Vietravel
Status: ongoing until 25 June 2018
English
Campaign Overview
Customer will receive one TP-link 4G Wireless router when making payment
from 20 million Vietnam Dong by JCB card .

Vietnamese
Giới thiệu chương trình
Nhận ngay quà tặng bộ phát wifi 4G Tp-link khi khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB từ
20 triệu đồng trở lên.

*Applied for JCB cardmembers when buying all Tours on fixed departure
schedule at Vietravel' offices across country or online purchases

*Áp dụng cho các khách hàng là chủ thẻ JCB mua tất cả các Tour theo lịch khởi hành cố
định tại các VPBL Vietravel trên toàn quốc hoặc thanh toán online.

Campaign period
25/05/2018 - 25/06/2018

Thời gian triển khai chương trình
25/05/2018 - 25/06/2018

Participating outlets

Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình

All Vietravel offices in Vietnam and official website
"https://www.vietravel.com/"

Tất cả các VPBL Vietravel trên toàn quốc và trang web chính thức của Vietravel:
"https://www.vietravel.com/"

Cards Eligible for this Campaign
All JCB brand cards are eligible for this campaign.
Notes
* Card holder is not required to travel on tour
* Apply for payment made from 25/5-25/6/2018
* Each customer / JCB card holder is only entitled to one time throughout the
promotion program
* Total amount of gifts in the promotion program: 150
* In all cases, Vietravel's decision will be the final decision
* For more information, please contact 1900 1839, hotline 0938.301.234 or
Customer Service - 190 Pasteur, Ward 6, District 3, HCMC.

Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình này
Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng trong chương trình lần này.
Chú ý
* Chủ thẻ không bắt buộc phải đi trong tour
* Áp dụng cho các giao dịch có ngày thanh toán từ 25/5-25/6/2018;
* Mỗi khách hàng/chủ thẻ JCB chỉ được nhận ưu đãi 1 lần trong suốt chương trình
*Tổng số lượng quà tặng trong chương trình: 150
*Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Vietravel là quyết định cuối cùng
*Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 1839, hotline
0938.301.234 hoặc quầy Dịch Vụ Khách Hàng - 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

