
  
CHƯƠNG TRÌNH “TRẢI NGHIỆM PHÒNG CHỜ HẠNG THƯƠNG GIA CÙNG JCB” 

Dành riêng cho Chủ thẻ Quốc tế JCB Platinum, JCB Supreme & JCB Ultimate  

-------o0o------- 
 

1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

 

STT Tiêu chí Nội dung chương trình 

1 Thời gian áp dụng Chương trình có hiệu lực từ nay đến ngày 30/11/2018 

2 Đối tượng áp dụng Khách hàng là Chủ thẻ tín dụng Quốc tế JCB Platinum/ Supreme/ Ultimate. 

3 Nội dung ưu đãi Miễn phí dịch vụ Phòng chờ Hạng Thương gia Quốc tế và Phòng chờ Hạng 

Thương gia Quốc nội tại Sân bay Quốc tế Nội Bài và Sân bay Quốc tế Tân 

Sơn Nhất cho chủ thẻ JCB.  

(Khách hàng được miễn phí 01 trẻ em đi kèm dưới 2 tuổi) 

4 Điều kiện áp dụng ➢ Chỉ áp dụng cho khách hàng là Chủ thẻ tín dụng Quốc tế JCB Platinum/ 

Supreme/ Ultimate còn hiệu lực. 

➢ Phòng chờ Hạng Thương gia Quốc tế: Áp dụng cho khách hàng đi 

chuyến bay thẳng đến: Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc, 

Thái Lan, Hawaii, Singapore. 

➢ Phòng chờ Hạng Thương gia Quốc nội: Áp dụng cho các chuyến bay 

nội địa khởi hành từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.  

(Số lượng sử dụng cho Phòng chờ Quốc nội: 300 suất. CT có thể kết thúc 

trước thời hạn do hết ngân sách tùy điều kiện nào đến trước) 

5 Quy trình nhận ưu đãi 
3 bước trải nghiệm Dịch vụ Phòng chờ Hạng Thương gia cùng JCB: 

➢ Xuất trình thẻ Quốc tế JCB tại phòng chờ 

➢ Cung cấp thẻ lên máy bay cho Nhân viên phòng chờ 

➢ Điền Form đăng ký và tận hưởng những giây phút thư giãn tại phòng 

chờ! 



6 Địa điểm áp dụng 
➢ Phòng chờ Hạng Thương gia Quốc tế 

• ORCHID LOUNGE (HOA LAN) 

   Tầng 2, khu cách ly ga đi Quốc tế (Cạnh Gate 10-14) 

   Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 

 

• LOTUS LOUNGE (BÔNG SEN QUỐC TẾ) 

   Tầng 4, khu cách ly ga đi Quốc tế T2 (Cạnh Gate 28) 

   Sân bay Quốc tế Nội Bài  

 

➢ Phòng chờ Hạng Thương Gia Quốc nội 

• LE SAIGONNAIS 

   Tầng 2, khu cách ly ga đi Quốc nội (Cạnh Gate 14) 

   Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 

 

• BÔNG SEN QUỐC NỘI  

   Tầng 3, khu D, khu cách ly ga đi Quốc nội T1 

   Sân bay Quốc tế Nội Bài 

 

2. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC: 

➢  Quyền lợi ưu đãi này không kết hợp với các chiết khấu hoặc ưu đãi khác của Phòng chờ hạng 

Thương gia. 

➢ Điều kiện chính sách ưu đãi mới nhất và đầy đủ nhất được đăng tải trên website của JCB Việt 

Nam tại http://www.vn.jcb/vi/ và Facebook Fanpage JCB Vietnam. Thông tin được cung cấp 

trên các phương tiện truyền thông khác của chương trình như tờ rơi, poster, thông cáo báo chí, 

phim quảng cáo, SMS,… là nội dung vắn tắt, mang tính chất quảng cáo và có thể chưa cập nhật 

kịp thời những thay đổi trong thời gian hiệu lực của chương trình. 

➢ JCB có quyền thay đổi và điều chỉnh chính sách mà không nhất thiết thay đổi hay chỉnh sửa 

toàn bộ các nội dung truyền thông đã triển khai. 

 

3. THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỜ VÀ SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐẾN PHÒNG CHỜ: 

➢ Phòng chờ Hạng Thương gia Quốc tế  

• Tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, ORCHID LOUNGE (HOA LAN)  

- Hoạt động từ 6h sáng đến 2h sáng ngày hôm sau. 

- Sơ đồ hướng dẫn 

 

 

http://www.vn.jcb/vi/


• Tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, LOTUS LOUNGE (BÔNG SEN QUỐC TẾ) 

- Hoạt động từ 5h sáng đến 2h sáng ngày hôm sau. 

- Sơ đồ hướng dẫn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Phòng chờ Hạng Thương gia Quốc nội 

• Tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, LE SAIGONNAIS 

- Hoạt động từ 4h30 sáng đến thời gian chuyến bay cuối trong ngày. 

- Sơ đồ hướng dẫn 

 

 

• Tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, BÔNG SEN QUỐC NỘI  

- Hoạt động từ 4h30 sáng đến thời gian chuyến bay cuối trong ngày. 

- Sơ đồ hướng dẫn 

<Sẽ cập nhật sau> 

 

  



4. CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ ĐI KÈM TRONG PHÒNG CHỜ: 

 

 

 

STT 

 

 

Dịch vụ miễn phí 

Phòng chờ Hạng Thương gia 

Quốc tế 

Phòng chờ Hạng Thương gia 

Quốc nội 
Sân bay Quốc tế 

Nội Bài 

Sân bay Quốc tế 

Tân Sơn Nhất 

Sân bay Quốc tế 

Nội Bài 

Sân bay Quốc tế 

Tân Sơn Nhất 

LOTUS LOUNGE 

(BÔNG SEN QUỐC TẾ) 

ORCHID LOUNGE 

(HOA LAN) 

BÔNG SEN QUỐC NỘI LE SAIGONNAIS 

1 Thực đơn Buffet ăn 

nhẹ (tự phục vụ) 

    

2 Thức uống (bia, 

rượu, cafe, nước 

ngọt, nước trái cây, 

trà…..) 

    

3 Khu vực ngồi 

Massage thư giãn 

    

4 Tiện ích văn phòng 

(Máy tính, máy in, 

photocopy, máy 

fax, scan,...) 

    

5 Internet, Wifi free     

6 Điện thoại công 

cộng nội hạt 

    

7 Tạp chí và các loại 

báo tiếng Anh, 

Hoa, Việt Nhật 

    

8 Màn hình hiển thị 

các chuyến bay 

    

9 Tủ treo áo khoác, 

giá để hành lý 

    

10 Truyền hình cáp 

giải trí 

    

11 Máy đánh giày     

12 Phòng tắm tiện 

nghi 

    

13 Phòng hút thuốc 

riêng biệt 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


