
 

Mã khách sạn JCBSTAY 

 

· Ưu đãi 25% khi đặt phòng khách sạn với mức giảm tối đa 300.000 VNĐ khi sử dụng mã ưu 

đãi JCBSTAY. 

· Mã ưu đãi không yêu cầu mức giao dịch tối thiểu. 

· Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Thẻ mang thương hiệu JCB. 

· Mã Ưu đãi chỉ có hiệu lực sử dụng từ 9:00 tới 23:59 mỗi Thứ Hai trong các tuần trong thời hạn 

chương trình. 

· Thời hạn sử dụng mã ưu đãi: Từ 9:00 01/07/2019 – 23:59 23/09/2019 

· Thời gian ở: Từ 9:00 01/07/2019 – 23:59 01/01/2020 

· Mã ưu đãi áp dụng đối với tất cả các khách sạn 

· Mã ưu đãi áp dụng cho mọi khách sạn và loại phòng, phụ thuộc vào chính sách của từng khách 

sạn. 

· Tổng số mã ưu đãi có hạn mỗi ngày, áp dụng cho các giao dịch đặt phòng khách sạn hợp lệ đầu 

tiên mỗi ngày ưu đãi trong thời hạn chương trình. 

· Chủ Thẻ Hợp Lệ phải đặt chỗ và nhập mã ưu đãi sau 9:00 để được hưởng ưu đãi. 

· Mỗi khách hàng (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 tài khoản thẻ tín dụng, 1 thiết bị) chỉ 

được sử dụng 1 mã ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình. 

· Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể không nhận được Ưu Đãi nếu số lượng Ưu Đãi phân bố cho mỗi Ngày 

Ưu Đãi đã được sử dụng hết. Chương trình sẽ bắt đầu lại từ 9:00 Ngày Ưu Đãi kế tiếp cho đến 

khi hết thời gian khuyến mãi. 

· Mã ưu đãi chỉ áp dụng đối với yêu cầu đặt phòng khách sạn thực hiện tại ứng dụng Traveloka 

(phiên bản 2.15.0 hoặc cao hơn trên Android và iOS). 

· Chương trình này không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác của Traveloka. 

· Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VND. 

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

· Mã Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

· Khách hàng sử dụng mã Ưu đãi sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản & điều kiện khuyến 

mãi sẽ bị từ chối việc sử dụng mã Ưu đãi của Traveloka trong tương lai. 

· Sử dụng Mã Ưu đãi sai là khi Traveloka xác định rằng mã Ưu đãi bị áp dụng sai mục đích, nhằm 

gian lận hoặc trục lợi. 

· Traveloka không có trách nhiệm cấp lại các mã Ưu đãi bị gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố 

kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách. 

· Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình mà không cần 

thông báo trước. 

 

  



 
 

Mã combo khách sạn và vé bay JCBCOMBO 

 

· Ưu đãi 30%, tối đa 500.000 VNĐ khi đặt combo phòng khách sạn và vé máy bay khi sử dụng 

Mã Ưu đãi JCBCOMBO. 

· Mã ưu đãi không yêu cầu mức giao dịch tối thiểu. 

· Mã ưu đãi chỉ áp dụng đối với yêu cầu đặt combo khách sạn và vé bay thực hiện tại ứng dụng 

Traveloka (phiên bản 2.15.0 hoặc cao hơn trên Android) và trên trình duyệt (desktop). 

· Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Thẻ mang thương hiệu JCB. 

· Mã Ưu đãi chỉ có hiệu lực sử dụng từ 9:00 tới 23:59 mỗi Thứ Hai trong các tuần trong thời hạn 

chương trình. 

· Thời hạn sử dụng mã ưu đãi: Từ 9:00 01/07/2019 – 23:59 23/09/2019  

· Thời gian ở: Từ 9:00 01/07/2019 – 23:59 01/01/2020 

· Chủ Thẻ Hợp Lệ phải đặt chỗ và nhập mã ưu đãi sau 9:00 ngày Thứ Hai để được hưởng ưu đãi.  

· Mã Ưu đãi áp dụng cho mọi khách sạn và loại phòng, phụ thuộc vào chính sách của từng khách 

sạn.  

· Mã Ưu đãi không áp dụng nếu đặt riêng vé máy bay và khách sạn. 

· Tổng số mã ưu đãi có hạn mỗi ngày, áp dụng cho các giao dịch đặt combo khách sạn và vé bay 

hợp lệ đầu tiên mỗi ngày ưu đãi trong thời hạn chương trình. 

· Mỗi khách hàng (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 tài khoản thẻ tín dụng, 1 thiết bị) chỉ 

được sử dụng 1 mã trong thời gian diễn ra chương trình. 

· Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể không nhận được Ưu Đãi nếu số lượng Ưu Đãi phân bố cho mỗi ngày 

ưu đãi đã được sử dụng hết. Chương trình sẽ bắt đầu lại từ 9:00 Ngày ưu đãi kế tiếp cho đến 

khi hết thời gian khuyến mãi. 

· Chương trình này không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác của Traveloka. 

· Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VND. 

· Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

· Khách hàng sử dụng mã ưu đãi sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản & điều kiện khuyến 

mãi sẽ bị từ chối việc sử dụng mã Ưu đãi của Traveloka trong tương lai. 

· Sử dụng mã ưu đãi sai là khi Traveloka xác định rằng mã Ưu đãi bị áp dụng sai mục đích, nhằm 

gian lận hoặc trục lợi. 

· Traveloka không có trách nhiệm cấp lại các mã Ưu đãi bị gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố 

kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách. 

· Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình mà không cần 

thông báo trước. 


