
 

ĐẶC QUYỀN SÂN GOLF 
(JCB GOLF SERVICE PROGRAM) 

 

Danh sách các sân Golf áp dụng 

MIỀN BẮC  

① FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort 

② FLC HaLong Bay Golf Club & Luxury Resort  

③ Sân Golf Đại Lải 

④ Sân Chí Linh Star Golf 

MIỀN TRUNG 

⑤ FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort  

⑥ FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort (*Resort sẽ mở cửa trong năm 2019) 

⑦ Sân Laguna Lăng Cô Golf Resort  

MIỀN NAM 

⑧ Sân Long Thành Golf Resorts  

⑨ Sân Taekwang Jeongsan Country Golf Club  

⑩ Sân Vietnam Golf & Country Club 

Quy trình áp dụng 

₋ Chủ thẻ JCB Platinum, JCB Ultimate để sử dụng đặc quyền sân Golf, phải đặt giữ chỗ 

qua Hotline (0919 553 003) hoặc Email (JCB@cc-c.vn) trước 02 ngày làm việc (trước 03 

giờ chiều).  

₋  Thời gian tối đa từ ngày đặt chỗ cho đến ngày ra sân là 01 tháng. 

Chú ý 

₋ Chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn phải thanh toán các loại chi phí cần thiết bằng Thẻ JCB. 

₋ Mỗi chủ thẻ JCB Ultimate, JCB Platinum được phép đặt chỗ thêm cho một nhóm tối đa 

ba (03) người đi cùng. Mức ưu đãi cho người đi cùng tuỳ thuộc vào mức ưu đãi của sân 

Golf vào thời điểm đó. 

₋ Đối với cả dịch vụ Giảm 100% và Giảm 60% phí ra sân, số lượng lượt có sẵn giới hạn 

mỗi tháng. 

₋ Đối với dịch vụ Giảm 100% phí ra sân, một (01) chủ thẻ Ultimate có quyền đặt chỗ sáu 

(06) tháng một lần.  



 

₋ Chủ thẻ JCB Ultimate đủ tiêu chuẩn có thể sử dụng riêng dịch vụ Golf mà không cần sử 

dụng dịch vụ Resort. Tuy nhiên, chủ thẻ JCB Ultimate đủ tiêu chuẩn không thể sử dụng 

riêng dịch vụ Resort mà không chơi Golf.   

₋ Trường hợp chủ thẻ đăng ký chơi Golf nhưng sau đó chỉ sử dụng dịch vụ Resort và không 

có hoặc có thông báo hủy chơi Golf trước đó theo quy định chương trình, chủ thẻ sẽ bị 

tính là đã sử dụng 02 lượt chơi Golf và hết lượt đăng ký trong chương trình (Theo quy 

định ở Điều 3., chủ thẻ JCB Ultimate/ Supreme có quyền đăng ký 01 lần/ 6 tháng, 2 lần/ 

năm trong chương trình). 

₋ Đối với dịch vụ Giảm 60% phí ra sân, một (01) chủ thẻ Ultimate, JCB Platinum có quyền 

đặt chỗ một (01) tháng một lần. 

₋ Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua Chương trình JCB Ưu đãi Golf qua hotline 

(0919 553 003) hoặc Email (JCB@cc-c.vn).  

₋ Chủ thẻ sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình nếu đặt chỗ trực tiếp với sân Golf 

và Resort. 

₋ Các khách hàng khác muốn chơi cùng nhóm với chủ thẻ JCB Ultimate, JCB Platinum có 

thể tham gia nếu tất cả phí của người chơi đó được thanh toán bởi thẻ JCB. (Tối đa thêm 

ba (03) người)  

₋ Tuy nhiên, nếu có nhiều hơn ba (03) người, những người còn lại cần đặt chỗ trực tiếp với 

sân Golf theo mức phí áp dụng quy định bởi sân Golf.  

₋ (Nghĩa là JCB có thể đặt chỗ cho tối đa ba (03) người qua hotline JCB bên cạnh chủ thẻ 

JCB đủ tiêu chuẩn) 

₋ Việc chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng 

trống của sân Golf hay Resort.  

₋ Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác. Không áp dụng 

khi tham gia các sự kiện hay giải thi đấu khác tại sân Golf.  

₋ Chương trình JCB Vietnam Golf sẽ không xử lý yêu cầu đặt chỗ dựa vào ngày giờ chơi 

Golf/ checkin mà chủ thẻ đã đặt trước trực tiếp với sân. 

Liên hệ thắc mắc về CT: 

₋ Hotline: 0919 553 003 (Cuộc gọi có tính phí) 

₋ Email: JCB@cc-c.vn 

₋ Thời gian làm việc: 8:00 – 18:00 (Hàng ngày) 

₋ Thông tin tham khảo: http://www.vn.jcb/vi/consumers/platinum/vietnam-golf/ 

 

http://www.vn.jcb/vi/consumers/platinum/vietnam-golf/

