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English Vietnamese 

Campaign Overview Giới thiệu chương trình 

Customer when paying with JCB card at Vietravel tour will 
receive the cashback of 3,000,000vnd for Japan tour 

Khách hàng khi thanh toán sử dụng thẻ JCB sẽ được 
hoàn tiền 3,000,000vnd áp dụng cho tour Nhật. 

Campaign period Thời gian triển khai chương trình 

03 Mar 2018 - 02 May 2018 
* The promotion might be ended before the expiration date 
due to limted fund 

Từ ngày 03/03/2018 - 02/05/2018 
*Ưu đãi có thể kết thúc trước thời hạn do ngân sách có 
hạn 

Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình 

All Vietravel branches in Vietnam 
https://www.vietravel.com/vn/lien-he.aspx 

Tất cả chi nhánh Vietravel tại Việt Nam 
https://www.vietravel.com/vn/lien-he.aspx 

Cards Eligible for this Campaign Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình này 

All JCB brand cards are eligible for this campaign. 
Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng 
trong chương trình lần này. 

Notes Chú ý 

* Can be applied concurrently with other promotions at 
Vietravel. 
* Customer mus pay att least 80% value of Japan tour to be 
qualified for cashback. 
* Each card owner is entitled to only one offer throughout 
the promotion program. 
* Card owner do not need to participate the tour. 
* No limitation of people in a group. 
* Customers who cancel tour will not be entitled to the 
promotion 
* Not applicable to online payment.. 
* You can ask any inquiries at the shop. 
* Vietravel reserves the right to make the final decision if 
there is conflicting interpretations of the campaign content. 

*Được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 
mãi khác tại Vietravel. 
*Chủ thẻ phải thanh toán tối thiểu 80% giá trị tour 
Nhật. 
*Mỗi chủ thẻ chỉ được hưởng ưu đãi một lần duy nhất 
trong suốt chương trình. 
*Chủ thẻ không bắt buộc phải đi trong Tour. 
*Không giới hạn số khách trong nhóm khi đăng ký. 
*Các khách hàng hủy tour sẽ không được hưởng ưu đãi. 
*Không áp dụng cho thanh toán online. 
*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại cửa hàng. 
*Vietravel có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong 
trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung khuyến 
mại. 

 


