1. PHÒNG CHỜ SÂN BAY
KHÁCH
SẠN
[AIRPORT LOUNGE]

🌟 Dành cho chủ thẻ JCB Ultimate:

PHÒNG CHỜ SÂN BAY
VIỆT NAM

●

Miễn phí sử dụng phòng chờ Quốc tế Hạng Thương gia cho chủ thẻ, 1 trẻ
em đi kèm dưới 2 tuổi và 1 người đi cùng (lượt sử dụng của người đi cùng được
trừ vào số lượt của chủ thẻ)

🌟 Dành cho chủ thẻ JCB Platinum
●

Miễn phí sử dụng phòng chờ Quốc tế Hạng Thương gia cho chủ thẻ và 1
trẻ em đi kèm dưới 2 tuổi

👉 Danh sách phòng chờ Quốc tế hạng Thương gia áp dụng:
1.
Sân bay Quốc tế Nội Bài:
➢ Lotus Lounge (Bông sen Quốc tế) - Tầng 4, khu cách ly ga đi Quốc tế T2 (Cạnh
Gate 28)
➢ Song Hong Lounge - Tầng 4, khu cách ly ga đi Quốc tế T2
⛔Phòng chờ tại sân bay Nội Bài tạm ngưng phục vụ từ nay đến khi có thông báo
chính thức tiếp theo.
2.
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
➢ Orchid Lounge (Hoa Lan) - Tầng 2, khu cách ly ga đi Quốc tế (Cạnh Gate 10-14)
⛔Phòng chờ tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất tạm ngưng phục vụ ảnh hưởng của
dịch SARS-CoV-2 từ nay đến khi có thông báo chính thức tiếp theo.
Các hành khách có thể di chuyển đến Phòng chờ Le Saigonnais (tầng 3), khu cách
ly Ga đi Quốc tế để sử dụng dịch vụ từ 21/03/2020.
⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
Liên hệ thắc mắc về chương trình:
☎Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
●
Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

3.
Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
➢ CIP Orchid Lounge - Tầng 2, khu cách ly ga đi Quốc tế
⛔Phòng chờ tại sân bay Nội Bài tạm ngưng phục vụ từ nay đến khi có thông báo
chính thức tiếp theo.

PHÒNG CHỜ SÂN BAY
VIỆT NAM

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
Liên hệ thắc mắc về chương trình:
☎Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
●
Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

👉Quy trình:
Chủ thẻ JCB hợp lệ phải xuất trình thẻ JCB cùng thẻ lên máy bay cho nhân viên
lễ tân tại phòng chờ và ký xác nhận sử dụng dịch vụ phòng chờ.
👉 Lưu ý:
●
Chỉ áp dụng cho thẻ JCB Ultimate, JCB Platinum còn hiệu lực
●
Áp dụng tại 04 phòng chờ Quốc tế hạng Thương gia thuộc sân bay
Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng
●
Áp dụng cho những chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến các Sân Bay
Quốc Tế
●
Giới hạn lượt sử dụng:
- Chủ thẻ JCB Ultimate: 8 lượt/KH (*)/năm
- Chủ thẻ JCB Supreme: 6 lượt/KH (*)/năm
- Chủ thẻ JCB Platinum: 3 lượt/KH (*)/năm
●
Trường hợp sở hữu nhiều hơn 01 thẻ JCB thì giới hạn cho thẻ cao cấp
nhất sẽ được áp dụng cho Khách hàng
●
Chương trình không áp dụng chung với các ưu đãi giảm giá và khuyến
mại khác của Phòng chờ Quốc tế hạng Thương gia.
●
Số lượt miễn phí là có hạn trong suốt thời gian hiệu lực của chương
trình và có thể kết thúc sớm trước dự kiến.
●
Các thông tin được cung cấp bởi các kênh truyền thông khác như: sách
báo, áp phích, thông cáo báo chí, quảng cáo TV, tin nhắn SMS…là các
nội dung đã được rút gọn và có thể chưa cập nhật các thay đổi mới nhất
trong thời gian hiệu lực của chương trình.
●
JCB được toàn quyền thay đổi và sửa đổi chính sách chương trình mà
không cần thông báo trước

2. DỊCH VỤ GOLF
KHÁCH
SẠN
[GOLF COURSE]

🌟 Dành cho chủ thẻ JCB Ultimate:
●
●

Miễn phí phí ra sân tại 4 sân Golf FLC và tặng 1 đêm nghỉ
tại resort FLC
Giảm 60% phí ra sân tại 10 sân Golf (Bao gồm 4 sân Golf
FLC)

🌟 Dành cho chủ thẻ JCB Platinum:
●
Giảm 60% phí ra sân 10 sân Golf (Bao gồm 4 sân Golf
FLC)
👉 Lưu ý:
●
Chỉ áp dụng cho thẻ JCB Ultimate, JCB Platinum còn hiệu lực và được
phát hành tại Việt Nam
●
Chủ thẻ JCB phải trả một số khoản phí (nếu cần) như phí xe điện và
phí thuê nhân viên.
●
Ưu đãi 01 đêm nghỉ được áp dụng cho phòng hạng “Studio Suite” cho 2
người và bao gồm bữa ăn sáng.
●
Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, cuối tuần và ngày lễ

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
Liên hệ thắc mắc về chương trình và đặt lịch:
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

🌟 Danh sách các sân Golf áp dụng:
Chương trình Miễn phí dịch vụ Golf và 1 đêm nghỉ tại Resort
Miền Bắc
⮚

FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort

⮚

FLC HaLong Bay Golf Club & Luxury Resort

Miền Trung

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
Liên hệ thắc mắc về chương trình và đặt lịch:
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

⮚

FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

⮚

FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort

🌟 Danh sách các sân Golf áp dụng:
Chương trình Giảm 60% dành cho dịch vụ Golf
⮚

Bao gồm 4 sân Golf FLC nêu trên

Miền Bắc
⮚

Sân Golf Đại Lải (Website)

⮚

Sân Chí Linh Star Golf (Website)

⮚

Hà Nội Golf Club (Website)

Miền Nam

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
Liên hệ thắc mắc về chương trình và đặt lịch:
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

⮚

Sân Long Thành Golf Resorts (Website)

⮚

Sân Taekwang Jeongsan Country Golf Club (Website)

⮚

Sân Vietnam Golf & Country Club

👉 Phân bố lượt đặt chỗ:
● Đối với cả dịch vụ miễn phí và dịch vụ giảm 60%, số lượng lượt có sẵn
giới hạn mỗi tháng: 07 lượt Gôn 100%/ tháng và 70 lượt Gôn 60%/ tháng
● Đối với dịch vụ miễn phí (Giảm giá 100%), một (01) chủ thẻ Ultimate có
quyền đặt chỗ một (01) năm một lần.
● Đối với dịch vụ giảm 60%, một (01) chủ thẻ Ultimate/ Platinum có quyền
đặt chỗ một (01) tháng một lần.
👉 Điều kiện tham gia:
● Chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn phải thanh toán các loại chi phí cần thiết bằng
thẻ JCB.
● Mỗi chủ thẻ JCB Ultimate/ JCB Platinum được phép đặt chỗ thêm cho
một nhóm tối đa ba (03) người đi cùng. Mức ưu đãi cho người đi cùng tuỳ
thuộc vào mức ưu đãi của sân Golf vào thời điểm đó.
● Đối với dịch vụ miễn phí, chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn có thể sử dụng riêng
dịch vụ Golf mà không cần sử dụng dịch vụ Resort. Tuy nhiên, chủ thẻ JCB
đủ tiêu chuẩn không thể sử dụng riêng dịch vụ Resort mà không chơi Golf.

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
Liên hệ thắc mắc về chương trình và đặt lịch:
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

👉 Thời gian đặt chỗ:
●

●

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
Liên hệ thắc mắc về chương trình và đặt lịch:
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện ít nhất trước 03 giờ chiều và trước
02 ngày làm việc. *Chúng tôi khuyến khích các bạn nên đặt sớm để đảm
bảo nhận được ưu đãi.
Thời gian tối đa tính từ ngày đặt chỗ đến ngày chơi / checkin là một (01)
tháng.

👉 Các bước đặt chỗ:
●
Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua Chương trình JCB Ưu đãi Golf
qua hotline (0919 553 003) hoặc Email (JCB@cc-c.vn). Chủ thẻ sẽ không
được hưởng ưu đãi của chương trình nếu đặt chỗ trực tiếp với sân Golf và
Resort.
●
Các khách hàng khác muốn chơi cùng nhóm với chủ thẻ JCB Ultimate
/JCB Platinum có thể tham gia nếu tất cả phí của người chơi đó được
thanh toán bởi thẻ JCB. (Tối đa thêm ba (03) người)
●
Tuy nhiên, nếu có nhiều hơn ba (03) người, những người còn lại cần đặt
chỗ trực tiếp với sân Golf theo mức phí áp dụng quy định bởi sân Golf.
(Nghĩa là JCB có thể đặt chỗ cho tối đa ba (03) người qua hotline JCB bên
cạnh chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn)
●
Việc chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ đều tuân theo sự sắp xếp
và tình trạng trống của sân Golf hay Resort.
●
Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác.
Không áp dụng khi tham gia các sự kiện hay giải thi đấu khác tại sân Golf.
●
Chương trình JCB Vietnam Golf sẽ không xử lý yêu cầu đặt chỗ dựa vào
ngày giờ chơi Golf/ checkin mà chủ thẻ đã đặt trước trực tiếp với sân.

👉 Phí và lệ phí:
●

●

●

●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
Liên hệ thắc mắc về chương trình và đặt lịch:
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

●

Đối với Chủ thẻ JCB Ultimate: được miễn hoàn toàn phí ra sân và một
đêm nghỉ tại 4 sân Golf và Resort FLC. Các loại phí khác nếu có như: phí
ra sân còn lại, phí caddie, phí xe điện, phí giường thêm & phí cho trẻ em đi
cùng nếu có sẽ được thanh toán bằng thẻ JCB Ultimate, trong vòng 1 ngày
qua link thanh toán do Chương trình ưu đãi Golf JCB gửi qua Email / SMS
tới Chủ thẻ.
Đối với Chủ thẻ JCB Ultimate /JCB Platinum: được giảm 60% phí ra
sân. 40% phí còn lại và các loại phí khác nếu có như: phí ra sân còn lại,
phí caddie, phí xe điện, phí giường thêm & phí cho trẻ em đi cùng nếu có
sẽ được thanh toán bằng thẻ JCB Ultimate/ thẻ JCB Supreme/ thẻ JCB
Platinum, trong vòng 1 ngày qua link thanh toán do Chương trình ưu đãi
Golf JCB gửi qua Email / SMS tới Chủ thẻ.
Nếu chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn đặt chỗ không thành công với dịch vụ miễn
phí hoặc giảm 60% phí ra sân do hết số lượng giới hạn, chủ thẻ sẽ được
hỗ trợ đặt chỗ với mức ưu đãi của sân Golf vào thời điểm đó (Mức Ưu đãi
này phụ thuộc vào chính sách của sân Golf).
Tất cả các chi phí đều được quy đổi và thanh toán theo tiền đồng Việt
Nam.
Chủ thẻ và những người liên quan chịu trách nhiệm trả các phí khác trực
tiếp tại sân Golf và Resort bằng thẻ JCB, bao gồm nhưng không giới hạn:
phí xe điện (nếu có), tủ đồ, phí bảo hiểm và F&B, các dịch vụ khác theo giá
niêm yết tại sâ Golf và Resort.
Về dịch vụ đặt phòng nghỉ, nếu chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn muốn nâng cấp
phòng từ loại phòng “Studio Suite” sang phòng khác, chủ thẻ JCB sẽ chỉ
phải thanh toán mức phí phát sinh ngoài mức Ưu đãi.

👉 Hủy chỗ, vắng mặt và thay đổi đặt chỗ:
●

Việc huỷ đặt chỗ hay không đến chơi Golf theo ngày giờ đăt chỗ đã
được xác nhận sẽ chịu các khoản phí như sau:
o Miễn phí huỷ chỗ đã đặt qua Email hoặc điện thoại trước 2 ngày
làm việc (trước 3 giờ chiều) trước ngày ra sân. Toàn bộ số tiền đã
được thanh toán sẽ được hoàn trả lại tài khoản của khách hàng.
o Huỷ trong vòng sau 3 giờ chiều 2 ngày trước ngày ra sân hoặc
không đến, số tiền đã thanh toán sẽ không được hoàn lại và lần
chơi đó coi như đã được sử dụng.
o Về việc đặt chỗ phòng nghỉ Resort: Miễn phí huỷ chỗ đã khi hủy
trước 7 ngày ( trước 3 giờ chiều) trước ngày checkin. Lượt đặt chỗ
này sẽ được chuyển cho chủ thẻ JCB khác đủ tiêu chuẩn.
o Về việc đặt chỗ phòng nghỉ Resort: Nếu huỷ đặt chỗ trong vòng
7 ngày (sau 3 giờ chiều) trước ngày checkin hoặc không đến, lần
đặt chỗ đó coi như đã được sử dụng.

●
Không hoàn phí trong điều kiện thời tiết xấu. Nếu vào ngày chơi thời tiết
mưa, sân Golf sẽ không hoàn phí và sắp xếp một ngày chơi khác.

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
Liên hệ thắc mắc về chương trình và đặt lịch:
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

👉 Các điều khoản và quy định khác:
●

●
●
●
●

●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
Liên hệ thắc mắc về chương trình và đặt lịch:
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ đặt giữ chỗ chơi Golf tại sân với giá ưu
đãi. Việc sử dụng các tiện nghi và dịch vụ khác phải có sự đồng ý và tình trạng
trống của sân Golf. *Chủ thẻ JCB Ultimate có quyền sử dụng Resort FLC.
Sân Golf sẽ có quyền bổ sung thêm người vào một nhóm chơi.
Chương trình JCB Vietnam Golf chỉ áp dụng cho 18 hố.
JCB có quyền thay đổi các điều khoản & điều kiện của chương trình tại bất kỳ
thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
Chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình có trách nhiệm thanh toán tất
cả các chi phí khác phát sinh cho nhà cung cấp do sử dụng các dịch vụ khác
không bao gồm trong chương trình này.
Chương trình này không xuất hoá đơn.
Nếu có bất kỳ yêu cầu hoặc phản hồi về dịch vụ chương trình này, chủ thẻ JCB
vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty CC&C là đối tác quản lý dịch vụ này. Căn
cứ theo phạm vi pháp luật cho phép, Chủ thẻ khi tham gia chương trình ưu đãi
này, đồng ý không quy trách nhiệm lên Chương Trình Ưu Đãi JCB Viêt Nam/các
ngân hàng phát hành thẻ, các công chức, nhân viên và những người khác
được chỉ định và ủy quyền làm việc cho các tổ chức này về các yêu cầu bồi
thường, yêu cầu, khiếu nại hay mất mát, cũng như các phí tổn, chi phí liên
quan, và đối với bất cứ thiệt hại nào được xác nhận, truy đòi bồi thường, hoặc
đã được bồi thường đi ngược lại với quyền và lợi ích của Chương Trình Ưu đãi
JCB Việt Nam /JCB Việt Nam/các ngân hàng phát hành thẻ, hoặc các công
chức, nhân viên và nhữ ng người khác được chỉ định và ủy quyền làm việc cho
các tổ chức này với lý do thương tích cá nhân, bao gồm cả thương tật hoặc tử
vong, và/hoặc thiệt hại về tài sản, bao gồm hư hại, hết công dụng phát sinh từ
hoặc trong quá trình liên kết hay tham gia chương trình

3. KHÁCH SẠN
KHÁCH
SẠN
[HOTEL PRIVILEGE]

🌟

Dành cho chủ thẻ JCB Ultimate:

●

Ưu đãi 35% trên mức giá phòng tốt nhất (BAR) tại 20 Khách sạn và Khu
nghỉ dưỡng 5 sao

●

Ưu đãi 35% trên mức giá phòng tốt nhất (BAR) tại 10 Khách sạn và Khu
nghỉ dưỡng 4 sao

🌟 Dành cho chủ thẻ Platinum:
●
Ưu đãi 35% trên mức giá phòng tốt nhất (BAR) tại 10 Khách sạn và
Khu nghỉ dưỡng 4 sao
👉 Lưu ý:
●
Chủ thẻ JCB phải trả phí còn lại bằng thẻ JCB
●
Ưu đãi áp dụng cho phòng tiêu chuẩn cho 2 người và bao gồm bữa sáng.
●
Ưu đãi chỉ áp dụng 1 phòng / đêm, mỗi đêm tương ứng với 01 lượt ưu đãi
●
Ưu đãi không áp dụng vào các ngày lễ
●
Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, cuối tuần
●
Chỉ áp dụng cho thẻ JCB Ultimate, JCB Platinum còn hiệu lực và được phát hành
tại Việt Nam

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

👉 Phân bố lượt đặt chỗ:
● Mỗi chủ thẻ được ưu đãi 3 lần /Khách hàng/ năm
● Số lượt sử dụng/ tháng:
○ Khách sạn 5*: 8 lượt/ tháng
○ Khách sạn 4*: 58 lượt/ tháng
● Chủ thẻ được xác định bằng số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu. Mỗi chủ thẻ có thể sở
hữu hơn 01 thẻ JCB nhưng 01 CCCD/ CMND/ Hộ chiếu được sử dụng tối đa 3 lượt/
năm.
👉 Thời gian đặt chỗ:
● Cần đặt trước ít nhất 2 ngày làm việc. *Chúng tôi khuyến khích các bạn nên đặt
sớm để đảm bảo nhận được ưu đãi.
👉 Quy trình đặt phòng:
●
Việc đặt chỗ cần được thực hiện và xác nhận thông qua Hotline (0919 553 003)
hoặc Email (JCB@cc-c.vn) dành riêng Chương trình Đặc quyền dịch vụ khách
sạn và Resort). Chủ thẻ sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình nếu đặt
chỗ trực tiếp tại Khách sạn và Resort.
●
Việc chấp thuận đặt phòng hay thay đổi ngày giờ đều tuân theo sự sắp xếp và
tình trạng trống của Khách sạn/Resort.
●
Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác.
⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
●
Chương trình JCB Việt Nam Khách sạn và Resort sẽ không xử lý yêu cầu đặt
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
phòng mà chủ thẻ đã đặt trước trực tiếp với Khách sạn/Resort.
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

👉 Phí và lệ phí:
●
Các loại thuế phí khác nếu có như: phí giường thêm & phí cho trẻ em đi cùng nếu
có sẽ được thanh toán bằng thẻ JCB Ultimate, trong vòng 1 ngày qua link thanh
toán do Chương trình ưu đãi JCB gửi qua Email / SMS tới Chủ thẻ.
●
Tất cả các chi phí đều được quy đổi và thanh toán theo tiền đồng Việt Nam.
●
Về dịch vụ đặt phòng nghỉ, nếu chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn muốn nâng cấp phòng
từ loại phòng tiêu chuẩn sang phòng khác, chủ thẻ JCB sẽ chỉ phải thanh toán mức
phí phát sinh ngoài mức Ưu đãi.
👉 Hủy chỗ, vắng mặt và thay đổi đặt chỗ:
Mọi chính sách hủy/đổi phòng sẽ áp dụng theo chính sách chung của khách sạn/Resort

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

👉 Điều khoản và quy định khác:
●
●

●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

JCB có quyền thay đổi các điều khoản & điều kiện của chương trình tại bất kỳ thời
điểm nào mà không cần thông báo trước.
Chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình có trách nhiệm thanh toán tất cả
các chi phí khác phát sinh cho nhà cung cấp do sử dụng các dịch vụ khác không
bao gồm trong chương trình này.
Chương trình này không xuất hoá đơn.
Nếu có bất kỳ yêu cầu hoặc phản hồi về dịch vụ chương trình này, chủ thẻ JCB vui
lòng liên hệ trực tiếp với công ty CC&C là đối tác quản lý dịch vụ này. Căn cứ theo
phạm vi pháp luật cho phép, Chủ thẻ khi tham gia chương trình ưu đãi này, đồng ý
không quy trách nhiệm lên Chương Trình Ưu Đãi JCB Viêt Nam/các ngân hàng
phát hành thẻ, các công chức, nhân viên và những người khác được chỉ định và ủy
quyền làm việc cho các tổ chức này về các yêu cầu bồi thường, yêu cầu, khiếu nại
hay mất mát, cũng như các phí tổn, chi phí liên quan, và đối với bất cứ thiệt hại nào
được xác nhận, truy đòi bồi thường, hoặc đã được bồi thường đi ngược lại với
quyền và lợi ích của Chương Trình Ưu đãi JCB Việt Nam /JCB Việt Nam/các ngân
hàng phát hành thẻ, hoặc các công chức, nhân viên và những người khác được
chỉ định và ủy quyền làm việc cho các tổ chức này với lý do thương tích cá nhân,
bao gồm cả thương tật hoặc tử vong, và/hoặc thiệt hại về tài sản, bao gồm hư hại,
hết công dụng phát sinh từ hoặc trong quá trình liên kết hay tham gia chương trình.

🌟 Danh sách khách sạn 5 sao ưu đãi giảm 35%:
Đà Nẵng:
1. Furama Resort Đà Nẵng (Chi tiết)
2. Fusion Suites Đà Nẵng (Chi tiết)
3. Novotel Danang Premier Han River (Chi tiết)
Hà Nội:
4. De L'opera Hanoi (Chi tiết)
5. Hanoi Marvellous Hotel & Spa (Chi tiết)
Phú Quốc:
6. Movenpick Resort Waverly Phu Quoc (Chi tiết)
7. Novotel Phu Quoc Resort (Chi tiết)
8. Best Western Premier Sonasea (Chi tiết)
TPHCM:
9. Hotel Majestic Saigon (Chi tiết)
10. Rex Hotel Saigon (Chi tiết)
11. La Vela Saigon (Chi tiết)
Huế:
12. Vinpearl Hotel Hue (Chi tiết)
Nha Trang:
13. Movenpick Resort Cam Ranh (Chi tiết)
14. Quinter Central Nha Trang (Chi tiết)
15. Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang (Chi tiết)
16. Havana Nha Trang (Chi tiết)
17. Vinpearl Condotel Empire Nha Trang (Chi tiết)
Đà Lạt:
18. Ana Villas Dalat (Chi tiết)
Hội An:
⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
19. Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An (Chi tiết)
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
Quảng
Ninh:
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)
20. Muong Thanh Luxury Quang Ninh (Chi tiết)

⏰Thời gian: Từ nay đến 30.11.2021
☎ Hotline và Email: 0919 553 003 và JCB@cc-c.vn
● Giờ hoạt động：8AM-6PM (Hàng ngày)

🌟 Danh sách khách sạn 4 sao ưu đãi giảm 35%:
Đà Nẵng:
1.
Sala Danang Beach Hotel (Chi tiết)
Hà Nội:
2.
Pan Pacific Hanoi Hotel (Chi tiết)
Phú Quốc:
3.
Lahana Resort Phu Quoc (Chi tiết)
Côn Đảo:
4.
Villa Maison Con Dao Boutique Hotel (Chi tiết)
Cần Thơ:
5.
Iris Hotel Can Tho (Chi tiết)
Ninh Thuận:
6.
Saigon Ninh Chu Hotel & Resort (Chi tiết)
Nha Trang:
7.
Nalicas Hotel (Chi tiết)
8.
DTX Hotel Nha Trang (Chi tiết)
Vũng Tàu:
9.
Mermaid Seaside Hotel (Chi tiết)
10.
Vung Tau Riva Hotel (Chi tiết)

🌟 Và ưu đãi giá phòng, ẩm thực, spa tại nhiều khách

sạn khác
TPHCM:
●
Sofitel Plaza SaiGon (Chi tiết)
●
Caravelle Sài Gòn (Chi tiết)
Phú Quốc:
●
Novotel Phú Quốc Resort (Chi tiết)
Mũi Né:
●
Anantara Resort tại Mũi Né (Chi tiết)
Cam Ranh, Nha Trang:
●
Movenpick Cam Ranh (Chi tiết)
●
The Anam Cam Ranh (Chi tiết)
Đà Nẵng:
●
Sheraton Grand Danang Resort (Chi tiết)
●
Golden Bay Danang (Chi tiết)

🌟 Dành cho chủ thẻ JCB Ultimate và JCB Platinum
●
●
●

Giảm 20% thực đơn A La Carte tại LE 17 Bistro
Giảm 10% tất cả các loại thức uống tại S Pool Bar
Giảm 10% các loại bánh ngọt Sofitel Pastries

👉 Lưu ý:
●
●
●
●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 31.12.2021
⌘ Địa điểm: Sofitel Saigon Plaza 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
☎ Hotline: (028) 3824 1555

Chỉ áp dụng cho thẻ JCB Ultimate, JCB Platinum còn hiệu
lực.
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
khác.
Không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết, Tết Âm Lịch, Giáng
Sinh
Một thẻ có thể thanh toán cho nhóm tối đa 04 (bốn) người.
Chủ thẻ vui lòng đặt chỗ trước qua số (+84) 2838 241555 để
được phục vụ tốt nhất.
Sofitel Pastries muốn đảm bảo chất lượng bánh tốt nhất, nên
chủ thẻ vui lòng đặt bánh trước 1 ngày.

🌟 Dành cho chủ thẻ JCB Ultimate
●
●
●
●
●

Giảm 15% trên giá tốt nhất trong ngày (BAR) cho tất cả hạng phòng
Giảm 10% hóa đơn buffet và giá các gói nước uống trong bữa buffet
tại nhà hàng Nineteen – tầng trệt
Giảm 10% cho thực đơn 3 món hoặc 5 món chọn sẵn (set) và tặng 1 ly
nước chào khách cho mỗi người tại nhà hàng Reflections – tầng 3
Giảm 15% hóa đơn thức ăn trong khung giờ Happy Hour, đi kèm với
giảm giá nước 50% của chương trình tại Saigon Rooftop Bar – tầng 9
Giảm 20% tất cả trị liệu riêng lẻ (không theo gói) tại Kara Spa – tầng 7

🌟 Dành cho chủ thẻ JCB Platinum
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 31.12.2021
⌘ Địa điểm: Caravelle Saigon - 19 - 23 Lam Sơn
Square, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
☎ Hotline: (028) 3823 4999

●

Giảm 10% hóa đơn buffet (không bao gồm nước) tại nhà hàng
Nineteen – tầng trệt
Giảm 10% cho thực đơn 3 món chọn sẵn (set) và tặng 1 ly nước chào
khách cho mỗi người tại nhà hàng Reflections – tầng 3
Giảm 15% hóa đơn thức ăn trong khung giờ Happy Hour, đi kèm với
giảm giá nước 50% của chương trình tại Saigon Rooftop Bar – tầng 9

👉 Lưu ý
●
●
●

Không áp dụng cho các thực đơn khuyến mãi/đặc biệt

Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
Không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết, Tết Âm Lịch, Giáng Sinh

🌟 Dành cho chủ thẻ JCB Ultimate
●
●
●
●
●

Ưu đãi 10% trên mức giá phòng công bố (BAR)
Ưu đãi 10% trên các dịch vụ ăn uống trực tiếp tại nhà hàng và quầy
bar (không áp dụng cho dịch vụ gọi món tại phòng)
Ưu đãi 10% giá Spa
Miễn phí nâng cấp lên hạng phòng kế tiếp tùy vào tình hình phòng
trống khi nhận phòng
Lưu trú tối thiểu 3 đêm liên tục, nhận ưu đãi 250,000 VND cấn trừ trực
tiếp khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại khách sạn (chi phí này được cấn
trừ trực tiếp tại Novotel Phu Quoc Resort)

🌟 Dành cho chủ thẻ JCB Platinum
●
●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 31.12.2021
⌘ Địa điểm: Khu du lịch Sonasea Villa & Resort,
Tổ 5, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc
☎ Hotline: (0297) 6260 999

●

Ưu đãi 10% trên mức giá phòng công bố (BAR)
Ưu đãi 10% trên các dịch vụ ăn uống trực tiếp tại nhà hàng và quầy
bar (không áp dụng cho dịch vụ gọi món tại phòng)
Ưu đãi 10% giá Spa
Miễn phí nâng cấp lên hạng phòng kế tiếp tùy vào tình hình phòng
trống khi nhận phòng
Lưu trú tối thiểu 3 đêm liên tục, nhận ưu đãi 250,000 VND cấn trừ trực
tiếp khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại khách sạn (chi phí này được cấn
trừ trực tiếp tại Novotel Phu Quoc Resort)

👉 Lưu ý:
●
●
●

Khách hàng cần xuất trình thẻ JCB Ultimate/Platinum khi đặt và nhận
phòng để sử dụng ưu đãi
Việc thanh toán phải được thực hiện bằng thẻ JCB Ultimate/Platinum
Ưu đãi không thể kết hợp với menu đặc biệt hoặc các chương trình
khuyến mãi khác

🌟 Dành cho chủ thẻ JCB Ultimate
●
●

Giảm 30% giá phòng trên giá công bố (Best Available Rate)
Giảm 15% dịch vụ F&B, Spa

🌟 Dành cho chủ thẻ JCB Platinum
●
●

Giảm 20% giá phòng trên giá công bố (Best Available Rate)
Giảm 15% dịch vụ F&B, Spa

👉 Lưu ý:
●
●
●
-

⏰Thời gian: Từ nay đến 31.12.2021
⌘ Địa điểm: Anantara Mũi Né, 12A Nguyễn Đình Chiểu,
Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận
☎ Hotline: 0252 3741 888

-

Chỉ áp dụng đối với chủ thẻ JCB Ultimate/ Platinum
Khách hàng cần xuất trình thẻ JCB Ultimate/ Platinum khi đến để sử
dụng ưu đãi độc quyền
Việc thanh toán phải được thực hiện bằng thẻ JCB Ultimate/ Platinum

Đối với dịch vụ phòng ở:
●
Áp dụng cho khách hàng đặt phòng trực tiếp qua mail:
res.amui@anantara.com . Ưu đãi trên giá phòng công bố và không
thể hoàn huỷ
●
Chương trình không áp dụng vào các thời điểm: 23/12/2020 đến
31/12/2020; 01/01/2021 đến 03/01/2021; 11/02/2021 đến
21/02/2021; 30/04/2021 đến 02/05/2021; 02/09/2021 đến 04/09/2021;
23/12/2021 đến 31/12/2021
Đối với dịch vụ F&B, Spa:
●
Áp dụng cho thực đơn A la Carte tại tất cả các nhà hàng, Spa tại
Resort.
●
Không áp dụng cho dịch vụ ăn uống tại phòng, thực đơn đặc biệt/ sự
kiện bao gồm BBQ vào cuối tuần và các khuyến mãi khác.
●

🌟Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB Ultimate
●
●

Giảm 15% giá phòng
Giảm 15% các dịch vụ cho các dịch vụ tại nhà hàng, Spa
và vé vui chơi tại công viên trò chơi mạo hiểm dây thừng.

🌟Ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB Platinum
●
●

Giảm 10% giá phòng
Giảm 10% các dịch vụ cho các dịch vụ tại nhà hàng, Spa
và vé vui chơi tại công viên trò chơi mạo hiểm dây thừng.

🌟Ưu đãi dành mùa lễ hội
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 31.12.2021
⌘ Địa điểm: Movenpick Resort, Lô D12A-B-C Khu 4
thuộc Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Xã Cam
Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
☎ Hotline: 0258 398 5999

Tận hưởng ẩm thực phong phú vào các ngày đặc biệt cuối
năm tham khảo tại link: https://bit.ly/3q2sydn

👉 Lưu ý:
●
●
●
●

Chỉ áp dụng đối với chủ thẻ JCB Ultimate/ Platinum
Khách hàng cần xuất trình thẻ JCB Ultimate/
Platinum khi đến để sử dụng ưu đãi độc quyền
Việc thanh toán phải được thực hiện bằng thẻ JCB
Ultimate/ Platinum

🌟Dành cho chủ thẻ JCB Ultimate
●
●
●

Giảm 20% trên giá phòng đặt trên Website
Giảm 15% các dịch vụ ẩm thực
Giảm 30% dịch vụ Spa

🌟Dành cho chủ thẻ JCB Platinum
●
●
●

Giảm 20% trên giá phòng đặt trên Website
Giảm 15% các dịch vụ ẩm thực
Giảm 20% dịch vụ Spa

👉Lưu ý:
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 31.12.2021
⌘ Địa điểm: The Anam Cam Ranh, Lô D3, KDL Bán
Đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm,
Tỉnh Khánh Hòa
☎ Hotline: +(84) 2583 989 499

●
●
●

Không áp dụng cho giai đoạn sau: 27 - 31.12.2020; 01 04.01.2021; 12 - 17.02.2021; 30.04 - 02.05.2021; 27 31.12.2021
Chỉ áp dụng đối với chủ thẻ JCB Ultimate/ Platinum
Khách hàng cần xuất trình thẻ JCB Ultimate/ Platinum khi
đến để sử dụng ưu đãi độc quyền
Việc thanh toán phải được thực hiện bằng thẻ JCB
Ultimate/ Platinum
●

🌟Dành cho chủ thẻ JCB Ultimate và JCB Platinum
●

●
●

Giảm 30% trên giá phòng công bố khi đặt phòng trực
tuyến qua website: www.sheratongranddanang.com và
nhập mã L9Z.
Giảm 30% cho các dịch vụ ẩm thực
Giảm 30% khi sử dụng dịch vụ tại Shine Spa for Sheraton

👉Lưu ý:
●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 31.12.2021
⌘ Địa điểm: Sheraton Grand Đà Nẵng Resort, 35
Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
☎ Hotline: 0236 3988 999

Chỉ áp dụng đối với chủ thẻ JCB Ultimate/ Platinum
Khách hàng cần xuất trình thẻ JCB Ultimate/ Platinum khi
đến để sử dụng ưu đãi độc quyền
Việc thanh toán phải được thực hiện bằng thẻ JCB
Ultimate/ Platinum
●

🌟Dành cho chủ thẻ JCB Ultimate và JCB Platinum
●
●
●
●
●
●
●
●

Bữa sáng buffet hàng ngày
Thức uống chào mừng khi nhận phòng
Ưu tiên nhận phòng sớm (tùy thuộc vào tình trạng phòng)
01 suất trà chiều miễn phí dành cho 02 người
Golden Bay
Miễn phí nâng hạng phòng khi đặt phòng loại Superior hoặc Deluxe
(tuỳ thuộc vào tình trạng phòng)
Miễn phí kết nối wifi trong phòng và khách sạn
Miễn phí sử dụng trung tâm thể hình và bể bơi vô cực trên tầng cao
nhất

🌟Dành riêng cho chủ thẻ JCB Ultimate
●
●

Giảm 25% cho các dịch vụ F&B tại khách sạn Danang Golden Bay
Giảm 25% cho dịch vụ Spa tại khách sạn Danang Golden Bay

🌟Dành riêng cho chủ thẻ JCB Platinum:

👉Lưu

⏰Thời gian: Từ nay đến 31.12.2021
⌘ Địa điểm: Golden Bay Đà Nẵng- Lô 01/A1-2, Khu
đô thị phức hợp, Thương mại và Dịch vụ, Phường Nại
Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
☎ Hotline: 0236 3 878 999

●
●

Giảm 20% cho các dịch vụ F&B tại khách sạn Danang Golden Bay
Giảm 20% cho dịch vụ Spa tại khách sạn Danang Golden Bay

●
●

Chỉ áp dụng đối với chủ thẻ JCB Ultimate/ Platinum
Khách hàng cần xuất trình thẻ JCB Ultimate/ Platinum khi đến để sử
dụng ưu đãi độc quyền
Việc thanh toán phải được thực hiện bằng thẻ JCB Ultimate/ Platinum

ý:

●

●

4. ẨM THỰC
KHÁCH
SẠN
[DIAMOND DINING]

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum
●
●

Giảm 15% trên tổng hóa đơn vào tất cả các ngày trong
tuần
Giảm 20% trên tổng hóa đơn áp dụng vào ngày trùng
tháng trùng hàng tháng

👉 Lưu ý
●
●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 24.06.2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng Ussina Aging Beef & Bar
Vincom Landmark, 77 720A Điện Biên Phủ, Phường
22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Xuất trình thẻ JCB Ultimate/Platinum khi thanh toán
Không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác
Không áp dụng cho menu buffet
Không áp dụng cho nước và tráng miệng

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum
●

Giảm 20% trên tổng hóa đơn áp dụng vào tất cả các
ngày trong tuần

👉 Lưu ý
●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 31.12.2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng Gen
Level 1 - Hanoi Aqua Central, 44 Yên Phụ, Hà Nội

Xuất trình thẻ JCB Ultimate/Platinum khi thanh toán
Không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác
Áp dụng vào tất cả các ngày trong tuần

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate
●

Tặng 1 đĩa tráng miệng các loại, 1 sốt Truffle và có thể
sử dụng phòng VIP với một nhóm 5 người hoặc ít hơn

🌟 Dành cho chủ thẻ Platinum
●
Tặng 1 đĩa tráng miệng các loại và 1 sốt Truffle
👉 Lưu ý
●
●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 31.12.2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng IL Corda

11 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Xuất trình thẻ JCB Ultimate/Platinum khi thanh toán
Không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác
Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
Cần đặt bàn cho phòng VIP

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 15% trên tổng hóa đơn trước thuế
👉 Lưu ý
●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 31.12.2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng LiBai

Level 2, Sheraton Saigon Hotel & Towers, 88
Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, HCM

Xuất trình thẻ JCB Ultimate/Platinum khi thanh toán
Không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác
Áp dụng vào tất cả các ngày trong tuần

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:

●

Giảm 15% trên tổng hóa đơn

🌟Lưu ý:

●
●

Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần.
Chương trình ưu đãi không được áp dụng cùng các
chương trình khuyến mãi khác ngoài chương trình
tích điểm - tặng nước miễn phí

🌟 Địa chỉ:

●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 20.09.2021
⌘ Địa điểm: Cafe The 1985

CN1: 223/2K Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn
Cư Trinh, Quận 1, TP HCM - 090 235 0180
CN2: 10C2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao,
Quận 1, TP HCM - 093 148 0828
CN3: Hẻm 38 Khe Sanh, Xóm Bình Yên, P.10,
Thành Phố Đà Lạt - 093 186 6385

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 25% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●
●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 15.09.2021
⌘ Địa điểm: Central Sky Bar

Tầng 12, Số 61 Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Xuất trình thẻ JCB Ultimate/Platinum khi thanh toán
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
Tết m lịch có thể đóng cửa, vui lòng liên hệ trước khi đến
sử dụng dịch vụ

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 10% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●
●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 15.10..2021
⌘ Địa điểm: The Monkey Gallery Dining

Tầng 3, 91 Mạc Thị Bưởi, TP.HCM

Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
Áp dụng cho khách hàng đặt bàn từ 4 người trở lên
Áp dụng cho menu SIGNATURE của nhà hàng (các menu
khác sẽ không được áp dụng).
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến
mãi khác
Không áp dụng vào dịp Lễ, Tết

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 20% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 15.10..2021
⌘ Địa điểm: Cafe Central

Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
khác

🌟 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

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 20% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 15.10..2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng Amigo Grill
55-57 Nguyễn Huệ,55-57 Nguyễn Huệ, Bến Nghé,
Quận 1, TPHCM

Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
khác

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 20% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 15.10..2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng Gartenstadt
4-36 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
khác

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 20% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 15.09..2021
⌘ Địa điểm: Chestnut
Tầng 11, số 61 Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
khác

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 20% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 15.10..2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng Kissho
14 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
Không áp dụng đối với set ăn
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
khác

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 10% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 05.10..2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng Takumi
●
98 Mai hắc đế - Hai Bà Trưng - Hà Nội
●
95 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
Không áp dụng cho Set buổi trưa
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
khác

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 20% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 15.10..2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng Ngân Đình
●
18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TPHCM,
●
52-54-56 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

Áp dụng cho các ngày trong tuần
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
khác

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 20% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 15.10..2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng Noodle
20 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Áp dụng cho các ngày trong tuần
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
khác

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 20% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 15.10..2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng Lé Cafe & Bar
192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Áp dụng cho các ngày trong tuần
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
khác

🌟 Dành cho chủ thẻ Ultimate/Platinum:
●
Giảm 20% trên tổng hóa đơn
👉 Lưu ý
●
●

⏰Thời gian: Từ nay đến 15.10..2021
⌘ Địa điểm: Nhà hàng Vietnam House
93-95-97 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

Áp dụng cho các ngày trong tuần
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
khác

