
JETSTAR AIRLINES BACK
Status: will start from 19th Jan, 2019

English Vietnamese

Campaign Overview Giới thiệu chương trình

Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần

- Offer e-voucher value 500,000 VNĐ for JCB card holder who buy ticket 

bill from 5 mil VND via website www.jetstar.com/vn.

- 01 prize for Top Spender as 01 couple of Jetstar airline ticket (round-trip) 

Ha Noi - Osaka (Japan).  

Period of Top Spender prize: 2 phase: End of Feb & End of Mar 2019

Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần

- Tặng e-voucher trị giá 500,000 VNĐ cho chủ thẻ JCB mua vé Jetstar giá trị từ 5 

triệu đồng và thanh toán Online tại trang web www.jetstar.com/vn.

- 1 cặp vé Jetstar khứ hồi Hà Nội – Osaka (Nhật Bản) cho chủ thẻ có doanh số 

chi tiêu cao nhất của từng tháng trong thời gian Ưu đãi.

Thời gian lấy dữ liệu trả thưởng: 2 đợt: Tháng 2 và Tháng 3.2019

Campaign period Thời gian triển khai chương trình

From 19/01/2019 to 31/03/2019 Từ 19/01/2019 đến 31/03/2019

Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình

Website:  www.jetstar.com/vn/vi or http://www.jetstar.com/vn/en/ Website:  www.jetstar.com/vn/vi hoặc http://www.jetstar.com/vn/en/

Cards Eligible for this Campaign Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình này

All JCB brand cards are eligible for this campaign. Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng trong chương trình lần này.

Notes Chú ý

- Apply for booking started from 00:00 to 23:59 of Saturday & Sunday every week 

- Apply for ticket booked and paid successfully on website Jetstar Vietnam , 

including: www.jetstar.com/vn/vi or http://www.jetstar.com/vn/en/

- Voucher will be sent to email account registered when customer booked ticket. 

- Voucher value: 500.000đ/seat. JCB Card holder who booked & paid for tickets 

must join in the flight. Expiration period of e-voucher: 06 months.

- Only apply for the route developed by Jetstar Pacific.

- Not apply in accordance with other promotion campaign such as “3 tiếng mỗi 

ngày, thỏa ước mơ bay”, “Cuối tuần siêu khuyến mãi” v.v..

- Onlyl apply for booking paid by JCB Card. 

- Top spender prize will be chosed based on the report from Jetstar. 

- 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 

http://www.jetstar.com/vn/en/

- Voucher sẽ được gửi vào tài khoản email mà bạn đã đăng ký khi đặt chỗ.

- Giá trị Voucher là 500.000đ/đặt chỗ. Người đặt vé phải tham gia vào hành trình. Thời 

hạn e-voucher: 06 tháng.

- 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 JCB.

- Giải thưởng chủ thẻ chi tiêu cao nhất dựa trên báo cáo từ hệ thống của Jetstar.


