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Điều kiện và điều khoản áp dụng
1. Nội dung chương trình:
Để tham gia vào chương trình này, các chủ thẻ JCB phải tuân thủ tất cả các điều kiện và điều khoản dưới đây
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Nội dung
Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/11/2019
Chủ thẻ JCB Platinum / Supreme / Ultimate còn hiệu lực và phát hành tại Việt
Nam
*Chủ thẻ JCB hợp lệ được sử dụng miễn phí dịch vụ tại 03 phòng chờ Quốc tế
hạng Thương gia thuộc sân bay Quốc tế Nội Bài, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
và sân bay Quốc tế Đà Nẵng.
*Mỗi chủ thẻ JCB được miễn phí hoàn toàn 01 trẻ em đi kèm dưới 02 tuổi.
*Mỗi chủ thẻ JCB Ultimate được miễn phí 01 người đi kèm tại mỗi phòng chờ ngoài
chủ thẻ JCB Ultimate.
*Chủ thẻ JCB có thể sử dụng đặc quyền phòng chờ mà không bị giới hạn bởi điểm
đến của lịch trình bay.
① Sân bay Quốc tế Nội Bài (Website)
➢ Phòng chờ Quốc tế hạng Thương gia – Lotus Lounge (Bông sen Quốc tế)
– Tầng 4, khu cách ly ga đi Quốc tế T2 (Cạnh Gate 28)
② Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (Website)
➢ Phòng chờ Quốc tế hạng Thương gia – Orchid Lounge (Hoa Lan)
– Tầng 2, khu cách ly ga đi Quốc tế (Cạnh Gate 10-14)
③ Sân bay Quốc tế Đà Nẵng (Website)
➢ Phòng chờ Quốc tế hạng Thương gia - CIP Orchid Lounge
– Tầng 2, khu cách ly ga đi Quốc tế
Chủ thẻ JCB hợp lệ phải xuất trình thẻ JCB cùng thẻ lên máy bay cho nhân viên lễ
tân tại phòng chờ và ký xác nhận sử dụng dịch vụ phòng chờ.

2. Các quy định khác:
 Chương trình không áp dụng chung với các ưu đãi giảm giá và khuyến mại khác của Phòng chờ Quốc tế hạng Thương
gia.
 Số lượt miễn phí là có hạn trong suốt thời gian hiệu lực của chương trình và có thể kết thúc sớm trước dự kiến.
 Các thông tin được cung cấp bởi các kênh truyền thông khác như: sách báo, áp phích, thông cáo báo chí, quảng cáo TV,
tin nhắn SMS…là các nội dung đã được rút gọn và có thể chưa cập nhật các thay đổi mới nhất trong thời gian hiệu lực
của chương trình.
 JCB được toàn quyền thay đổi và sửa đổi chính sách chương trình mà không cần thay đổi hoặc sửa đổi tất cả các nội
dung đã công bố.
3. Thông tin liên hệ:
Hotline: 0919 553 003 (Cuộc gọi có tính phí)
Email: JCB@cc-c.vn
Thời gian làm việc: 8:00 – 18:00 (Hàng ngày)

