
 
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THẺ SACOMBANK 

ĐÓN QUỐC KHÁNH – TRỌN NGÀY VUI VỚI THẺ SACOMBANK 

STT ĐỊA ĐIỂM ƯU ĐÃI (áp dụng cho thẻ cá nhân) 

Đặt phòng qua ứng dụng 

1 Agoda 

Giảm đến 20% khi đặt phòng khách sạn toàn cầu 

• Giảm 20% vào ngày đặc biệt (09/09, 10/10, 11/11, 12/12 trong năm 2022) 

• Giảm 10% vào tất cả các ngày còn lại 

Thời gian đặt phòng: Đến 31/12/2022 

Thời gian lưu trú: Đến 31/03/2023 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ Sacombank Visa 

Chi tiết 

2 Booking.com 

Giảm 15% và hoàn đến 10%  

• Giảm 15% áp dụng cho tất cả thẻ quốc tế Sacombank 

• Hoàn tiền đến 10% áp dụng cho thẻ Sacombank Visa và Sacombank 

Mastercard (mức hoàn tiền từ 6-10% tùy từng khách sạn, số tiền hoàn sẽ được 

thể hiện chi tiết ở trang kết quả) 

Thời gian áp dụng: Đến 30/09/2022 (bao gồm thời gian đặt phòng và lưu trú) 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế Sacombank 

Chi tiết 

3 Traveloka 

Giảm đến 350.000 VND vào thứ 5, 6 hàng tuần 

• Mã 350JCBTRAVEL: Giảm 350.000 VND cho hóa đơn từ 3.000.000 VND 

• Mã 250JCBTRAVEL: Giảm 250.000 VND cho hóa đơn từ 1.000.000 VND 

• Mã 100JCBTRAVEL: Giảm 100.000 VND cho hóa đơn từ 600.000 VND 

Thời gian áp dụng: Đến 31/12/2022 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ Sacombank JCB 

Chi tiết 

4 Mytour 

Giảm 10% (tối đa 250.000 VND) khi nhập mã MYTOUR8H22STB tại ứng dụng Mytour, 

website www.mytour.vn 

• Ưu đãi được áp dụng khi đặt phòng khách sạn trong nước tại Mytour. 

• Khách sạn áp dụng: tất cả khách sạn trên toàn quốc (trừ khách sạn có deal giá 

độc quyền) 

• Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần trong suốt chương trình. 

https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/uu-dai-tu-cac-to-chuc-the/agoda-giam-den-20-khi-dat-phong-khach-san-toan-cau
https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/plus-day/giam-15-va-hoan-den-10-tai-bookingcom
https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/uu-dai-tu-cac-to-chuc-the/traveloka-giam-den-350000-vnd-vao-thu-5-6-hang-tuan
http://www.mytour.vn/


 
 

 
 

• Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ. Mytour có quyền từ chối 

áp dụng ưu đãi cho các đơn hàng mà Mytour nhận thấy có dấu hiệu sử dụng 

cho mục đích mua đi bán lại hoặc mua với số lượng từ 02 sản phẩm cùng loại 

(cùng thời gian, cùng địa điểm…) hoặc các tiêu chuẩn khác của riêng Mytour 

mà theo đó được xác định là không phải dành cho khách hàng lẻ trong thời gian 

chương trình. 

• Không áp dụng hoàn hủy, thay đổi đơn phòng sau khi đã thanh toán. 

• Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác của Mytour. 

Thời gian áp dụng: Đến 31/10/2022 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (BIN thẻ gồm 356062, 356480, 

356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341, 

526830, 552332) 

Nghỉ dưỡng – Giải trí 

5 VinWonders  

Giảm 10% (tối đa 120.000 VND) giá vé VinWonders, Vinpearl Safari có giá trị hóa đơn 

từ 800.000 VND 

• Áp dụng cho giá vé VinWonders, Vinpearl Safari thuộc mục VinWonders tại 

ứng dụng MyVinpearl, website https://vinpearl.com và https://vinwonders.com. 

• Mỗi khách hàng được áp dụng ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình. Không 

áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác của Vinpearl và Sacombank. 

• Ưu đãi không được quy đổi thành tiền trong mọi trường hợp, không quy đổi 

thành sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác. 

• Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng lẻ. Vinpearl có quyền từ chối 

áp dụng ưu đãi cho các đơn hàng mà Vinpearl nhận thấy có dấu hiệu sử dụng 

cho mục đích mua đi bán lại hoặc mua với số lượng từ 02 sản phẩm cùng loại 

(cùng thời gian, cùng địa điểm…) hoặc các tiêu chuẩn khác của riêng Vinpearl 

mà theo đó được xác định là không phải dành cho khách hàng lẻ trong thời gian 

chương trình. 

Thời gian áp dụng: Từ 01/09 đến hết 30/09/2022 

Địa điểm: tại ứng dụng MyVinpearl, website https://vinpearl.com  và 

https://vinwonders.com  

Hotline: 1900 6677 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (BIN thẻ gồm 356062, 356480, 

356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341, 

526830, 552332) 

https://vinpearl.com/
https://vinwonders.com/
https://vinpearl.com/
https://vinwonders.com/


 
 

 
 

6 
Anantara Quy Nhơn 

Villas 

Giảm đến 30% 

• Giảm 30% trên giá phòng công bố tại website của Anantara Quy Nhơn Villas 

• Giảm 20% dịch vụ Spa (trừ menu dịch vụ Wellness) 

• Giảm 20% dịch vụ ăn, uống (không bao gồm dịch Minibar trong phòng và thức 

uống có cồn) 

Ưu đãi không quy đổi thành tiền mặt hay dịch vụ khác, không chuyển nhượng và không 

áp dụng đồng thời với ưu đãi khác 

Thời gian áp dụng: Từ 28/08 đến hết 30/11/2022 

Địa điểm: Bãi Dài, Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định 

Website: https://www.anantara.com/en/quy-nhon   

Hotline: +84 (0) 256 3840 132 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế Sacombank 

7 
Avani Quy Nhơn 

Resort 

Giảm đến 30% 

• Giảm 30% trên giá phòng công bố tại website của Avani Quy Nhơn Resort 

• Giảm 20% dịch vụ Spa (trừ menu dịch vụ Wellness) & giảm 20% dịch vụ ăn, 

uống (không bao gồm dịch Minibar trong phòng và thức uống có cồn) 

Ưu đãi không quy đổi thành tiền mặt hay dịch vụ khác, không chuyển nhượng và không 

áp dụng đồng thời với ưu đãi khác 

Thời gian áp dụng: Từ 28/08 đến hết 30/11/2022 

Địa điểm: Bãi Dài, Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định 

Website: https://www.avanihotels.com/en/quy-nhon   

Hotline: +84 (0) 256 3840 132 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế Sacombank 

8 
Anantara Hội An 

Resort 

Giảm đến 30% 

• Giảm 30% trên giá phòng công bố tại website của Anantara Hội An Resort 

• Giảm 20% dịch vụ Spa (trừ menu dịch vụ Wellness) & giảm 20% dịch vụ ăn, 

uống (không bao gồm dịch Minibar trong phòng và thức uống có cồn) 

Ưu đãi không quy đổi thành tiền mặt hay dịch vụ khác, không chuyển nhượng và không 

áp dụng đồng thời với ưu đãi khác 

Thời gian áp dụng: Từ 28/08 đến hết 30/11/2022 

Địa điểm: Số 1, đường Phạm Hồng Thái, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam | Website: 

https://www.anantara.com/vi/hoi-an  

Hotline: +84 (0) 235 391 4555 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế Sacombank 

https://www.anantara.com/en/quy-nhon
https://www.avanihotels.com/en/quy-nhon
https://www.anantara.com/vi/hoi-an


 
 

 
 

9 
Đà Nẵng Golden 

Bay 

Giảm đến 30% 

• Giảm 15% trên giá phòng công bố (đã bao gồm ăn sáng) & dịch vụ ăn uống 

• Giảm 30% dịch vụ spa 

Thời gian áp dụng: Đến 31/12/2022 

Địa chỉ áp dụng: 01 Lê Văn Duyệt, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 

Điện thoại: (+84) 236 3 878 999 (Bộ phận đặt phòng) 

Website: https://dananggoldenbay.com/vi/ 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế Sacombank 

10 
Mường Thanh 

Luxury Saigon Hotel 

Giảm đến 50% giá phòng 

Ưu đãi áp dụng cho giá phòng: 

• Phòng Deluxe King & Deluxe Twin giảm còn: 1.600.000 VND 

• Phòng Deluxe Triple giảm còn: 2.000.000 VND 

• Phòng Executive Suite giảm còn: 2.720.000 VND 

Thời gian áp dụng: Đến 31/12/2022 

Địa điểm: 261C Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

Điện thoại: (028) 3844 5678 

Website: http://luxurysaigon.muongthanh.com 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế Sacombank 

11 
Eastin Grand Hotel 

Saigon 

Giảm 10% trên giá phòng công bố tại website của khách sạn. 

Ưu đãi không quy đổi thành tiền mặt hay dịch vụ khác, không chuyển nhượng và không 

áp dụng đồng thời với ưu đãi khác 

Thời gian áp dụng: Từ 28/08 đến hết 31/12/2022 

Địa điểm: 253 Nguyễn Văn Trổi, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM  

Website: https://www.eastinhotelsresidences.com/eastingrandsaigon  

Hotline: +84 (0) 2838 449 222 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank 

12 
Novotel Phú Quốc 

Resort 

Giảm 10% trên hóa đơn 

Ưu đãi áp dụng cho giá phòng (trên giá công bố từ Website của Resort) và các dịch vụ 

ăn uống tại Nhà hàng hoặc quầy Bar (không áp dụng cho dịch vụ gọi món tại phòng) 

Thời gian áp dụng: Đến 31/12/2022 

Địa điểm:  Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

Hotline: 0297 626 0999 

Website: https://www.novotelphuquoc.com/vi/ 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế Sacombank 

https://luxurysaigon.muongthanh.com/
https://www.eastinhotelsresidences.com/eastingrandsaigon
https://www.novotelphuquoc.com/vi/


 
 

 
 

Di chuyển 

13 Be 

Giảm đến 30.000 VND 

• Giảm 30.000 VND cho chuyến BeCar từ 80.000 VND 

• Giảm 10.000 VND cho chuyến BeBike từ 30.000 VND 

Thời gian áp dụng: Đến 15/09/2022 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank 

Chi tiết 

14 Taxi Mai Linh 

Hoàn tiền 20.000 VND cho hóa đơn từ 60.000 VND trở lên khi giao dịch thanh toán qua 

ứng dụng Mai Linh Taxi 

Thời gian áp dụng: Đến 15/09/2022 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank 

Chi tiết 

Mua sắm 

15 PNJ Watch 

Giảm đến 1.000.000 VND tất cả sản phẩm đồng hồ và mắt kính 

• Giảm 1.000.000 VND cho hóa đơn từ 7.000.000 VND. 

• Giảm 500.000 VND cho hóa đơn từ 4.000.000 VND. 

• Ưu đãi áp dụng cùng chương trình Trả góp 0%. 

• Ưu đãi không quy đổi thành tiền/sản phẩm khác, không chuyển nhượng và 

không áp dụng đồng thời với ưu đãi khác. 

Thời gian áp dụng: Từ 25/08 đến hết 31/12/2022 

Địa điểm: Hệ thống cửa hàng PNJ Watch toàn quốc 

Địa chỉ chi tiết thể hiện tại: https://pnjwatch.com.vn/danh-sach-cua-hang 

Website: https://pnjwatch.com.vn và https://www.pnj.com.vn/  

Hotline: 1800 54 54 57 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế Sacombank  

16 Uniqlo 

Tặng Phiếu mua hàng UNIQLO 300.000 VND cho hóa đơn từ 1.499.000 VND 

Thời gian áp dụng: Đến 11/09/2022 

Lưu ý: Phiếu Quà Tặng được sử dụng cho lần mua sắm tiếp theo với giá trị hóa đơn từ 

300.000 VND trở lên khi thanh toán với thẻ JCB tại các cửa hàng UNIQLO (hạn sử 

dụng Phiếu Quà Tặng đến 30/11/2022) 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ Sacombank JCB 

Chi tiết 

https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/plus-day/be-giam-den-30000-vnd-1
https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/plus-day/hoan-tien-20000-dong-khi-giao-dich-thanh-toan-qua-may-app-mai-linh-taxi
https://pnjwatch.com.vn/danh-sach-cua-hang
https://pnjwatch.com.vn/
https://www.pnj.com.vn/
https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/uu-dai-tu-cac-to-chuc-the/tang-phieu-mua-hang-uniqlo-300000-vnd-cho-hoa-don-tu-1499000-vnd


 
 

 
 

17 Shopee 

Giảm 150.000 VND cho đơn hàng từ 1.500.000 VND tại website https://shopee.vn/ và 

ứng dụng Shopee 

Thời gian áp dụng: Ngày 02/09/2022 

Chi tiết ưu đãi: 

• Số lượt ưu đãi: 200 lượt. 

• Áp dụng tất cả sản phẩm tại Shopee cho đơn hàng có giá trị thanh toán từ 

1.500.000 VND (trừ sản phẩm sim điện thoại, thẻ cào, e-voucher và dịch vụ, 

sữa cho bé từ 0 đến 24 tháng tuổi, đơn hàng do người bán tự vận chuyển). 

• Mỗi thẻ được ưu đãi 01 lần trong chương trình (xác định “thẻ” theo 6 số đầu và 

4 chữ số cuối thẻ, ngày hết hạn thẻ). 

• Tại bước Thanh toán khách hàng chọn thanh toán bằng thẻ Sacombank để 

tham gia chương trình (giảm giá tự động). 

• Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện thành công. Không áp dụng đối với các giao 

dịch hủy/giao dịch hoàn 100%, trường hợp đối/trả sản phẩm sau khi đã thanh 

toán thành công thì phần ưu đãi sẽ được tính trên giá trị thanh toán thực.  

• Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu đạt số lượt ưu đãi tối đa. 

Thời gian áp dụng: lúc 11h00 - 23h59, ngày 02/09/2022. 

Hotline: 1900 1221 hoặc email: support@shopee.vn 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank  

(BIN thẻ gồm: 356062, 356480,356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 472074, 

472075, 486265, 512341, 526830, 552332) 

18 Lazada 

Giảm đến 300.000 VND  

Thời gian áp dụng: Đến 31/03/2023 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ Sacombank JCB 

Chi tiết 

Ẩm thực 

19 ShopeeFood 

Giảm đến 100.000 VND  

Thời gian áp dụng: Đến 31/03/2023 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ Sacombank JCB 

Chi tiết 

20 GrabFood 

Giảm đến 100.000 VND  

Thời gian áp dụng: Đến 31/03/2023 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ Sacombank JCB 

Chi tiết 

https://shopee.vn/
mailto:support@shopee.vn
https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/uu-dai-tu-cac-to-chuc-the/lazada-giam-den-300000-vnd-cho-don-hang-tu-500000-vnd
https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/uu-dai-tu-cac-to-chuc-the/shopee-food-giam-den-100000-vnd
https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/uu-dai-tu-cac-to-chuc-the/giam-den-100000-vnd-cho-grabcar-grabbike-grabfood


 
 

 
 

21 Baemin 

Giảm 30.000 VND khi nhập mã SACOMBANKKHAOLE tại ứng dụng BAEMIN 

Thời gian áp dụng: Ngày 02/09/2022 

Điều khoản & Điều kiện 

• Số lượt ưu đãi: 200 lượt. 

• Giảm 30.000 VND cho đơn hàng từ 100.000 VND (chưa gồm phí giao hàng). 

• Ưu đãi dành cho (i) khách hàng là chủ thẻ Sacombank đồng thời thanh toán 

hóa đơn bằng (ii) thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank: 

(i) Mỗi “khách hàng” tương ứng với 1 số điện thoại, 1 thẻ Sacombank, 1 thiết bị. 

(ii) Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank là thẻ có 6 số đầu (PIN thẻ) như 

sau: 356062, 356480, 356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 472074, 

472075, 486265, 512341, 526830, 552332. 

• Mỗi khách hàng được ưu đãi 01 lần trong ngày chương trình. 

• Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn tiền/trả tiền thừa. 

• Không áp dụng áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác của BAEMIN. 

• Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt số lượt ưu đãi tối đa. 

22 Starbucks 

Giảm ngay 10.000 VND & Mua 1 – Tặng 1 

• Chương trình 1: Giảm ngay 10.000 VND khi thanh toán chạm với thẻ 

Sacombank Visa tại tất cả các cửa hàng Starbucks (áp dụng cho bất kỳ thức 

uống kích cỡ Vừa và/hoặc Lớn do Starbucks Việt Nam cung cấp). 

• Chương trình 2: Mua 1 nước – Tặng 1 bánh tại tất cả cửa hàng Starbucks 

Reserve™ với thẻ Sacombank Visa Signature và Visa Infinite (áp dụng cho bất 

kỳ thức uống thuộc dòng Reserve do Starbucks Việt Nam cung cấp). 

Thời gian áp dụng: Đến 31/12/2022 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ Sacombank Visa 

Chi tiết 

23 

Hoàng Yến Buffet 

Hoàng Yến 

Vietnamese Cuisine 

Hoàng Yến Buffet 

Premier 

Giảm 10% & hoàn thêm 200.000 VND 

• Giảm 10% (tối đa 500.000 VND) cho hóa đơn có giá trị bất kỳ 

• Hoàn thêm 200.000 VND cho hóa đơn có giá trị từ 1.000.000 VND 

Thời gian áp dụng: Đến 15/09/2022 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế Sacombank  

Chi tiết 

Hoàng Yến Buffet 

Hoàng Yến Vietnamese Cuisine 

Hoàng Yến Buffet Premier 

https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/uu-dai-tu-cac-to-chuc-the/mua-1-tang-1-va-giam-10000-vnd-tai-starbucks
https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/plus-day/giam-10-va-hoan-them-200000-vnd-tai-hoang-yen-buffet
https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/plus-day/giam-10-va-hoan-them-200000-vnd-tai-hoang-yen-vietnamese-cuisine
https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/plus-day/giam-10-va-hoan-them-200000-vnd-tai-hoang-yen-buffet-premier
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LE 17 Bistro - Sofitel 

Saigon Plaza 

Giảm 10% trên hóa đơn  

Thời gian áp dụng: Đến 31/12/2022 

Địa điểm:  Số 17 Đại lộ Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM 

Điện thoại: (028) 38 241 555 

Website: https://sofitel-saigon-plaza.com/vi/nha-hang-quay-bar/le-17-bistro/ 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế Sacombank  

25 Tung Graden 

Giảm 10% trên hóa đơn 

Thời gian áp dụng: Từ 28/08 đến hết 31/12/2022 

Địa điểm: Tầng 1, 253 Nguyễn Văn Trổi, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM | Website: 

http://tunggarden.com/  

Hotline: +84 (0) 2838 449 222 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank 

26 
Nhà hàng Yoshino 

Japanese 

Giảm 10% trên hóa đơn  

Thời gian áp dụng: Đến 31/12/2022 

Địa điểm: Số 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại: (028) 3823 2738 

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế Sacombank (từ hạng Platinum trở lên) 

 

https://sofitel-saigon-plaza.com/vi/nha-hang-quay-bar/le-17-bistro/
http://tunggarden.com/

