
 

 

 
JCB PLATINUM SERVICE 2023 

 
1. NỘI DUNG 

 

▪ Miễn phí sử dụng dịch vụ tại 08 phòng chờ Quốc tế hạng Thương gia thuộc 05 sân bay Quốc tế Nội Bài, 

Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc dành cho chủ thẻ JCB Ultimate và JCB Platinum. 

▪ Áp dụng cho những chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến các Sân Bay Quốc Tế. 

▪ 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 thêm 1 khách đi kèm tại mỗi Phòng chờ (Lượt sử dụng của khách 

được trừ vào số lượt của chủ thẻ) 

 

2. ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG 

STT 
Sân bay 

Quốc tế 
Phòng chờ Quốc tế hạng Thương gia Địa chỉ Website 

1 Nội Bài  Lotus (Bông Sen Quốc tế) Tầng 4, Khu cách ly ga đi Quốc tế T2  Tại đây  

2 Nội Bài Song Hong (Sông Hồng) Tầng 4, Khu cách ly ga đi Quốc tế T2  Tại đây  

3 Tân Sơn Nhất Le Saigonais Quốc Tế Tầng 3, Khu cách ly ga đi Quốc tế Tại đây 

4 Tân Sơn Nhất Orchird (Hoa Lan) Tầng 2, Khu cách ly ga đi Quốc tế Tại đây 

5 Đà Nẵng CIP Orchid  Tầng 2, Khu cách ly ga đi Quốc tế    Tại đây 

6 Cam Ranh Sun Coast  Tầng 2, Khu cách ly ga đi Quốc tế   Tại đây 
 

7 Cam Ranh Lotus  Tầng 2, Khu cách ly ga đi Quốc tế   Tại đây  

8 Phú Quốc CIP Lounge Khu cách ly ga đi Quốc tế    
Đang cập 

nhật 

 

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoặc tình hình kinh doanh, Phòng chờ có thể thay đổi/đóng cửa/tạm đóng 

cửa. Chủ thẻ JCB vui lòng gọi điện để kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ hoặc liên hệ để được tư vấn qua: 

Tổng đài (024) 73 009 009, Email: JCB@cc-c.vn 

 

3. THỜI HẠN CHƯƠNG TRÌNH 

▪ Từ 01/12/2022 đến 31/12/2023 

 

4. LOẠI THẺ ÁP DỤNG: 

 

▪ Áp dụng cho thẻ JCB Ultimate/Platinum chính và phụ còn hiệu lực, phát hành ở Việt Nam 

 

5. GIỚI HẠN LƯỢT SỬ DỤNG: 

 

▪ Chủ thẻ JCB Ultimate: 4 lượt/ khách hàng (*)/năm 

▪ Chủ thẻ JCB Platinum: 2 lượt/ khách hàng (*)/năm 

(*) Được xác định bằng số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu, trường hợp 01 khách hàng sở hữu nhiều hơn 01 thẻ 

JCB thì giới hạn cho thẻ cao cấp nhất sẽ được áp dụng. 

 

 

 

https://www.vietnamairlines.com/la/en/travel-information/airports-transit/lotus-lounge
https://songhonglounge.com.vn/en/
https://sascobusinesslounge.com/product/le-saigonnais-quoc-te/
http://www.sasco.com.vn/vi/dich-vu/phong-cho-thuong-gia/
https://danangairportterminal.vn/vi/services/unwind/cip-orchid-lounge/
https://sascobusinesslounge.com/product/sun-coast-lounge/
https://sascobusinesslounge.com/product/sun-coast-lounge/
https://sascobusinesslounge.com/
mailto:JCB@cc-c.vn


6. QUY TRÌNH ÁP DỤNG: 

 

▪ Chủ thẻ JCB hợp lệ xuất trình thẻ JCB hợp lệ cùng thẻ lên máy bay cho nhân viên lễ tân tại Phòng chờ và 

ký xác nhận sử dụng dịch vụ qua ứng dụng Mobile App Phòng chờ (C-Airport). 

 

7. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ 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 có quyền thay đổi địa điểm áp dụng mà không cần thông báo trước. 

▪ JCB được toàn quyền thay đổi và sửa đổi chính sách chương trình mà không cần thông báo trước. 

 

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

▪ Hotline: (024) 73 009 009 (Cuộc gọi có tính phí) 

▪ Email: JCB@cc-c.vn 

▪ Thời gian làm việc: 8:00 – 18:00 (Hàng ngày) 

 

mailto:JCB@cc-c.vn

