
 
 

             
 
   

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

LƯỚT JCB “SĂN” DEAL HOT VNTRIP GIẢM 20% 

1. Tên chương trình: “Lướt JCB săn 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. (tính theo tháng dương lịch) 

- 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%. 

- Mã không áp dụng cho hình thức thanh toán tại khách sạn. 

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: 

VNTRIP Hotline VNTRIP.VN: 0963 266 688 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


