
ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN ƯU ĐÃI TẠI JETSTAR 

1. Ưu đãi 1:  

Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ Vietcombank JCB tại website của Jetstar Pacific sẽ 

được hoàn lại 200.000 VND. 

* Hoàn tiền cho khách thanh toán bằng thẻ Vietcombank 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 suốt 

thời gian thực hiện. 

* 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. 

2. Ưu đãi 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 128GB kèm theo bàn phím Touch hoặc Type Cover . 

* 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 và không 

được hủy hoặc hoàn lại vé trong thời gian khuyến mại. 

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

mại phía dưới. 

* Người thắng cuộc của Ưu đãi 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 ưu đãi này. 

a) 1/5/2014 - 31/5/2014 (Thời gian bay từ 1/5/2014 - 31/8/2014) 

b) 1/6/2014 - 30/6/2014 (Thời gian bay từ 1/6/2014 - 30/9/2014) 

c) 1/3/2014 - 31/3/2014 (Thời gian bay từ 1/7/2014 - 31/10/2014) 

d) 1/8/2014 - 31/8/2014 (Thời gian bay từ 1/8/2014 - 30/11/2014) 


