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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH 
“SĂN MÁY BAY VÀNG – ĐÓN NGÀN NIỀM VUI” 

 
1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 28/12/2016 đến 28/02/2017 (63 ngày) 

2. Đối tƣợng: Hành khách đặt vé và thanh toán các chặng bay nội địa & quốc tế của Vietjet (không bao gồm các 

chuyến bay thuê chuyến Charter) tại khung giờ 12:00-14:00 trong thời gian 28/12/2016 đến 28/02/2017. 

3. Hình thức khuyến mại:  

3.1 Giải thƣởng ngày  

+ Hình thức quay số điện tử để chọn chuyến bay may mắn mỗi ngày trong thời gian khuyến mãi. 

+ Trên tàu bay sẽ rút thăm theo số ghế để chọn ngẫu nhiên 3 Hành khách may mắn  

+ Quà: 63 ngày x 3 phần/ngày = 189 phần quà, gồm: Voucher vé máy bay nội địa khứ hồi Vietjet 

3.2 Giải thƣởng tuần: 

+ Hình thức quay số điện tử tại trang quayso.vietjetair.com để chọn hành khách may mắn đặt vé & thanh 

toán tại khung giờ 12:00-14:00 trong tuần trong khoảng thời gian khuyến mãi.  

+ Quà: 1 chỉ vàng DOJI 9999: 1 giải/ tuần x 9 tuần = 9 giải 

3.2 Giải thƣởng cuối kỳ 

+ Hình thức: Quay số lồng cầu 

+ Đối tượng: Tất cả hành khách đặt vé & thanh toán tại khung giờ 12:00-14:00 trong thời gian khuyến mãi từ 

28/12/2016 - 28/02/2017 

+ Giải thưởng: 1 máy bay 1kg vàng 

4. Khách hàng của chƣơng trình khuyến mãi: Tất cả hành khách đặt vé thành công các chuyến bay nội địa & 

quốc tế của Vietjet tại khung giờ 12:00 - 14:00 trong thời gian khuyến mãi từ 28/12/2016 - 28/02/2017 
Không bao gồm các đối tượng sau: 

+ Nhân viên Vietjet đặt vé đi công tác và đặt vé theo dạng FOC 

+ Nhân viên Vietjet đi công tác 

+ Các đối tác sử dụng vé tặng từ Vietjet 

+ Khách hàng bay các chuyến bay charter 

5. Cơ cấu giải thƣởng:  

Giải ngày: 3 phần/ ngày x 63 ngày = 189 phần quà 

Giải tuần: 1 phần/ tuần x 9 tuần = 9 phần 

Giải chung cuộc: 1 giải thưởng 

 

 Giải thƣởng Số ngày Số lƣợng 

Giải ngày Voucher vé máy bay áp dụng 

bất kỳ chặng nội địa khứ hồi (*) 

63 ngày 189 

Giải tuần Vàng miếng: 1 chỉ vàng DOJI 

9999 

9 tuần 9 chỉ 

Giải chung cuộc Máy bay 1 kg vàng DOJI 18k 1 26 lượng 

 

 

(*) Voucher vé máy bay nội địa 

 Thời hạn 1 năm từ 28/12/2016 – 28/2/2017 

 Vé khứ hồi đi bất kỳ chặng nội địa của Vietjet 

 Đặt vé tại phòng vé Vietjet trước ngày khởi hành 7 ngày 

 Vé được miễn cước vận chuyển. Hành khách phải đóng thuế và các lệ phí sân bay theo quy định 

 Vé không được sử dụng vào thời gian cao điểm theo qui định của Vietjet: Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/04 

& 01/05, Lễ quốc khánh 02/09, Tết dương lịch 01/01, Tết nguyên đán: +/-7 ngày so với mùng 1 âm lịch 

 Vé sau khi xác nhận không được thay đổi tên & hành trình 

 Được phép chuyển nhượng khi chưa đặt vé & chưa thực hiện hành trình 

 Hoàn vé: không được phép 
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 Miễn phí 20kg hành lý ký gửi 

 Thay đổi thời gian bay phải đóng phí theo quy định đối với hạng vé Eco 

Điều kiện giải thƣởng: 
- Hành khách bay, đặt vé và thanh toán thành công các chuyến bay nội địa & quốc tế của Vietjet tại khung 

giờ 12:00 – 14:00 trong thời gian từ ngày 28/12/2016 đến ngày 28/02/2017 

- Chặng bay áp dụng: Khách bay, đặt vé và thanh toán thành công các chuyến bay nội địa & quốc tế của 

Vietjet tại khung giờ 12:00 – 14:00 (không áp dụng chuyến bay thuê chuyến charter) trong thời gian 

khuyến mãi. 

- Hành khách trúng giải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật (trên 18 tuổi). Nếu 

người trúng thưởng chưa đủ tuổi thì Cha/Mẹ/ Người giám hộ được Pháp luật công nhận sẽ được nhận giải 

thưởng. 

 

9. Nội dung chi tiết về thể lệ chƣơng trình khuyến mại: 

9.1 Giải ngày 

- Giải thƣởng: Voucher vé máy bay khứ hồi bay bất kỳ chặng nội địa Vietjet 

- Số lƣợng: 189 giải/ 63 ngày (3 giải/chuyến bay/ngày) 

- Hình thức: 

 Bƣớc 1: Vietjet xây dựng 1 chương trình phần mềm quay số trúng giải ngẫu nhiên chạy trên web 

(microsite): quayso.vietjetair.com. Vietjet sẽ cập nhật danh sách số hiệu các chuyến bay Vietjet vào 

microsite này 

Danh sách số hiệu các chuyến bay Vietjet là cố định. Trong một ngày, Vietjet có khoảng 300 chuyến 

bay. Vietjet sẽ nhập số hiệu 300 chuyến bay vào hệ thống để tạo cơ sở dữ liệu quay số. 

 Bƣớc 2: Vietjet sẽ quay số & chọn ra 01 chuyến may mắn/ngày với các thông tin: Số hiệu chuyến 

bay, điểm đi & điểm đến, ngày bay (Ví dụ chuyến bay may mắn là: VJ961: TP.HCM – Seoul ngày 

14/12/2016) 

 Bƣớc 3: Theo danh sách chuyến bay may mắn đã được chọn (1 chuyến bay/ngày), Tiếp viên Vietjet 

sẽ thực hiện rút thăm số ghế trên chuyến bay đó để tìm ra 03 vị khách trúng các giải thưởng là 

voucher vé máy bay. Nếu số ghế được chọn không có hành khách thì tiếp viên sẽ tiến hành rút thăm 

lại để xác định vị khách may mắn khác. Sau 3 lần rút thăm mà vẫn là ghế trống thì Vietjet sẽ hủy giải 

thưởng đó và nộp 50% giá trị giải thưởng cho Bộ Công Thương theo quy định. 

 Bƣớc 4: 03 hành khách may mắn ký tên vào Biên bản xác nhận giải thưởng 

 Bƣớc 5: Tiếp viên nộp lại Biên bản xác nhận giải thưởng có chữ ký của khách hàng cho Ban tổ chức 

Vietjet để làm cơ sở báo cáo cho Cục xúc tiến TM – Bộ công thương 

- Thời gian quay số tìm chuyến bay may mắn: Vào ngày 27 của tháng, cụ thể: 

+ Ngày 27/12/2016, Vietjet sẽ quay số chọn chuyến bay may mắn từ ngày 28/12/2016 – 28/1/2017 

+ Ngày 28/1/2017, Vietjet sẽ quay số chọn chuyến bay may mắn từ ngày 29/01 – 28/02/2017 

- Thời gian thực hiện rút thăm trên tàu bay: Mỗi ngày 1 chuyến bay (theo danh sách đã được chọn) từ 

28/12/2016 đến 28/2/2016 

 

9.2 Giải tuần 

- Giải thƣởng: Vàng miếng DOJI 9999, 1 chỉ vàng 

- Số lƣợng: 9 giải/ 9 tuần 

- Hình thức  

 Bƣớc 1: Vietjet xây dựng 1 chương trình phần mềm quay số trúng giải ngẫu nhiên chạy trên web 

(microsite) quayso.vietjetair.com  

Dữ liệu trong trang microsite này là thông tin một list danh sách số thứ tự các hành khách đặt vé và thanh 

toán thành công trên các chặng nội địa & quốc tế của Vietjet tại khung giờ 12:00 – 14:00 trong thời gian 

khuyến mãi cụ thể như sau:  

 

Năm Dữ liệu khách hàng 

bay Vietjet (Tuần) 

Ngày BTC Vietjet quay số  

tại quayso.vietjetair.com 

Ghi chú 

2017 

28/12/2016 - 3/1/2017 12h trưa ngày 5/1   

4/1 - 10/1 12h trưa ngày 12/1   

11/1 - 17/1 12h trưa ngày 19/1   

18/1 - 24/1 12h trưa ngày 26/1 

 25/1 - 31/1 12h trưa ngày 2/2 Đây là tuần trùng Tết Nguyên đán nên 
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1/2 – 7/2 12h trưa ngày 9/2 nên BTC sẽ Quay số cho cả 2 tuần 

8/2 - 14/2 12h trưa ngày 16/2  

15/2 – 21/2 12h trưa ngày 23/2  

22/2 - 28/2 12h trưa ngày 30/2 

  

 Bƣớc 2: BTC Vietjet tiến hành quay số điện tử (theo lịch như bảng trên) thì hệ thống sẽ hiện ra danh 

sách 1 hành khách may mắn ngẫu nhiên/ tuần trên microsite với các thông tin: Số thứ tự trong list 

danh sách, Họ tên, Mã đặt chỗ, Số chuyến bay, Ngày bay, Số điện thoại, Email 

 Bƣớc 3: Sau khi tra soát được thông tin của khách đặt vé và thanh toán may mắn trúng giải thưởng 

tuần, tổng đài Vietjet liên hệ thông báo cho khách hàng biết về việc trúng giải thưởng. Sau đó, Vietet 

chuyển giải thưởng đến địa chỉ do khách hàng cung cấp thông qua Dịch vụ chuyển phát nhanh đảm 

bảo. Sau khi chuyển giải thưởng đến khách hàng, dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ yêu cầu khách: 

+ Ký nhận vào biên bản đã nhận giải thưởng 

+ Photo CMND  

 Dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ chuyển lại cho Vietjet đầy đủ các chứng từ: danh sách khách hàng ký nhận 

giải thưởng; CMND & Vé điện tử của khách hàng.  

 Bƣớc 4: Vietjet thu thập đầy đủ thông tin để làm cơ sở báo cáo cho Cục xúc tiến TM – Bộ Công 

Thương 

 

9.3 Giải cuối kỳ 

- Giải thƣởng: Mô hình Máy bay trị giá 1 kg vàng 18k (tương đương 26 lượng) 

- Hình thức: 

Quay số lồng cầu công khai, dưới sự chứng kiến của BLĐ Vietjet, nhân viên Vietjet, 01 đại diện Cục xúc 

tiến Thương Mại – Bộ Công Thương và đại diện khách hàng 

- Dữ liệu quay số: Trong thời gian chương trình, Vietjet sẽ ghi nhận lại thông tin tất cả hành khách thực 

hiện việc đặt vé và thanh toán tại khung giờ 12:00 - 14:00 trong thời gian khuyến mãi. Kết thúc chương 

trình, hệ thống sẽ xuất dữ liệu gồm tất cả thông tin hành khách bao gồm ngày tháng bay, mã đặt chỗ. Sau 

đó, Hệ thống sẽ tổng hợp lại một danh sách thứ tự hành khách thực hiện việc đặt vé và thanh toán tại 

khung giờ 12:00 - 14:00 trong thời gian khuyến mãi, và công bố công khai trên website trước khi tiến 

hành quay số 

- Mã số dự thƣởng: là mã số tổng hợp xác định lần lượt từ các lần quay Tháng bay, ngày bay & số thứ tự 

của hành khách trong danh sách đặt vé và thanh toán thành công tại khung giờ 12:00-14:00 trong thời 

gian khuyến mãi. 

 

           Xác định trúng giải thƣởng quay số: 

a. Các bƣớc quay số 

Bƣớc 1: Đại diện của Vietjet công bố công khai danh sách hành khách thực hiện đặt vé và thanh toán tại 

khung giờ 12:00 - 14:00 trong thời gian thực hiện chương trình & giá trị giải thưởng, thể lệ, cơ cấu giải 

thưởng 

Bƣớc 2: Đại diện của Vietjet kích hoạt quay số  

Bƣớc 3: Đại diện của Vietjet công bố mã số may mắn được chọn  

Bƣớc 4: Vietjet tiến hành truy xuất thông tin tương ứng của mã số may mắn & ghi nhận tất cả các thông 

tin vào biên bản  

Bƣớc 5: Tất cả các bên tham dự buổi quay số may mắn ký xác nhận vào biên bản ghi nhận danh sách các 

Hành khách may mắn trúng thưởng chương trình. 

Bƣớc 6: Vietjet tiến hành liên lạc với người trúng giải trong vòng 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày bốc 

thăm trúng thưởng & tổ chức trao giải trễ nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

b. Phƣơng thức chọn KH may mắn 

Bƣớc 1: Quay số xác định tháng bay may mắn (3 tháng: 12/2016, 1/2017 và 2/2017)  

Bƣớc 2: Quay số xác định ngày bay may mắn (28/12/2016 – 28/02/2017) 

Bƣớc 3: Quay số xác định khách hàng may mắn trên danh sách đặt vé và thanh toán tại khung giờ 12:00 - 

14:00 trong thời gian khuyến mãi 

Bƣớc 4: Truy xuất thông tin hành khách may mắn trúng thưởng  

 

9.3 Thông tin quay số & trao thƣởng 

a. Thời gian quay thƣởng: Dự kiến ngày 4/3/2016 

b. Thời gian trao giải thƣởng: Dự kiến trước ngày 3/4/2016 

c. Địa điểm quay thƣởng dự kiến: VP Vietjet 60A Trường Sơn, P2, Tân Bình, Tp.HCM  

d. Địa điểm trao thƣởng: VP Vietjet 60A Trường Sơn, P2, Tân Bình, Tp.HCM  
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e. Thủ tục nhận thƣởng Mô hình Máy bay 1kg vàng: Khách hàng cung cấp cho Vietjet 

- Vé điện tử xác nhận trình 

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu bản photo (có bản gốc đối chiếu) hoặc giấy tờ tùy thân khác (Bằng 

lái xe…) 

 

 


