Lounge access will be delivered primarily through the Visa Credit
Platinum card and there is no need for you to register in advance in
order to gain access to the lounges.
You simply need to present your eligible card to the lounge staff
and mention ‘DragonPass’ to avail access.
From 1 April 2018 onwards, your free visit entitlement will migrate
to a -6member visit cap at all lounges in the program.
Any member visits above this entitlement and all guest visits will
be charged at 27$ per person per visit by DragonPass at the lounge
utilizing DragonPass’ online portal.
Any member visits above this entitlement and all guest visits will
be charged at 27$ per person per visit.
Your free visit count will be reset on 31 January yearly In order
to view the list of lounges in the program, you should simply
download the “DragonPass Dine and Travel Companion” app from
the App Store or Google Play and register by inputting your eligible
Visa Platinum Credit card number.
Do you want to know the lounge locations, opening times or
where to dine?
Simply download the DragonPass Dine and Travel Companion app
from the App Store or Google Play
Note – the list of lounges will change from time to time so please
ensure you download the app to have the most current information
on the lounge set.
Key Facts:
What are the benefits of DragonPass Dine and Travel Companion
app?
+25 lounges
you have access to +25 lounge globally using either your Visa
Platinum credit card, or the digital membership card found in the
app.
+200 restaurants
you have access to +200 restaurant discounts available globally
6 visits
From 1 April 2018 you will be eligible for 6* complimentary
member visits per annum.
Any member visits above this entitlement and all guest visits will
be charged at 27$ per person per visit by DragonPass directly at
the lounge.
FAQs:
Q - Do I need to register first to obtain access to the lounges?
A – No. You only have to register if you want to download the app
to have access to the restaurant offers, visit history, and the digital
membership card.
Q - Where can I find the lounge locations, opening times or
where to dine?
Simply download the DragonPass Dine and Travel Companion app
from the App Store or Google Play
Q - Can I see how many free visits I have remaining?
A - To see how many visits you have left visit the Membership
section of the DragonPass Dine and Travel Companion app.
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