
LƯỚT JCB “SĂN” DEAL HOT VNTRIP GIẢM 20% 
 

 

1. Tên chương trình: “Lướt JCB sẵn deal  hot VNTRIP giảm 20%”  

2. Thời gian áp dụng: từ 0h ngày 25/06/2020 - 23h59 ngày 15/09/2020 hoặc đến khi 

hết số lượng ưu đãi tùy điều kiện nào đến trước. 

 

3. Đối tượng áp dụng: KH cá nhân thực hiện đặt và thanh toán bằng thẻ JCB phát hành 

tại Việt Nam trên website/ứng dụng Vntrip.vn 

 

4. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình: 
 

4.1. Nội dụng ưu đãi: 
 

- Giảm 20% tối đa 500.000đ/1 hóa đơn tối thiểu từ 1,500,000đ. 

 

- Hình thức nhận ưu đãi: Khách hàng nhập mã giảm giá JCBTRAVEL theo quy định 

của   chương trình khi đặt phòng tại Vntrip.vn và chọn thanh toán bằng thẻ quốc tế JCB. 

 

- Thời gian áp dụng: Thứ 5, Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần 
 

4.2. Điều kiện áp dụng ưu đãi: 
 

- Áp dụng cho hơn 11.000 khách sạn nội địa và combo du lịch trên Vntrip. 

- Thời hạn áp dụng mã giảm giá: từ 0h ngày 25/06/2020 - 23h59 ngày 15/09/2020. 

 

- Thời gian lưu trú khách sạn: Không giới hạn 

 

- Áp dụng khi thanh toán trực tuyến bằng thẻ quốc tế JCB phát hành tại Việt Nam 

 

- 01 khách hàng (01 email/01 số điện thoại/01 thiết bị/01 số thẻ) chỉ được sử dụng 

duy nhất 01 lần mã giảm giá trong 01 tháng. 

 

- Tên người nhận phòng phải trùng khớp với tên chủ thẻ JCB đã dùng thanh toán. 

 

- Không áp dụng đồng thời với các mã giảm giá khác của Vntrip.vn. 

 

- Hoàn hủy theo chính sách của từng khách sạn. 

 

- Chương trình không áp dụng cho các đơn hàng có dấu hiệu cố ý gian lận, lợi 

dụng lỗi hệ thống hoặc không thỏa mãn điều kiện yêu cầu. 

 



- JCB và Vntrip.vn không có trách nhiệm cấp lại các mã ưu đãi bị quá hạn, hủy bỏ 

do gian lận, sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách. 

 

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình 

khuyến mãi khác. 

- JCB không chịu bất kỳ khoản phí phát sinh nào khi sử dụng ưu đãi này trừ chi phí 

cho ưu đãi 20%. 

 

5. Các bước để được giảm giá 20% 

 

- Bước 1: Vào Vntrip.vn, chọn điểm đến và khách sạn lưu trú. 

 
- Bước 2: Tại màn hình Xem lại đơn hàng, đến bước Thanh toán, nhập mã giảm giá 

JCBTRAVEL  tương ứng để nhận giảm giá.  

 

- Bước 3: Chọn hình thức thanh toán bằng thẻ quốc tế, chọn thẻ JCB, điền thông tin 

xác nhận thanh toán đến khi giao dịch hoàn tất 
 

6. Đầu mối hỗ trợ khách hàng về chương trình ưu đãi: 

- OCB: 18006678 

- JCB: (028) 3775 3232 (Ms.Thu) hoặc email contact@jcbi.com.vn 

- VNTRIP Hotline VNTRIP.VN: 0963 266 688 

 

 
 

VNTRIP.VN - JCB PROMOTION DETAILS 
 

DISCOUNT 20% FOR VIETNAM HOTEL BOOKING 
 

 

1. Promotion Name: “Let’s hunt JCBxVNTRIP hot deal” 

 

2. Promotion period: starting from June 25th 2020 until 23:59 September 15th, 2020 or 

until out of deal ( depending on which happens first) 

 

3. Subjects of application: Personal Customers booking and making a transaction on 

JCB card on website or app VNTRIP.VN 

 

4. Promotion details 

4.1. Program offer 
 

- 20% off (Maximum discount amount is five hundred VND (VND 500,000) for  

each bill (booking at least one million five hundred thousand VND) 

mailto:contact@jcbi.com.vn


- Format: Customers key in voucher code: JCBTRAVEL when booking on 

Vntrip.vn then make a transaction by JCB Card released in Vietnam. 

- Time: Weekly on Thursday, Saturday, and Sunday. 
 

4.2. General terms & conditions: 
 

- Apply for over 11.000 domestic hotels and travel packages on Vntrip platforms. 

- Promotion period: starting from June 25th, 2020 until 23:59 September 15th, 

2020. 

- Guest stay: unlimited 

- Apply to all transactions made by JCB card 

- Each customer (1 email/ 1 phone number/1 device/1 card number) can only use 

this discount once per month. 

- The guest’s name must be matched with the JCB cardholder name. 

- This Promotion shall not be applied in conjunction with any other offers, 

discounts or promotions on Vntrip.vn 

- Refund and cancellation policy according to the hotel policy 

- This Promotion shall not be applied to any customer with fraud behavior or 

taking advantage of system errors for required conditions. 

- JCB and Vntrip.vn hold no responsibility in case discount codes are expired, 

canceled due to fraud, technical error, or improper use. 

- JCB won’t get any responsibility for any extra fees except the promotion program. 

 

5. How to apply the discount: 

 

- Step 1: Enter Vntrip.vn website or app, select destination, and hotel 

- Step 2: On Check your booking screen, at the payment step, key in JCBTRAVEL 

code to apply the discount. 

- Step 3: Select your payment method as International payment cards - JCB card, 

fill in your information and confirm payment. 

 
 

6. For more information about the promotion program: 

- OCB: 1800 6678 

- JCB: 028 3775 3232 (Ms.Thu) or email contact@jcbi.com.vn 

- VNTRIP Hotline VNTRIP.VN: 0963 266 688 
 


