As a Priority Pass member, wherever you travel, you can be sure that you’ll always experience
outstanding standards of comfort and service – a world away from chaotic airport terminals.
Do some business. Catch up with calls. Send a few emails. Browse through a favorite magazine.
Enjoy refreshments of your choice. Or – go on and simply indulge yourself by doing nothing at
all. Enjoy your visit!
For the most up-to-date lounge information, visit www.prioritypass.com
How to get inside a Priority Pass VIP Lounge – three easy steps
Locate the Priority Pass lounge you want to visit
Present your Priority Pass card to the receptionist
You will be asked to sign a “Record of Visit” Voucher. In some lounges your card will be
electronically swiped.
It’s that easy!
How you’ll be billed – it’s just an easy
On a regular basis, Priority Pass receives from the member lounges details of your visits, the
date and the number of guests who accompanied you.
This will be charged to your Maritime Bank Platinum credit card for each visit as well as the
same amount per accompanying guest.
Each charge will appear on your Maritime Bank Platinum statement.
Lounge information on the move
Wherever you are in the world, the location of the nearest Priority Pass lounge is always close to
hand.
iPhone application
Priority Pass is free to download at the iTunes App Store. The application to search “Priority
Pass lounge finder” allow you to search Priority Pass data base of over 600 airport lounges.
Using GPS technology, this handy tool works out your current location and finds the nearest
lounge available to Priority Pass members at the touch of button – ideal if you are in a rush.

There is also the option to scroll through more than 100 countries and 325 airports where lounges
are located in order to find lounge location details for a future trip.
To download this App, simply search “Priority Pass” at the iTunes App Store on your iPhone
Mobile – friendly website
If you have mobile internet access in other phones, the Priority Pass website can be found at
www.prioritypass.com/mobile
This mobile friendly website allows you to perform quick and easy lounge searches by simply
entering any three letter airport code (e.g. “LHR” for London Heathrow Airport).
Portable lounge directory
To download the latest lounge directory log into www.prioritypass.com go to “Lounges” section
and then click on “Downloads”. You will have the very latest lounge information at your
fingertips wherever you are.
“Lounge Finder”- information direct to your mobile
If you don’t have access to your lounge listing, don’t worry.
With the “Lounge finder” service, you can receive details of all available lounges instantly by
simply texting us the airport code.
It is easy, text 3 letter airport code to (44) 7624809977 and we’ll send you the lounge details by
return text.

