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English Vietnamese 

Campaign Overview "Enjoy the Exciting Summer 
with Jetstar Pacific and JCB!" 

Giới thiệu chương trình "Mùa Hè sôi động với 
Jetstar Pacific và JCB!" 

Customers who pay with a JCB card on Jetstar Pasific 
website will get privileges as below. 
*Visit 
http://www.jetstar.com/vn/en/cooperation/summe
r-holiday-with-jetstar-pacific-and--jcb for all the 
terms and conditions  
[Promotion 1] 
Everyone who pays with JCB at Jetstar Pacific 
website gets 200,000 VND cashback multiplied by 
the number of seats purchased! 
*Cashback to the customers' JCB card after the 
purchase of the tickets for domestic flights. 
*Seats applicable for the promotion per purchase 
are limited to 10 seats. 
*The promotion is applied for the first payment of a 
card number during the term. 
* The promotion is applied for bookings in which 
passenger names are not changed. 
*The booked seats applicable for the promotion 
cannot be refunded. 
*The number of the seats applicable for the 
promotion is limited. The seats run out, the 
promotion will finished even during the campaign 
period. 

Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB tại 
website của Jetstar Pacific sẽ nhận được những 
ưu đãi đặc biệt như sau: 
* Để biết thêm điều kiện và điều khoản của 
chương trình, vui lòng truy cập 
http://www.jetstar.com/vn/vi/cooperation/mu
a-he-soi-dong-cung-jetstar-va-jcb 
[Chương trình khuyến mại 1] 
Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB tại 
website của Jetstar Pacific sẽ được hoàn lại 
200.000 VND nhân với số chỗ đặt mua. 
* Hoàn tiền cho khách thanh toán bằng thẻ JCB 
sau khi mua vé chuyến bay nội địa. 
* Giới hạn số chỗ được hưởng ưu đãi trên 
một 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. 
* Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho các 
booking không được thay đổi tên hành khách. 
* 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. 



[Promotion 2] 
Everyone who pays the most amount every term 
with JCB card at Jetstar Pacific website gets an 
iPhone 8 and a pair of return air tickets from Hanoi 
or Danang to Osaka operated by Jetstar Pacific. 
*The promotion is applied for domestic and 
international flights. 
*The promotion is applied for Vietnamese people 
and foreigners who live and work in Vietnam. 
*The winner will be decided by counting the total 
amount of the purchase every term.  
*The winner must comply with such conditions as (i) 
bookings they make are non-refundable, (ii) flight 
date/time and passenger name changes are not 
permitted, (iii) all passengers in the bookings need 
to complete their travels. 
*The flight applicable for the promotion is limited. 
See the campaign period below. 

[Chương trình khuyến mại 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 giai đoạn sẽ 
được tặng một điện thoại iPhone 8 và một cặp 
vé khứ hồi bay từ Hà Nội hoặc Đà Nẵng đến 
Osaka khai thác bởi Jetstar Pacific. 
*Chương trình ưu đãi được áp dụng cho các 
chuyến bay nội địa và quốc tế. 
*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 giai đoạn. 
*Người thắng cuộc phải đáp ứng các điều kiện 
sau (i) các vé đặt mua không được hoàn, (ii) 
không được phép thay đổi ngày/giờ bay và tên 
hành khách, (iii) tất cả hành khách có tên trong 
đặt chỗ ban đầu cần phải thực hiện xong các 
chặng bay trong hành trình đã đặt. 
*Chặng bay áp dụng cho chương trình khuyến 
mại có giới hạn. Xem thời gian khuyến mại 
phía dưới. 

Campaign period Thời gian triển khai chương trình 



From July 01, 2017 to October 31, 2017 for 
Promotion 1, 2 and 3. 
*The winner for Promotion 2 will be decided by 
counting the total amount of the purchase in the 
following each term. The date in () is the flight date 
of the ticket applicable to the promotion. 
a) July 01, 2017 to July 31, 2017 
(Flight date should be from July 01, 2017 to October 
31, 2017) 
b) August 01, 2017 to August 31, 2017 
(Flight date should be from August 01, 2017 to 
November 30, 2017) 
c) September 01, 2017 to September 30, 2017 
(Flight date should be from September 01, 2017 to 
December 31, 2017) 
d) October 01, 2017 to October 31, 2017 
(Flight date should be from October 01, 2017 to 
January 31, 2018) 

Từ 01/07/2017 đến 31/10/2017 cho Chương 
trình Khuyến mại 1 và 2 
*Người thắng cuộc của Chương trình khuyến 
mại 2 sẽ được xác định bằng tổng doanh số 
mua vé trong mỗi giai đoạn dưới đây. Thời gian 
trong () là thời gian bay áp dụng cho chương 
trình khuyến mại này. 
a) 01/07/2017 đến 31/07/2017 
(Thời gian bay từ 01/07/2017 đến 31/10/2017) 
b) 01/08/2017 đến 31/08/2017 
(Thời gian bay từ 01/08/2017 đến 30/11/2017) 
c) 01/09/2017 đến 30/09/2017 
(Thời gian bay từ 01/09/2017 đến 31/12/2017) 
d) 01/10/2017 đến 31/10/2017 
(Thời gian bay từ 01/10/2017 đến 31/01/2018) 

Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình 

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

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 
-You must pay by JCB card to get the privileges. 
-You can ask any inquiries through Jetstar Pacific's 
hotline (08) 7307 0058 
-Jetstar Pacific reserves the right to make the final 
decision if there is conflicting interpretations of the 
campaign content. 

*Quý khách chỉ được hưởng ưu đãi khi thanh 
toán bằng thẻ JCB. 
*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin qua số 
hotline của Jetstar Pacific (08) 7307 0058 
*Jetstar Pacific có quyền đưa ra quyết định cuối 
cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong 
nội dung khuyến mại. 

 


