
Ưu đãi tại Jetstar Pacific 

Giới thiệu chương trình 

Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB tại website của Jetstar Pacific sẽ nhận được những ưu 

đãi đặc biệt như sau: 

* Để biết thêm điều kiện và điều khoản của chương trình, vui lòng truy cập 

http://www.jetstar.com/vn 

 

[Chương trình khuyến mại 1] 

Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB tại website của Jetstar Pacific sẽ được hoàn lại 

200.000 VND. 

* Hoàn tiền cho khách thanh toán bằng thẻ JCB sau khi mua vé chuyến bay nội địa. 

* Giới hạn số chỗ được hưởng ưu đãi trên mỗi lần mua là 10 chỗ ngồi. 

* Chương trình ưu đãi được áp dụng cho lần thanh toán đầu tiên của chủ thẻ trong suôt thời 

gian thực hiện. 

* Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho các booking không được thay đổi tên hành khách. 

* Những chỗ ngồi đã được đặt và được hưởng ưu đãi không được hoàn lại. 

* Số lượng chỗ ngồi áp dụng cho chương trình khuyến mại có giới hạn. Khi hết chỗ ngồi, 

chương trình sẽ kết thúc mặc dù đang trong thời gian khuyến mại. 

 

[Chương trình khuyến mại 2] 

Khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB  cho các chuyến bay tại website của Jetstar Pacific và có 

doanh số mua vé cao nhất mỗi tháng sẽ được tặng một máy tính bảng Microsoft Surface Pro 4-

128GB. 

*Chương trình ưu đãi được áp dụng cho các chuyến bay nội địa. 

*Chương trình ưu đãi được áp dụng cho người Việt Nam và người nước ngoài sống và làm 

việc tại Việt Nam. 

*Người thắng cuộc sẽ được xác định bằng tổng doanh số mua vé mỗi tháng. 

*Người thắng cuộc phải đáp ứng các điều kiện sau (i) các vé đặt mua không được hoàn, (ii) 

không được phép thay đổi ngày/giờ bay và tên hành khách, (iii) tất cả hành khách có tên trong 

đặt chỗ ban đầu cần phải thực hiện xong các chặng bay trong hành trình đã đặt. 

*Chặng bay áp dụng cho chương trình khuyến mại có giới hạn. Xem thời gian khuyến mại 

phía dưới. 

Thời gian triển khai chương trình 

Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 15/03/2016 cho Chương trình Khuyến mại 1 và 2 

*Người thắng cuộc của Chương trình khuyến mại 2 sẽ được xác định bằng tổng doanh số mua 

vé trong mỗi tháng dưới đây. Thời gian trong () là thời gian bay áp dụng cho chương trình 

khuyến mại này. 

a) 16/11/2015 đến 15/12/2015 

(Thời gian bay từ 16/11/2015 đến 15/03/2016) 

b) 16/12/2015 đến 15/01/2016 

(Thời gian bay từ 16/12/2015 đến 15/04/2016) 

c) 16/01 đến 15/02/2016 

(Thời gian bay từ 16/01/2016 đến 15/05/2016) 

d) 16/02 đến 15/03/2016 

(Thời gian bay từ 16/02/2016 đến 15/06/2016) 
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Địa điểm áp dụng chương trình 

http://www.jetstar.com/vn  

Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình 

Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng trong chương trình lần này. 

Chú ý 

*Quý khách chỉ được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ JCB. 

*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại khách sạn. 

*JCB có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung 

khuyến mại. 
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