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BRODARD RESTAURANTS- 
TEA HOUSE- PASTRY

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm 
tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.
 
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Giảm 10% tổng hoá đơn cho chủ thẻ JCB Gold/Standard
- Giảm 20% tổng hoá đơn cho chủ thẻ JCB 

(Ultimate/Supreme/Platinum)
- Áp dụng cho các ngày trong tuần 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB tuỳ theo từng ưu đãi 
- Tết Âm lịch có thể đóng cửa, vui lòng liên hệ trước khi 

đến sử dụng dịch vụ.

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 131-133 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

☎ Hotline: (028) 3820 2222



Amigo Grill
(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm 
tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.
 
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Giảm 10% tổng hoá đơn cho chủ thẻ JCB Gold/Standard
- Giảm 20% tổng hóa đơn cho chủ thẻ 

(Ultimate/Supreme/Platinum)
- Áp dụng cho các ngày trong tuần 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB tuỳ theo từng ưu đãi 
- Tết Âm lịch có thể đóng cửa, vui lòng liên hệ trước khi 

đến sử dụng dịch vụ.

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 55-57 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

☎ Hotline: (028) 3824 1248



BASTA HIRO
(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng 
dịch vụ.
 
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Giảm 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ JCB
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

⏰ Thời gian: Từ 25.11.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ & Liên hệ:
🏚1. Basta Hiro - Saigon Centre
L3- 26, tòa nhà Saigon Centre, 67 Lê Lợi Q.1
📞 (028) 3821 8849
🏚2. Basta Hiro - Estella Place
L1 - 05 Estella Place, 88 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2
📞 (028) 3519 3366 - (028) 3519 3355
🏚3. Basta Hiro - Vincom Center Đồng Khởi
B3 - 06 Vincom Centre Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1
📞 (028) 3822 6999
🏚4. Basta Hiro - Vincom Mega Mall Thảo Điền
L4 - 12 Vincom Mega Mall, 161 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
📞 (028) 3823 1888



The Monkey Gallery 
DESSERT BAR

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng 
kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.   

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn cho chủ thẻ JCB
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần (không áp 

dụng cho ngày lễ, tết, những dịp đặc biệt và các sản 
phẩm mua mang về)

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 
mãi khác

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: Tầng trệt, 91 Mạc Thị Bưởi, HCM

☎ Hotline: 0909106187



The Monkey Gallery Dining (*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng 
kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.   

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Áp dụng giảm 10% cho menu SIGNATURE cho chủ thẻ 

JCB
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ Platinum/ Diamond
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần (không áp 

dụng cho ngày lễ, tết, những dịp đặc biệt và các sản 
phẩm mua mang về)

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 
mãi khác

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: Tầng 3, 91 Mạc Thị Bưởi, HCM

☎ Hotline: 0909106187



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm 
ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử 
dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Ưu đãi 10% trên tổng hóa đơn 
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần. 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Có áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- CN1: 62A Nguyễn Sơn , P Phú Thọ Hoà , Q Tân Phú , HCM
- CN2: 203C Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6, HCM
- CN4: 136 Lê Đức Thọ, P.6, Q. Gò Vấp, HCM
- CN5: 206-208 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, HCM

Funny Beef



My Life Bistro

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi 
điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Tặng 200,000đ thưởng (Tương đương giá tiền 200,000) cho giá trị bill 1,000,000 trở lên cho chủ thẻ 
JCB

- Tặng thêm E – Voucher MLC Bistro 200.000 đ sử dụng cho lần sau (Áp dung bill từ 2,000,000)
- Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
- Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác
- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
- Hướng dẫn sử dụng

•        Bước 1: Khách hàng Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
•        Bước 2: Nhân viên hướng dẫn Khách hàng Tải app My Life Company. Tham khảo chi 
tiết https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/
+ Hệ điều hành Android: https://bit.ly/2GY7P6a
+ Hệ điều hành iOS: https://bit.ly/2GY7P6a
•        Bước 3: Đăng nhập tài khoản VIP hoặc đăng ký thành viên mới. 
+ Nhấn Đăng ký Bạn có thể đăng ký tài khoản thành viên mới bằng cách nhấn vào “Đăng 

ký”.
+Nếu đã có tài khoản VIP, vui lòng đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại đã đăng ký 

với Mylife.
•        Bước 4: Trong vòng 72 tiếng (3 ngày), hệ thống sẽ tự động tích điểm ngay  và 
E-voucher vào tài khoản cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra Ưu đãi tại Mục Quà 
tặng
•        Bước 5:  Khách hàng có thể dùng voucher thanh toán cho đơn hàng và giá trị điểm 
đổi quà tại cửa hàng hoặc tại ứng dụng My Life . Tham khảo HDSD tại: 
https://deli.mylifecompany.com/legal-info/termsOfUse

⏰ Thời gian: Từ 01.03.2022 đến 31.12.2022
👉 Địa chỉ: 

- Mylife Coffee 4 Alexandre de Rhodes, Q,1
☎ Hotline: 1900 066 890

https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/


Nhà hàng LE CAFÉ 
RESTAURANTS & BAR

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi 
điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hoá đơn áp dụng cho chủ thẻ JCB
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần ( trừ Lễ Tết)
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao gồm 

lễ tết) để được hỗ trợ.

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường 6, Quận 3, TPHCM - (84 28) 3888 8866



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi 
điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 15% trên tổng hóa đơn
- Áp dụng tất cả các ngày từ Thứ 2 đến Chủ Nhật
- Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng trên tổng hóa đơn ( theo giá công bố của nhà hàng)
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao gồm 

lễ tết) để được hỗ trợ.

⏰ Thời gian: Từ 20.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ ,Hà Nội

Nhà hàng Oven D’or



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi 
điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 15% trên tổng hoá đơn
- Áp dụng tất cả các ngày từ Thứ 2 đến Chủ Nhật
- Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng trên tổng hóa đơn ( theo giá công bố của nhà hàng)
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao gồm 

lễ tết) để được hỗ trợ.

⏰ Thời gian: Từ 20.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ ,Hà Nội

Nhà hàng Hải sản và Đồ nướng 
Hemispheres



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi 
điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% trên tổng hoá đơn
- Áp dụng tất cả các ngày từ Thứ 2 đến Chủ Nhật
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng cho dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng/quán bar của khách sạn 

InterContinental Hanoi Westlake
- Không áp dụng cùng các chương tình khuyến mãi khác
- Áp dụng trên tổng hóa đơn

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 5 Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Café du Lac



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi 
điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% trên tổng hoá đơn
- Áp dụng tất cả các ngày từ Thứ 2 đến Chủ Nhật
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng cho dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng/quán bar của khách sạn 

InterContinental Hanoi Westlake
- Không áp dụng cùng các chương tình khuyến mãi khác
- Áp dụng trên tổng hóa đơn

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 5 Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Nhà hàng Milan



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi 
điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% trên tổng hoá đơn
- Áp dụng tất cả các ngày từ Thứ 2 đến Chủ Nhật
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng cho dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng/quán bar của khách sạn 

InterContinental Hanoi Westlake
- Không áp dụng cùng các chương tình khuyến mãi khác
- Áp dụng trên tổng hóa đơn

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 5 Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Nhà hàng Saigon



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi 
điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% trên tổng hoá đơn
- Áp dụng tất cả các ngày từ Thứ 2 đến Chủ Nhật
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng cho dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng/quán bar của khách sạn 

InterContinental Hanoi Westlake
- Không áp dụng cùng các chương tình khuyến mãi khác
- Áp dụng trên tổng hóa đơn

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 5 Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Sunset Bar



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi 
điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán thẻ JCB 
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng các ngày Lễ tết
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao gồm 

lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: Từ 09.12.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- L2 - 2 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

The Dome



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi 
điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán thẻ JCB 
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng các ngày Lễ tết
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao gồm 

lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: Từ 09.12.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 34 - 36 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Đức Bảo - 
Gartenstadt 
Restaurant
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KOHI

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà 
hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Tặng 15 điểm thưởng cho hoá đơn từ 150,000đ trở lên cho chủ thẻ JCB
- Tặng thêm E - Voucher Kohi 30,000 đ sử dụng cho lần sau (Áp dung bill từ 200,000)
- Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
- Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác
- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
- Hướng dẫn sử dụng

•        Bước 1: Khách hàng Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
•        Bước 2: Nhân viên hướng dẫn Khách hàng Tải app My Life Company. Tham khảo chi 
tiết https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/
+ Hệ điều hành Android: https://bit.ly/2GY7P6a
+ Hệ điều hành iOS: https://bit.ly/2GY7P6a
•        Bước 3: Đăng nhập tài khoản VIP hoặc đăng ký thành viên mới. 
+ Nhấn Đăng ký Bạn có thể đăng ký tài khoản thành viên mới bằng cách nhấn vào “Đăng ký”.
+Nếu đã có tài khoản VIP, vui lòng đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại đã đăng ký với 

Mylife.
•        Bước 4: Trong vòng 72 tiếng (3 ngày), hệ thống sẽ tự động tích điểm ngay  và E-voucher 
vào tài khoản cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra Ưu đãi tại Mục Quà tặng
•        Bước 5:  Khách hàng có thể dùng voucher thanh toán cho đơn hàng và giá trị điểm đổi 
quà tại cửa hàng hoặc tại ứng dụng My Life . Tham khảo HDSD tại: 
https://deli.mylifecompany.com/legal-info/termsOfUse

⏰ Thời gian: Từ 01.03.2022 đến 31.12.2022
👉 Địa chỉ: 
🏚 59 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, Quận 2
🏚 33 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1
🏚 68A Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1 
🏚 135 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7
☎ Hotline: 1900 066 890

https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/


Kissho
(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm 
ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi 
đến sử dụng dịch vụ.
 
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Giảm 10% tổng hoá đơn cho tất cả các loại thẻ JCB
- Giảm 20% tổng hóa đơn cho chủ thẻ JCB Premium/Platinum.
- Áp dụng cho các ngày trong tuần 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi 

khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB tuỳ theo từng ưu đãi 
- Tết Âm lịch có thể đóng cửa, vui lòng liên hệ trước khi đến sử 

dụng dịch vụ.

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 14 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
☎ Hotline: (028) 3823 2223



Lẩu Nhật Asanoha
(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm 
tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.
 
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Giảm 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ JCB
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà 

nước

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: Lầu 5, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM
☎ Hotline: 028 3535 6866



Hokkaido Sachi
(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm 
tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.
 
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Giảm 5% tổng hoá đơn cho chủ thẻ JCB 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà 

nước

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022 



Hokkaido Sachi

👉 Địa chỉ:
1. Hokkaido Sachi The Beach - CN SAIGON CENTRE
🏡 L5 - 17 Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM
☎ (028) 3821 8944

2. Sushi Hokkaido Sachi - CN NGUYỄN TRÃI
🏡 139 A-B Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q1, TP HCM
☎ (028) 3926 0748 – (028) 3926 0749

3. Sushi Hokkaido Sachi - CN ĐÔNG DU
🏡 40 – 42 Đông Du, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM
☎ (028) 3822 5396 – (028) 3822 5397

4. Sushi Hokkaido Sachi - CN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
🏡 172H - 172Q Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q3, TP HCM
☎ (028) 3930 8355 – (028) 3930 8366

5. Sushi Hokkaido Sachi - CN PASTEUR
🏡 180 – 180A Pasteur, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM
☎ (028) 3823 2275 - (028) 3823 2557

6. Sushi Hokkaido Sachi - CN PHAN XÍCH LONG
🏡 163 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP HCM
☎ (028) 3636 7327 - (028) 3636 7325

7. Sushi Hokkaido Sachi - CN VINCOM ĐỒNG KHỞI
🏡 B3-07 Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM
☎ (028) 3823 5935

8. Sushi Hokkaido Sachi - CN CRESCENT MALL
🏡 GF-29B Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q7, TP.HCM
☎ (028) 5411 1775

9. Sushi Hokkaido Sachi - CN ESTELLA PLACE
🏡 L2 - 05+06 Estella Place, 88 Song Hành, P.An Phú, Q2, TP.HCM
☎ (028) 3519 3388 - (028) 3519 3377



Gyu Shige - Ngưu Phồn 

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng 
kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ. 

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 5% tổng hoá đơn cho chủ thẻ JCB 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của 

Nhà nước

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022 



Gyu Shige - Ngưu Phồn 
👉 Địa chỉ:
Hệ thống nhà hàng nướng Gyu Shige - Ngưu Phồn:
🏚1. Gyu Shige Ngưu Phồn - Saigon Centre
L5-16, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Quận 1, TP HCM.
📞 028 3821 8958
🏚2. Gyu Shige Ngưu Phồn - Nguyễn Thị Minh Khai
183A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1,TP.HCM.
📞 028 3925 3368
🏚3. Gyu Shige Ngưu Phồn - Trần Hưng Đạo
6A Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 TP HCM.
📞 028 3821 3027 - 028 3821 3327
🏚4. Gyu Shige Ngưu Phồn - Phan Văn Trị
463 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP HCM.
📞 028 3895 5588 - 028 3985 5599
🏚5. Gyu Shige Ngưu Phồn - Đông Du
48-50 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.
📞 028 3915 1627 – 028 3915 1626
🏚6. Gyu Shige Ngưu Phồn - Hồ Tùng Mậu
119 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP HCM.
📞 028 3822 5577 - 028 3827 5588



MIYAKOYA
(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra 
trước khi đến sử dụng dịch vụ.  

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% trên tổng hóa đơn
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi 

khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà 

nước
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 8/6 Lê Thánh Tôn , P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

☎ Hotline: 028 3620 0177



G8 Osake house

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm 
ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử 
dụng dịch vụ.
 
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Ưu đãi giảm 10% trên tổng hóa đơn 
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
CN1: Số 152 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. 
Hotline: 1900.636.099
CN2: 1A Nguyễn Tri Phương, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 
1900.636.099



Makoto

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm 
ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử 
dụng dịch vụ.
 
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Ưu đãi giảm 10% trên tổng hóa đơn 
- Áp dụng từ thứ hai đến chủ nhật, không bao gồm ngày Tết, Lễ theo 

quy định của Nhà hàng
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
-  Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
 Số 1 - Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

☎ Hotline:   024 3928 6688



Le bon Steak House

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm 
ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử 
dụng dịch vụ.
 
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Ưu đãi giảm 10% trên tổng hóa đơn 
- Áp dụng từ thứ hai đến chủ nhật, không bao gồm ngày Tết, Lễ theo 

quy định của Nhà hàng
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
-  Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
 Số 1 - Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

☎ Hotline:   024 3933 8866



Shamoji Robata 
Yaki

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến 
nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
-  Tặng 200,000đ thưởng (Tương đương giá tiền 200,000) cho giá trị bill 2,000,000 trở lên cho chủ thẻ JCB
- Tặng thêm E - Voucher Shamoji 200.000 đ sử dụng cho lần sau (Áp dung bill từ 2,000,000)

- Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
- Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác
- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
- Hướng dẫn sử dụng

•        Bước 1: Khách hàng Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
•        Bước 2: Nhân viên hướng dẫn Khách hàng Tải app My Life Company. Tham khảo 
chi tiết 
https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/
+ Hệ điều hành Android: https://bit.ly/2GY7P6a
+ Hệ điều hành iOS: https://bit.ly/2GY7P6a
•        Bước 3: Đăng nhập tài khoản VIP hoặc đăng ký thành viên mới. 
+ Nhấn Đăng ký Bạn có thể đăng ký tài khoản thành viên mới bằng cách nhấn vào “Đăng 

ký”.
+Nếu đã có tài khoản VIP, vui lòng đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại đã đăng ký 

với Mylife.
•        Bước 4: Trong vòng 72 tiếng (3 ngày), hệ thống sẽ tự động tích điểm ngay  và 
E-voucher vào tài khoản cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra Ưu đãi tại Mục Quà 
tặng
•        Bước 5:  Khách hàng có thể dùng voucher thanh toán cho đơn hàng và giá trị điểm đổi 
quà tại cửa hàng hoặc tại ứng dụng My Life . Tham khảo HDSD tại: 
https://deli.mylifecompany.com/legal-info/termsOfUse

⏰ Thời gian: Từ 01.03.2022 đến 31.12.2022
👉 Địa chỉ: 
CN1: 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM - 028.36368688
CN3: 29 – 31 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
CN4: 25 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - 024.3825 3253
CN5: 135 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7, TPHCM

https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/


Yen Sushi & Sake 
Pub

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi 
điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
-  Tặng 200 điểm thưởng (Tương đương giá tiền 200,000) cho giá trị bill 2,000,000 trở lên cho chủ 
thẻ JCB
- Tặng thêm E - Voucher Yen Sushi 200.000 đ sử dụng cho lần sau (Áp dung bill từ 2,000,000)

- Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
- Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác
- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
- Hướng dẫn sử dụng

•        Bước 1: Khách hàng Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
•        Bước 2: Nhân viên hướng dẫn Khách hàng Tải app My Life Company. Tham 
khảo chi tiết 
https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-d
ong/
+ Hệ điều hành Android: https://bit.ly/2GY7P6a
+ Hệ điều hành iOS: https://bit.ly/2GY7P6a
•        Bước 3: Đăng nhập tài khoản VIP hoặc đăng ký thành viên mới. 
+ Nhấn Đăng ký Bạn có thể đăng ký tài khoản thành viên mới bằng cách nhấn vào 

“Đăng ký”.
+Nếu đã có tài khoản VIP, vui lòng đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại đã 

đăng ký với Mylife.
•        Bước 4: Trong vòng 72 tiếng (3 ngày), hệ thống sẽ tự động tích điểm ngay  
và E-voucher vào tài khoản cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra Ưu đãi tại 
Mục Quà tặng
•        Bước 5:  Khách hàng có thể dùng voucher thanh toán cho đơn hàng và giá 
trị điểm đổi quà tại cửa hàng hoặc tại ứng dụng My Life . Tham khảo HDSD tại: 
https://deli.mylifecompany.com/legal-info/termsOfUse

⏰ Thời gian: Từ 01.03.2022 đến 31.12.2022
👉 Địa chỉ: 
CN1: 55 Xuân Thủy, Thảo Điền, Q.2, TP.HCM
CN2: 15A Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM
CN3: 185 Nguyễn Đức Cảnh, Q.7, TP.HCM
CN4: 8 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM
CN5: 151E Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM

https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/
https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/


Yen Sushi Premium

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng 
gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
-  Tặng 500 điểm thưởng ( Tương đương 500,000 đ) cho giá trị bill 5,000,000 trở lên cho chủ 
thẻ JCB
- Tặng thêm E - Voucher Yen Premium  200.000 đ sử dụng cho lần sau (Áp dung bill từ 
3,000,000)

- Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
- Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác
- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
- Hướng dẫn sử dụng

•        Bước 1: Khách hàng Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
•        Bước 2: Nhân viên hướng dẫn Khách hàng Tải app My Life Company. 
Tham khảo chi tiết 
https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/
+ Hệ điều hành Android: https://bit.ly/2GY7P6a
+ Hệ điều hành iOS: https://bit.ly/2GY7P6a
•        Bước 3: Đăng nhập tài khoản VIP hoặc đăng ký thành viên mới. 
+ Nhấn Đăng ký Bạn có thể đăng ký tài khoản thành viên mới bằng cách nhấn 

vào “Đăng ký”.
+Nếu đã có tài khoản VIP, vui lòng đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại 

đã đăng ký với Mylife.
•        Bước 4: Trong vòng 72 tiếng (3 ngày), hệ thống sẽ tự động tích điểm 
ngay  và E-voucher vào tài khoản cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra 
Ưu đãi tại Mục Quà tặng
•        Bước 5:  Khách hàng có thể dùng voucher thanh toán cho đơn hàng và 
giá trị điểm đổi quà tại cửa hàng hoặc tại ứng dụng My Life . Tham khảo 
HDSD tại: https://deli.mylifecompany.com/legal-info/termsOfUse

⏰ Thời gian: Từ 01.03.2022 đến 31.12.2022
👉 Địa chỉ: 123 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TPHCM

https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/


Yen Market

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng 
gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
-  Tặng 200 điểm thưởng ( Tương đương 200,000 đ) cho giá trị bill 2,000,000 trở lên cho chủ 
thẻ JCB
- Tặng thêm E - Voucher Yen Market  200.000 đ sử dụng cho lần sau (Áp dung bill từ 
2,000,000)

- Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
- Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác
- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
- Hướng dẫn sử dụng

•        Bước 1: Khách hàng Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
•        Bước 2: Nhân viên hướng dẫn Khách hàng Tải app My Life Company. 
Tham khảo chi tiết 
https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/
+ Hệ điều hành Android: https://bit.ly/2GY7P6a
+ Hệ điều hành iOS: https://bit.ly/2GY7P6a
•        Bước 3: Đăng nhập tài khoản VIP hoặc đăng ký thành viên mới. 
+ Nhấn Đăng ký Bạn có thể đăng ký tài khoản thành viên mới bằng cách nhấn 

vào “Đăng ký”.
+Nếu đã có tài khoản VIP, vui lòng đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại 

đã đăng ký với Mylife.
•        Bước 4: Trong vòng 72 tiếng (3 ngày), hệ thống sẽ tự động tích điểm 
ngay  và E-voucher vào tài khoản cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra 
Ưu đãi tại Mục Quà tặng
•        Bước 5:  Khách hàng có thể dùng voucher thanh toán cho đơn hàng và 
giá trị điểm đổi quà tại cửa hàng hoặc tại ứng dụng My Life . Tham khảo 
HDSD tại: https://deli.mylifecompany.com/legal-info/termsOfUse

⏰ Thời gian: Từ 01.03.2022 đến 31.12.2022
👉 Địa chỉ: 117 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/


Sushi Garden
(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm 
ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến 
sử dụng dịch vụ.
 
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho chủ thẻ JCB
- Áp dụng cho các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng cho các ngày Lễ Tết
-  Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB

⏰ Thời gian: Từ 01.03.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ:
CS 1: 310 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hotline: 0965 952 586
CS 2: 107 Nam Đồng - Xã Đàn - Hotline: 096 998 8283



NOODLE NOODLE 
RESTAURANTS 

 (*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra 
trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hoá đơn cho chủ thẻ JCB Gold/Standard
- Giảm 20% tổng hoá đơn cho chủ thẻ JCB Premium 

(Ultimate/Supreme/Platinum)
- Áp dụng cho các ngày trong tuần 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi 

khác
- Tết Âm lịch có thể đóng cửa, vui lòng liên hệ trước khi đến sử 

dụng dịch vụ.

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 20 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

☎ Hotline: (028) 3827 6868 



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm giá 15% trên tổng hóa đơn 
- Địa điểm áp dụng: Hồ Chí Minh
- Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho hình thức Buffet
- Không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác tại cửa 

hàng
- Vui lòng đặt bàn trước khi đến qua số Hotline: 0888 000 105/ 0888 

000 106
- Áp dụng cho khách đến dùng tại cửa hàng
- Không áp dụng chương trình trong các dịp lễ, tết
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng 

ngày, bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ.

⏰ Thời gian: Từ 20.09.2022 đến 15.01.2023

👉 Địa chỉ: 
- 105 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- 577 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

TOKORI



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm giá 20% trên tổng hóa đơn 
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng.
- Không áp dụng các ngày Lễ/Tết
-  Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
- Vui lòng đặt bàn trước khi đến qua số Hotline: 0888 000 105/ 0888 

000 106
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng 

ngày, bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ.

⏰ Thời gian: Từ 03.10.2022 đến 15.01.2023

👉 Địa chỉ: 
- 180 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Matsuri - Yaki 
Restaurant



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm giá 20% trên tổng hóa đơn 
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng.
- Không áp dụng các ngày Lễ/Tết
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng 

ngày, bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ.

⏰ Thời gian: Từ 03.10.2022 đến 15.01.2023

👉 Địa chỉ: 
- 83 Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Matsuri - 
Japanese 
Restaurant



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm giá 20% trên tổng hóa đơn 
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng.
- Không áp dụng các ngày Lễ/Tết
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng 

ngày, bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ.

⏰ Thời gian: Từ 03.10.2022 đến 15.01.2023

👉 Địa chỉ: 
- 180A Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

MIYEN - Japanese 
Fusion Cuisine



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn (tối đa 200.000đ) khi khách dùng món trực tiếp 

tại nhà hàng ở tất cả các chi nhánh Ikigai Sushi
- Thời gian áp dụng: từ Thứ 2 - Thứ 5
-  Không áp dụng các ngày cuối tuần, Giao thừa, Lễ, Tết v.v…
-  Không áp dụng đồng thơi với các ưu đãi khác tại nhà hàng hoặc hạng 

thẻ thành viên (vẫn được tích điểm thành viên).
-  Áp dụng thanh toán trên 1 hóa đơn, không tách bill, tách bàn.

⏰ Thời gian: Từ 10.10.2022 đến 31.01.2023

👉 Địa chỉ: 
- 236 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, HCM 
- 4A Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, HCM. (Mở cửa vào tháng 

11/2022) 

Ikigai Sushi



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% khi thanh toán qua thẻ JCB, áp dụng toàn hệ thống (TPHCM 

& Hà Nội)
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Không áp dụng chương trình cho Lễ, Tết

⏰ Thời gian: Từ 11.10.2022 đến 10.01.2023

👉 Địa chỉ: 
- Lầu 3 (L3-05), 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà 

Nội 
- L5 - 09, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Quận 1, TP HCM
- L4 - 11, Vincom Mega Mall Thảo Điền, 161 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, 

TP.HCM

Botejyu 
Okonomiyaki



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Ưu đãi 100,000 cho Hoá đơn từ 300,000 khi thanh toán bằng thẻ JCB 
- Chỉ áp dụng tại Botejyu Vincom Center Metropolis Hà Nội
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Không áp dụng chương trình cho Lễ, Tết

⏰ Thời gian: Từ 11.10.2022 đến 15.11.2022

👉 Địa chỉ: 
- Lầu 3 (L3-05), 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà 

Nội 

Botejyu 
Okonomiyaki



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% trên tổng hoá đơn
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần. 
- Áp dụng cho cả lễ, tết (đối với tết âm lịch cần gọi đặt bàn trước)
- Không Áp dụng cho xuất hóa đơn VAT
- Không Áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- Số 26 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
- ☎ Hotline: 098 778 8786

Nhà hàng Vạn 
Phúc



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% trên tổng hoá đơn
- Áp dụng từ thứ hai đến chủ nhật, không bao gồm ngày Tết, Lễ theo quy 

định của Nhà hàng
- Áp dụng cho tất cả các sản phẩm tại cửa hàng
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- CN1: L4 – L9, Vincom Plaza Lê Văn Việt, số 50 Lê Văn Việt, Quận 9
- CN2: Lầu 3 (cạnh Co.opXtra), TTTM Sense City- GiGamall, 242 

Phạm Văn Đồng, Thủ Đức
- CN3: số 117, đường D1 - KDC Biconsi Phú Hòa, P. Phú Hòa, TP Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
- CN4: 1234 Trần Hưng Đạo, khom Bình Long 3, Mỹ Bình, Tp. Long 

Xuyên
- CN5: L4, Vincom Plaza Xuân Khánh, số 209, Đường 30/4, Xuân 

Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Grill & cheer



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% trên tổng hoá đơn
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Không áp dụng chương trình cho Lễ, Tết

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 65-67 Triệu Việt Vương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Shinbashi 
Japanese 
Restaurant



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Tặng E - Voucher Genshi 300.000 đ sử dụng cho lần sau (Áp dụng bill 

từ 2,000,000)
-  Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
-  Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác
-  Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
-  Áp dụng thanh toán ngay cho đơn hàng tiếp theo

⏰ Thời gian: Từ 03.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 59 Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
- 📞Hotline: 1900 066 890

Genshi Yaki



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng 
dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán thẻ JCB
-  Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng và thanh toán bằng 

thẻ JCB
-  Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
-  Không áp dụng các ngày Lễ tết.
-  Không cộng dồn ưu đãi.

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2022 đến 31.12.2022
👉 Địa chỉ: 

- Tầng 6, TTTM Vạn Hạnh Mall , 11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Quận 10
- 384 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Q7
- 124 đường D2, P25, Q Bình Thạnh
- Tầng 3, TTTM Sense City Phạm Văn Đồng (Gigamall) - 240-242 

Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức.
- Tầng 4, TTTM Vincom Thanh Hóa, số 27 Trần Phú, khu đô thị mới 

phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa
- Lầu 2, TTTM Sense City Cần Thơ, số 01 Đại lộ Hòa Bình, P. Tân 

An, Quận Ninh Kiều
- TTTM Go! Mỹ Tho, số 545 Lê Văn Phẩm, P5, TP Mỹ Tho, Tiền 

Giang
- Tầng trệt, Siêu thị Co.opmart Bảo Lộc, Tháp nước, Đường Trần 

Phú, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Aka House



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng 
dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán thẻ JCB
- Vui lòng đặt bàn trước khi đến qua số Hotline: 0966.829.168
- Không áp dụng cho Set lunch
- Áp dụng cho khách đến sử dụng trực tiếp tại cửa hàng và thanh toán 

bằng thẻ JCB
- Áp dụng 01 mã Ưu đãi trên 01 hóa đơn
- Không sử dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác
- Có áp dụng trong các dịp lễ tết

⏰ Thời gian: Từ 15.11.2022 đến 15.01.2023
👉 Địa chỉ: 

- Tầng 1 - Hanoi Aqua Central, 44 Yên Phụ, TP Hà Nội, Việt Nam

GEN GOLD - 
Japanese 
Famous 
Traditional Dining



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng 
dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng và thanh toán bằng 

thẻ JCB
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
- Không áp dụng các ngày Lễ tết.

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2022 đến 31.01.2023
👉 Địa chỉ: 

- 122 Vĩnh Khánh, Phường 10, Q.4
- 26/1 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q.1

Sushi KO



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng 
dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng và thanh toán bằng 

thẻ JCB
- Áp dụng 01 mã Ưu đãi/bill
- Không sử dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác
- Không áp dụng các ngày Lễ tết.

⏰ Thời gian: Từ 09.12.2022 đến 31.12.2022
👉 Địa chỉ: 

- 30 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM
- Vincom Shopping Mall, tầng hầm B3, 70-72 Lê Thánh Tôn, Quận 

1, TP.HCM
- Somerset, 11 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM
- Mplaza, góc đường Nguyễn Du & Lê Văn Hưu, Q.1, TP.HCM
- Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Crescent Mall, tầng 2, 101 Tôn Dật Tiên, Q.7, TP.HCM
- Diamond Island, Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, 

Q.2, TP.HCM (chỉ phục vụ dân cư sống tại Diamond Island)

Morico



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui 
lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% cho tổng bill, giảm thêm 20% cho menu món mới
- Địa điểm áp dụng: Hồ Chí Minh
- Chương trình áp dụng cho cả đồ uống
- Last order 21:30
- Vui lòng đặt bàn trước khi đến qua số Hotline: 
- + Chi nhánh 1: Số 11 Hoa Phượng: 0888 400 008
- + Chi nhánh 2: Vinhomes Central Park: 0905 300 900
- Áp dụng cho khách đến sử dụng trực tiếp tại cửa hàng
- Áp dụng 01 lần/bill
- Không sử dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác
-  Không áp dụng trong các dịp lễ tết 

⏰ Thời gian: 15/12/2022 - 15/06/2023
👉 Địa chỉ: 

- Số 11 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- SH 06, Park 5 Vinhomes Central Park, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Shinsekai Sushi



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui 
lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng các ngày Lễ tết
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao gồm 

lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: 12/12/2022 - 31/12/2022
👉 Địa chỉ: 

- L5 - 09, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Quận 1, TP HCM.

Oedo Alley - 
Japanese 
Food Village



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui 
lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng (Không áp dụng Lunch set)
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng các ngày Lễ tết
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao gồm 

lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: 12/12/2022 - 31/03/2023
👉 Địa chỉ: 

- 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Tp HCM
- 27 Tôn Thất Thiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM
- Chung cư The Ascentina, Nguyễn Lương Bằng, Tận Phú, quận 7 TPHCM

Kokugyu



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui 
lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán thẻ JCB 
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng (Không áp dụng Lunch set)
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng các ngày Lễ tết
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao gồm 

lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: 12/12/2022 - 31/03/2023
👉 Địa chỉ: 

- 37 Phung Khac Khoan, Da Kao Ward, District 1, HCMC
- 124 Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC
- 25 Ton That Thiep, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- 2nd Floor, 202 Hoang Van Thu, Phu Nhuan District, HCMC
- 779 Highway 22, Cu Chi Town, HCMC
- 10 Phan Boi Chau, Hai Chau District, Da Nang City

Sushi World



Proposed by Shojiki Digital – Highly 
confidential
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JUMBO SEAFOOD (*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra 
trước khi đến sử dụng dịch vụ. 

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tối đa 1.000.000đ tổng hóa đơn
- Áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ premium 

(Ultimate/Supreme/Platinum)
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi 

khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà 

nước
- Không áp dụng giảm giá cho các loại đồ uống có cồn 

(bia/rượu)

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: L1, 2-4-6 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q1



Marina Club Vũng 
Tàu

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm 
ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến 
sử dụng dịch vụ. 

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tối đa 1.000.000đ tổng hóa đơn
- Áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ premium 

(Ultimate/Supreme/Platinum)
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi 

khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà 

nước
- Không áp dụng giảm giá cho các loại đồ uống có cồn 

(bia/rượu)

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: Số 03 Hạ Long, Vũng Tàu



Dynasty House (*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng 
dịch vụ. 

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tối đa 1.000.000đ tổng hóa đơn
- Áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ premium 

(Ultimate/Supreme/Platinum)
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi 

khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
- Không áp dụng giảm giá cho các loại đồ uống có cồn 

(bia/rượu)

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 
CN1: 2-4-6 Đồng Khởi, Q1
CN2: 40 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q1



Crystal Jade Palace
(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ. 

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tối đa 1.000.000đ tổng hóa đơn
- Áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ premium 

(Ultimate/Supreme/Platinum)
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi 

khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
- Không áp dụng giảm giá cho các loại đồ uống có cồn (bia/rượu)

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 
Nhà hàng Crystal Jade Palace Tôn Đức Thắng, Lotte Hotel Saigon 2A-4A 
Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1



Au Lac Do Brazil
(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng 
dịch vụ. 

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm giá 10% tối đa 1.000.000 trên tổng hóa đơn 
- Áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ premium 

(Ultimate/Supreme/Platinum)
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi 

khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
- Không áp dụng giảm giá cho các loại đồ uống có cồn 

(bia/rượu)

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 
CN1: 238 Pasteur, P6, Q3
CN2: 40 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q1



NGÂN ĐÌNH 
RESTAURANTS 

(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra 
trước khi đến sử dụng dịch vụ. 

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hoá đơn cho chủ thẻ JCB Gold/Standard
- Giảm 20% tổng hoá đơn cho chủ thẻ JCB Premium 

(Ultimate/Supreme/Platinum)
- Áp dụng cho các ngày trong tuần 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi 

khác
- Tết Âm lịch có thể đóng cửa, vui lòng liên hệ trước khi đến 

sử dụng dịch vụ.

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 
- 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TPHCM, 028 

3830 8888
- 52-54-56 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM, 028 3982 6688



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.  

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hoá đơn cho chủ thẻ JCB Gold/Standard
-  Giảm 20% tổng hoá đơn cho chủ thẻ JCB Premium 

(Ultimate/Supreme/Platinum)
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng cho các loại thẻ JCB tuỳ theo từng ưu đãi
- Tết Âm lịch có thể đóng cửa, vui lòng liên hệ trước khi đến sử dụng dịch 

vụ

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 
- 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TPHCM - (028) 3833 6688
- 74 - 76 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM - (028) 3822 6800 
- 202 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TPHCM - (028) 3829 2888
- 1.12 A&B, Tầng Trệt, The Garden Mall, 190 Hồng Bàng, Phường 12, 

Quận 5, TPHCM - (028) 3955 5286

CAFE CENTRAL 



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm 
tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 15% tối đa 300.000vnđ cho đơn hàng từ 1,500,000 

vnđ
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần (bao gồm Lễ tết)
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB 
- Vui lòng đặt chỗ trước khi đến để được phục vụ tốt nhất.

⏰ Thời gian: TTừ 10.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
Tầng 10, khách sạn The Odys Boutique Hotel
65 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

☎ Hotline: 076 5599 859

BÚP Sky Lounge & 
Restaurant



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm 
tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Ưu đãi 10% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng thuộc 

Novotel Phú Quốc
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
- Không áp dụng ngày Lễ Tết
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB 
- Vui lòng đặt chỗ trước khi đến để được phục vụ tốt nhất.

⏰ Thời gian: Từ 10.01.2022 đến 31.12.2022
👉 Địa chỉ: 
Novotel Phu Quoc Resort, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Tp. Phú 
Quốc, VN
☎ Hotline: 0297 6260 999

Food Exchange 
Restaurant



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 20% trên tổng hoá đơn (Áp dụng cho bill từ 1 triệu) 
- Voucher giảm 100k (Áp dụng cho bill từ 500k) 
- Vui lòng đặt bàn trước khi đến thông qua số Hotline: 1900.23.23.26
- Áp dụng cho khách đến sử dụng trực tiếp tại cửa hàng
- Áp dụng 01 mã Ưu đãi/bill
- Không sử dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác
- Không áp dụng trong các dịp lễ tết
- Địa điểm áp dụng: Hồ Chí Minh, Hà Nội 

⏰ Thời gian: Từ 01.10.2022 đến 31.03.2023

👉 Địa chỉ: 
770C Sư Vạn Hạnh (Nối Dài), phường 12, quận 10, TP.HCM
T37, Tầng 3, Aeon Mall Tân Phú, 30 Đường Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận 
Tân Phú, TP.HCM
T316-2, Tầng 3, Aeon Mall Long Biên, 27 Đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

Nhà hàng Buffet lẩu 
JiangHu Heroes' 
Hotpot



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% cho chủ thẻ JCB khi sử dụng dịch vụ ẩm thực (trà chiều 

Alfresco/ Dimsum/ Hot pot/ BBQ/ Tiệc Thịt Nướng Kiểu Anh/ Vịt Quay 
Bắc Kinh dát vàng) tại nhà hàng Chit Chat, tầng trệt, Equatorial Hồ Chí 
Minh

- Vui lòng đặt bàn trước khi đến qua số Hotline: 028 3839 7777
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, không áp dụng lễ tết

⏰ Thời gian: Từ 01.10.2022 đến 31.03.2023

👉 Địa chỉ: 

242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

CHIT CHAT AT THE 
CAFÉ



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tối đa 500.000đ 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng.
- Không áp dụng các ngày Lễ/Tết
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, 

bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ.

⏰ Thời gian: Từ 04.10.2022 đến 15.01.2023

👉 Địa chỉ: 

174 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà hàng Bào Ngư 
Nhất Phẩm



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 5% khi thanh toán qua thẻ JCB, áp dụng toàn hệ thống (TPHCM & 

Hà Nội)
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Không áp dụng chương trình cho Lễ, Tết

⏰ Thời gian: Từ 11.10.2022 đến 10.01.2023

👉 Địa chỉ: 
Lầu 2 (L2-02,03), 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Lầu 5 (L5-18), 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Lầu 2 (L2-10), 88 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.
29 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Tầng trệt (GF-01), 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
167 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Tầng B3 (B3-05) Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1. TP.HCM.

Som ตํา Thai



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% cho tổng bill cho khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng
- Địa điểm áp dụng: Hồ Chí Minh
- Vui lòng đặt hẹn trước khi đến qua số Hotline:  0878536688
- Không áp dụng cho khu vực Noodle Station
- Không sử dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác
- Không áp dụng trong các dịp lễ tết

⏰ Thời gian: Từ 28.10.2022 đến 15.01.2023

👉 Địa chỉ: 
- 23 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Am Dang Typhoon 
Vietnam



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tối đa 100.000đ khi thanh toán thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng  và thanh toán bằng thẻ 

JCB
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
- Không áp dụng các ngày Lễ tết.

⏰ Thời gian: Từ 23.11.2022 đến 31.01.2023

👉 Địa chỉ: 
- 19 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Yatts



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 15% tổng hóa đơn khi thanh toán thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng
- Áp dụng menu đồ ăn nguyên giá
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng các ngày Lễ tết.
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, 

bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: Từ 09.12.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 23 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

SAJANG BBQ Restaurant



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 15% tổng hóa đơn khi thanh toán thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng
- Áp dụng menu đồ ăn nguyên giá
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng các ngày Lễ tết.
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, 

bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: Từ 09.12.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 75 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

FULLBOAT



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% cho khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB
- Địa điểm áp dụng: Hồ Chí Minh
- Áp dụng chương trình cho tất cả khung giờ trưa và tối các ngày trong 

tuần, bao gồm cả thứ 7 và chủ nhật
- Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB
- Vui lòng đặt bàn trước khi đến qua số Hotline: 
- + Hoàng Hoa Thám: 038 6278988
- + Lê Văn Sỹ: 093 4839238
- Áp dụng cho khách đến sử dụng trực tiếp tại nhà hàng
- Áp dụng 01 lần/bill
- Không sử dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác
- Không áp dụng trong các dịp lễ tết
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, 

bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: Từ 15.12.2022 đến 15.01.2023

👉 Địa chỉ: 
- 291B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
- 63B Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Yuhua



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng và thanh toán bằng thẻ 

JCB
-  Áp dụng cho nhóm khách từ 20 người
- Áp dụng cho set menu, không áp dụng với món gọi thêm và đồ uống
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng các ngày Lễ tết.
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, 

bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: Từ 20.12.2022 đến 31.03.2023

👉 Địa chỉ: 
- 291B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
- 63B Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Lẩu Hơi 
Cosmos
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Vietnam House
(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm 
ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử 
dụng dịch vụ.
 
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Ưu đãi giảm 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ JCB 
Gold/Standard

- Ưu đãi giảm 20% cho khách hàng là chủ thẻ JCB 
Premium/Platinum. 

- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022
👉 Địa chỉ: 93-95-97 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM
☎ Hotline: (028) 382 2226



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui 
lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm giá 10% tối đa 1.000.000 trên tổng hóa đơn 
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Không áp dụng giảm giá cho các loại đồ uống có cồn (bia/rượu)

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 15.12.2022

👉 Địa chỉ: 
CN1: Novaland Gallery, 179 Hai Ba Trung, Quận 3

CN2: 225 Nam Kỳ Khởi Nghiã, Q3

CN3: 07Phạm Ngọc Thạch, Q3

CN4: 74 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận

CN5: NovaWorld Hồ Tràm, Vũng Tàu

CN6: NovaWorld Phan Thiết, Bình Thuận

☎ Hotline:  028 3526 8866

SAIGON CASA



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng 
kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Tặng 15 điểm thưởng cho hoá đơn từ 150,000đ trở lên cho chủ thẻ JCB
- Tặng thêm E - Voucher My Life Coffee 30,000 đ sử dụng cho lần sau (Áp dung bill từ 200,000)

- Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
- Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác
- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
- Hướng dẫn sử dụng

•        Bước 1: Khách hàng Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB”
•        Bước 2: Nhân viên hướng dẫn Khách hàng Tải app My Life Company. Tham khảo chi tiết 
https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/
+ Hệ điều hành Android: https://bit.ly/2GY7P6a
+ Hệ điều hành iOS: https://bit.ly/2GY7P6a
•        Bước 3: Đăng nhập tài khoản VIP hoặc đăng ký thành viên mới. 
+ Nhấn Đăng ký Bạn có thể đăng ký tài khoản thành viên mới bằng cách nhấn vào “Đăng ký”.
+Nếu đã có tài khoản VIP, vui lòng đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại đã đăng ký với 

Mylife.
•        Bước 4: Trong vòng 72 tiếng (3 ngày), hệ thống sẽ tự động tích điểm ngay  và E-voucher vào 
tài khoản cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra Ưu đãi tại Mục Quà tặng
•        Bước 5:  Khách hàng có thể dùng voucher thanh toán cho đơn hàng và giá trị điểm đổi quà tại 
cửa hàng hoặc tại ứng dụng My Life . Tham khảo HDSD tại: 
https://deli.mylifecompany.com/legal-info/termsOfUse

⏰ Thời gian: Từ 01.03.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- Mylife Coffee 2B Lê Duẩn, Q.1
- Mylife Coffee Công Viên Lê Lai, Q.1
- Mylife Coffee 257 Trần Hưng Đạo, Q1
- Mylife Coffee 160 Nguyễn Cư Trinh, Q.1
- Mylife Coffee Công Viên Bạch Đằng, Q.1
- Mylife Coffee 22A Trương Định, Q.3
- Mylife Coffee 4 Alexandre de Rhodes, Q,1
- Mylife Coffee 33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1

☎ Hotline:  028 3526 8866

MY LIFE COFFEE

https://mylifecompany.com/mylife-gioi-thieu-ung-dung-app-tren-di-dong/


(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm 
tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Ưu đãi 10% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng thuộc 

Novotel Phú Quốc
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
- Không áp dụng ngày Lễ Tết
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB 
- Vui lòng đặt chỗ trước khi đến để được phục vụ tốt nhất.

⏰ Thời gian: Từ 10.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
Novotel Phu Quoc Resort, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Tp. Phú 
Quốc, VN

☎ Hotline: 0297 6260 999

Phú Quốc Seafood 
Restaurant



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm 
tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Ưu đãi 10% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng thuộc 

Novotel Phú Quốc
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
- Không áp dụng ngày Lễ Tết
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB 
- Vui lòng đặt chỗ trước khi đến để được phục vụ tốt nhất.

⏰ Thời gian: Từ 10.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
Novotel Phu Quoc Resort, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Tp. Phú 
Quốc, VN.

☎ Hotline: 0297 6260 999

Lounge Bar



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng 
cửa/tạm ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm 
tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Ưu đãi 10% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng thuộc 

Novotel Phú Quốc
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
- Không áp dụng ngày Lễ Tết
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB 
- Vui lòng đặt chỗ trước khi đến để được phục vụ tốt nhất.

⏰ Thời gian: Từ 10.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
Novotel Phu Quoc Resort, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Tp. Phú 
Quốc, VN

☎ Hotline: 0297 6260 999

Ocean Bar



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm 
ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến 
sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Ưu đãi 10% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
- Không áp dụng ngày Lễ Tết
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB 

⏰ Thời gian: Từ 20.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
CS 1: Số 10 Phạm Ngọc Thạch, HN - 090 105 2828
CS 2: Số 1, ngõ 1, Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân, Hà Nội - 090 105 
2626 
CS 3: Số 1, ngõ 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội - 090 105 
2929 

Nhất Cháo



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm 
ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến 
sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Ưu đãi 10% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
- Không áp dụng ngày Lễ Tết
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB 

⏰ Thời gian: Từ 20.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
CS 1: 794 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10- HCM -  0898 89 39 59
CS 2: 16 Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - HCM - 0705 85 68 68
CS 3: 35 Trường Sơn - Phường 4 - Quận Tân Bình - HCM - 0773 83 88 99
CS 4: 529 Phan Văn Trị- Phường 5- Quận Gò Vấp - HCM - 0776 63 88 99

Chả Cá Đế Vương



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm 
ngưng hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến 
sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm giá 10% trên tổng hóa đơn cho món ăn
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần. Không áp dụng cho các 

ngày lễ, tết (theo quy định của Nhà nước)
- Chỉ áp dụng cho đồ ăn, không áp dụng cho thức uống
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB 

⏰ Thời gian: Từ 10.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
CS 1: 17A Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội 
CS 2: 08 ngõ Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

☎ Hotline: 0911.77.5555

Phủi Quán



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm giá 10% tối đa 1.000.000 trên tổng hóa đơn 
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Không áp dụng giảm giá cho các loại đồ uống có cồn (bia/rượu)

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
-CN1:  Metropolitan Tower - 235 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
 -CN2: Novaland Gallery - Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, 
Quận 1, TP. HCM
- CN3: Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
- CN4: 325 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM
- CN5: 152 Điện Biên Phủ, phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- CN6: Aqua City, Xã Long Hưng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- CN8: Quốc lộ 1A, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai 
- CN9: Cầu Đất Farm, Quốc lộ 20, Xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

PhinDeli



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm giá 10% trên tổng hóa đơn 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng.
- Không áp dụng các ngày Lễ/Tết
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, 

bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ.

⏰ Thời gian: Từ 03.10.2022 đến 15.01.2023

👉 Địa chỉ: 
- CN1 : 178/4 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1
- CN2 : 21G Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Quận Phú Nhuận

Nhà hàng Chay 
Bà Xã



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
Giảm 15% trên tổng hóa đơn.

- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
- Không áp dụng vào dịp Lễ, Tết
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB
- Áp dụng trên toàn hệ thống của Spice Việt
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, 

bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ.

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- Spice Viet Hà Nội: 46 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 024 

3715 2688
- Spice Viet Huế: 15 Lý Thường Kiệt - Huế. Hotline: 0234 382 8255
- Spice Viet Hội An : 187 Lý Thường Kiệt, Phường Cẩm Phố, Hội An. 

Hotline: 0235 626 999
- Spice Viet Sai Gon: 157 Pasteur, Quận 3, Hồ Chí Minh. Hotline: 028 

3936 2100

Nhà hàng 
Spice Viet



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
Giảm 10% cho tổng bill 

- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng và thanh toán bằng thẻ 
JCB, không áp dụng mua mang về

- Địa điểm áp dụng: Hồ Chí Minh
- Áp dụng từ thứ 2 - thứ 6, không áp dụng Thứ Bảy, Chủ Nhật, Lễ, Tết.
- Vui lòng đặt bàn trước khi đến qua số Hotline: 02877799989
- Mỗi bàn chỉ áp dụng ưu đãi 01 lần
- Không áp dụng cùng với các chương trình ưu đãi khác

⏰ Thời gian: Từ 15.11.2022 đến 31.01.2023

👉 Địa chỉ: 
- 661 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, HCM
- 769 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp HCM

Lẩu cua 
Đất Mũi



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng 
hoạt động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 
vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng và thanh toán bằng thẻ 

JCB
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng các ngày Lễ tết
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, 

bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: Từ 09.12.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Mây - Vietnamese 
Cuisine



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động 
vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 50k cho bill từ 100k cho khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB
- Khu vực áp dụng: Hồ Chí Minh
- Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB
- Chương trình áp dụng sử dụng trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Thức Coffee
- Không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác của cửa hàng
- Áp dụng 01 lần/bill
- Không áp dụng chương trình trong các dịp lễ, tết

⏰ Thời gian: 15/12/2022 - 15/01/2023

👉 Địa chỉ: 
- 44B Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- 182 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- 42 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM
- 37 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- số 2, đường số 41, phường 6, quận 4, TP.HCM
- 42 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM
- 320 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM
- 45 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM

Thức Coffee



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động 
vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng hóa đơn
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng các ngày Lễ tết.
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao 

gồm lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: 15/12/2022 - 31/03/2023

👉 Địa chỉ: 
- 50 Đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TPHCM
- 343/8 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 1, Quận Tân Bình TPHCM
- 185/16 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM

Nhà hàng
Chay Xanh



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt động 
vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.

🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 
- Giảm 10% tổng bill cho khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB
- Khu vực áp dụng: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Áp dụng dùng trực tiếp tại cửa hàng
- Không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác của cửa hàng
- Ưu đãi chỉ áp dụng trên 01 hóa đơn
- Không áp dụng chương trình trong các dịp lễ, tết
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao 

gồm lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: 19/12/2022 - 19/03/2023

👉 Địa chỉ: 
- 86 P. Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
- 339 Nguyễn Tri Phương P5 Quận,10 HCM, Việt Nam

MỘT BUỔI SÁNG



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Giảm 10% tổng bill cho khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB
- Khu vực áp dụng: Hà Nội, Quảng Ninh
- Áp dụng cho khách hàng đến mua trực tiếp hoặc dùng bữa tại cửa hàng và 

thanh toán bằng thẻ JCB
- Không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác của cửa hàng
- Áp dụng trên 01 hóa đơn
- Không áp dụng chương trình trong các dịp lễ, tết
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao 

gồm lễ tết) để được hỗ trợ
⏰ Thời gian: 19/12/2022 - 18/03/2023

👉 Địa chỉ: 
- 18 Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội
- 65 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- 104-C9 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội
- 195B Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
- 44 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
- 70 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- 29 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- 208B Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
- Số 10 đường 2.5 Gamuada Garden - Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
- 138 Nguyễn Văn Lộc, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
- 389 Trần Nhân Tông, Phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh

Vịt 29



(*) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà hàng có thể đóng cửa/tạm ngưng hoạt 
động vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ.
🎉 Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB: 

- Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán thẻ JCB
- Áp dụng khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng và thanh toán bằng thẻ JCB
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Không áp dụng chương trình trong các dịp lễ, tết
- Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 1900.299.232 (từ 8h-22h hàng ngày, bao 

gồm lễ tết) để được hỗ trợ

⏰ Thời gian: 20/12/2022 - 28/02/2023

👉 Địa chỉ: 
- 281 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TPHCM
- 111 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM
- Landmark 3, Vinhomes Tân Cảng, Q. Bình Thạnh, TPHCM
- 523 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TPHCM

Cháo Sườn 
Chú Chen


