
                                                                            

                                                                             

 

 

Thể lệ Chương Triǹh Khuyến Mãi  

“Bay thả ga cùng thẻ JCB & Jetstar” 
 

1. Thời gian chương triǹh Khuyến Mãi:  Từ 25/06/2019 đến 25/09/2019 hoặc đến khi hết ngân 

sách.  

2. Hình thức: Mua vé máy bay trực tuyến tại website Jetstar Việt Nam 

3. Chi tiết Ưu đãi:  

- Khi mua vé máy bay trực tuyến và thanh toán ngay bằng các loại thẻ tín dụng JCB tại trang 

web jetstar.com vào các ngày thứ bảy, chủ nhật khách hàng sẽ nhận được e-voucher trị giá 

250.000 VNĐ để sử dụng cho lần đặt vé kế tiếp, tối đa 1.000.000VNĐ/1 lần đặt vé.  

4. Đối tượng:  Tất cả chủ thẻ JCB  

5. Quy định chương trình: 

 Trong vòng 4 ngày sau giao dịch, Khách hàng sẽ nhận được e-voucher từ Jetstar. 

 Voucher sẽ được gửi vào tài khoản email mà khách hàng đã đăng ký khi đặt chỗ. Giá 

trị Voucher là 250.000đ mỗi ghế, tối đa 1.000.000VNĐ/1 lần đặt vé.  

 Thời hạn e-voucher: 06 tháng. 

 Chương trình áp dụng cho các mã đặt chỗ được tạo trong khoảng thời gian từ 00:00 

đến 23:59 các ngày thứ bảy, chủ nhật.  

 Chương trình áp dụng cho các mã đặt chỗ được khởi tạo và hoàn tất thanh toán trên 

webite Jetstar Việt Nam, bao gồm: www.jetstar.com/vn/vi hoặc 

www.jetstar.com/vn/en 

 Chương trình chỉ áp dụng cho các mã đặt chỗ cho các chuyến bay khai thác bởi 

Jetstar Pacific 

 Chương trình không áp dụng song song với các chương trình khuyến mãi khác ví dụ 

Chương trình khuyến mại “3 tiếng mỗi ngày, thỏa ước mơ bay”, “Cuối tuần siêu 

khuyến mãi” v.v.. 

 Chương trình chỉ áp dụng cho các mã đặt chỗ được thanh toán bằng thẻ tín dụng JCB. 

 Jetstar bảo lưu quyền hủy bỏ, sửa đổi và/hoặc điều chỉnh toàn bộ hoặc một phần 

bất kì các điều kiện và điều khoản của chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà 

không cần thông báo trước cho người tham gia; 

 Trong moị trường hơp̣ khiếu naị, quyết điṇh của Jetstar là quyết điṇh cuối cùng; 

 Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hê:̣ 

Hotline: 1900 1550 hoặc  

Website: https://www.jetstar.com/vn/vi/voucher-project  
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