
ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN TẠI VIETJET AIR 

 

 

MUA VÉ SKYBOSS, ƯU ĐÃI LỚN KHI THANH TOÁN BẰNG THẺ  

VIETCOMBANK VISA  

 

Wow… Tiếp nối chương trình “Trải nghiệm Skyboss- Thưởng ngoạn Châu Âu – đón tàu 

Vietjet” đã  quay số tìm ra 10 hành khách may mắn đi đón tàu bay mới Vietjet, từ nay cho đến 

12/12/2015,  Vietjet tiếp tục dành ưu đãi cho các chủ thẻ VISA khi mua vé tại 

https://visa.vietjetair.com. Thời gian bay áp dụng từ 16/9 - 16/12/2015.  

Chương trình áp dụng cho tất cả chủ thẻ Visa tại Việt Nam & các nước quốc tế, mang đến cho 

bạn những trải nghiệm dịch vụ hàng không chất lượng, hội tụ nhiều tiện ích dành riêng cho 

những người dẫn đầu, tận hưởng các chuyến bay trong phòng chờ sang trọng, tàu bay mới, 

ghế da sang trọng, tiếp viên phục vụ thân thiện, thưởng thức các món ăn nóng ngon miệng, cùng 

nhiều trải nghiệm thú vị, bất ngờ. 

1. Thời gian khuyến mãi: 14/9/2015 đến ngày 12/12/2015 

2. Thời gian bay: 16/9/2015 đến 16/12/2015  (vé được áp dụng trong các ngày lễ Tết)  

3. Giá vé khuyến mãi: Giảm 15% giá vé máy bay hạng SkyBoss 

4. Hành trình bay khuyến mãi: Tất cả các chặng bay nội địa và quốc tế của Vietjet  

5. Đối tượng áp dụng khuyến mãi: Tất cả chủ thẻ Visa tại Việt Nam & quốc tế 

6. Kênh bán vé khuyến mãi: Duy nhất tại trang web https://visa.vietjetair.com 

7. Hình thức thanh toán: Thanh toán ngay bằng thẻ VISA 

8. Điều kiện vé: áp dụng theo điều kiện vé SkyBoss 

Chính sách ưu tiên: 

+ Ưu tiên làm thủ tục check-in 

+ Ưu tiên phục vụ hành lý 

+ Miễn phí 20kg hành lý ký gửi & 7kg hành lý xách tay hoặc 1 bộ chơi Golf 

+ Chọn chỗ ngồi miễn phí 

+ Sử dụng dịch vụ phòng chờ miễn phí 

https://visa.vietjetair.com/
https://visa.vietjetair.com/


+ Được phục vụ xe  đưa đón riêng ra máy bay (trường hợp không có ống lồng) 

+ Phục vụ suất ăn nóng trên máy bay (áp dụng đối với chặng bay từ 1,5 giờ bay trở lên) 

Chính sách vé: 

+ Thay đổi tên hành khách: Khách phải đổi tên cho cả hành trình & đóng phí thay đổi 

+ Thay đổi chuyến bay, ngày bay, chặng bay: miễn phí thay đổi. Khách đóng chênh lệch 

giá vé (nếu có) 

+ Điều kiện: thay đổi trước giờ khởi hành 3h 

+ Vé ưu đãi sẽ được phát tùy theo lượng ghế và thời gian đặt vé 

Tất cả các yêu cầu thay đổi thực hiện tại website www.vietjetair.com 

9. Quy định về thẻ hợp lệ dùng trong chương trình: 

-  

- Tài khoản thẻ đã được kích hoạt 

- Thẻ còn hạn sử dụng và tài khoản thẻ đủ khả năng thanh toán chi phí  

10. Chương trình không áp dụng với: 

- Các giao dịch mua vé, đổi vé, chặng bay, ngày bay đối với các vé mua ngoài phạm vi 

trang web này. 
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- Các chương trình khuyến mãi khác của Vietjet trong cùng thời điểm  

- Các chương trình ưu đãi khách hàng khác của Visa trong cùng thời điểm  

11. Thông tin liên hệ  

-   Tìm hiểu các thông tin về dịch vụ bay vui lòng liên hệ 

 Website: www.vietjetair.com 

 Hotline: 1900 1886 

-   Thông tin về Thẻ và các phát sinh trong giao dịch thẻ, vui lòng liên hệ trực tiếp với 

Ngân hàng phát hành thẻ  
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