
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

LƯỚT JCB SĂN DEAL HOT TẠI TRAVELOKA LÊN ĐẾN 350,000 VND 
 

1. THỜI GIAN ƯU ĐÃI: 

- Từ 9:00 ngày 10/07 - 23:59 ngày 31/12/2022. 

 

2. NỘI DUNG ƯU ĐÃI 

-  Áp dụng cho tất cả chủ thẻ JCB khi thanh toán vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. 

✓  Mã 350JCBTRAVEL: giảm 350.000đ cho hóa đơn từ 3.000.000đ.  

✓  Mã 250JCBTRAVEL: giảm 250.000đ cho hóa đơn từ 1.000.000đ.  

✓  Mã 100JCBTRAVEL: giảm 100.000đ cho hóa đơn từ 600.000đ.  

 

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

-  Số lượng mã ưu đãi có hạn. Khi số lượng mã đã hết, mã ưu đãi mới sẽ được thêm vào lúc 9:00 của 

tuần tiếp theo trong suốt thời gian diễn ra ưu đãi. 

- Mã có thể áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác của Traveloka 

-  Thời gian sử dụng dịch vụ: tuỳ chọn. 

- 1 khách hàng (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ JCB và 1 thiết bị) chỉ được hưởng ưu đãi 1 

lần cho mỗi tuần  

- Ưu đãi áp dụng đối với yêu cầu đặt dịch vụ được thực hiện trên tất cả các nền tảng như trang web, 

trang web di động và ứng dụng Traveloka (phiên bản 3.18.0 hoặc cao hơn trên Android và iOS). 

-  Chỉ áp dụng cho giao dịch bằng tiềng Việt Nam đồng. 

-  Ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt. 

-  Ưu đãi có thể được tính cùng chương trình Traveloka Loyalty Point dành cho thành viên Traveloka. 

-  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. 

- Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, quyết định của Traveloka sẽ là quyết định cuối cùng 

 

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Hotline: 1900-6978 

Email: cs@traveloka.com 

Customer care on website: https://www.traveloka.com/en-vn/contactus 

 


