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THE HIVE LOUNGE 
(*) 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 và phí dịch vụ tại các nhà hàng 

và bar tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72
- Áp dụng cho hóa đơn trước thuế
- 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

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: Tầng 62, Khách sạn InterContinental Hanoi 
Landmark72

☎ Hotline: 024 3698 8888



Q 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 15% tổng hóa đơn và phí dịch vụ tại các nhà hàng và 
bar tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72

- Áp dụng cho hóa đơn trước thuế
- 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

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: Tầng 62, Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72

☎ Hotline: 024 3698 8891



STELLAR 
STEAKHOUSE (*) 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 và phí dịch vụ tại các nhà hàng và 

bar tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72
- Áp dụng cho hóa đơn trước thuế
- 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

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: Tầng 62, Khách sạn InterContinental Hanoi 
Landmark72

☎ Hotline: 024 3698 8890



Stellar Teppanyaki
(*) 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 15% tổng hóa đơn trước thuế và phí dịch vụ ẩm 

thực (không bao gồm đồ uống có cồn) tại các nhà hàng 
và bar.

- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần trừ 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 01.11.2021 đến 1.1.2022

👉 Địa chỉ: 
New Urban Area, 62nd Floor, Hanoi Landmark72 Tower Plot 
E6, Quận Cầu Giấy, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

☎ Hotline: +84 24 3698 8888 



Gartenstadt 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 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  ( trừ Lễ Tết)
- Không áp dụng đối với set ăn  
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 34-36 Đồng Khởi, p. Bến Nghé, Q1

☎ Hotline: 028 3822 3623



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 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
- 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: 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường 6, Quận 3, TP.HCM 

☎ Hotline: (84 28) 3888 8866



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 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 3, 91 Mạc Thị Bưởi, HCM

☎ Hotline: 0909106187



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% trên tổng hoá đơn (Không bao gồm rượu/bia)
- 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: L2 - 2 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q1



(*) 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 15% trên tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ JCB cho 

các dịch vụ ăn, uống tại các nhà hàng, quầy bar và lobby lounge của 
khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon

- 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 cho thức uống có cồn.
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình ẩm thực, giảm giá 

khác, hoặc Phiếu Quà Tặng Tiền Mặt (Cash Voucher) và các chương 
trình khuyến mãi đặc biệt dành cho thành viên Club Marriott. 

- Không áp dụng cho các dịp Lễ 
-

⏰ Thời gian: Từ 10.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
Khách Sạn Renaissance Riverside Hotel Sai Gon
8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

☎ Hotline:  028 3822 0033

Rbar (Renaissance 
Riverside Hotel)



(*) 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 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB 

⏰ Thời gian: Từ 10.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

☎ Hotline:  024 3733 0688 ext 42313 

LA CHEMINÉE 
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 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 
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB 

⏰ Thời gian: Từ 10.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

☎ Hotline:  024 3733 0688

Mint 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 từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần cho khách hàng đặt bàn trước
- Áp dụng trên toàn bộ menu (trừ nước)
- Khách hàng đặt bàn trước qua hotline 1900 98 98 07
- Chương trình ưu đãi không áp dụng cùng 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: 
CN1: 5-7-9 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. 

☎ Hotline: 1900 989807

La Smoke 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 20% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng 
- Áp dụng từ thứ 2 đến Chủ Nhật hằng tuần cho khách hàng đặt bàn 

trước
- Áp dụng trên tổng hóa đơn
- Chương trình ưu đãi không áp dụng cùng 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: 
Tầng 12, số 61 Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

☎ Hotline: 0983652650

Central Sky 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 20% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng 
- Áp dụng từ thứ 2 đến Chủ Nhật hằng tuần cho khách hàng đặt bàn 

trước
- Áp dụng trên tổng hóa đơn
- Chương trình ưu đãi không áp dụng cùng 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: 
Tầng 11, số 61 Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

☎ Hotline: 0983652650

Chestnut Central 
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 
- Áp dụng từ thứ 2 đến Chủ Nhật hằng tuần cho khách hàng đặt bàn 

trước
- Áp dụng trên tổng hóa đơn
- Chương trình ưu đãi không áp dụng cùng 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:
251 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

☎ Hotline:  028 3930 3394

Jardin Des Sens 
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: 
- Ưu đãi 15% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng 
- Áp dụng từ thứ 2 đến Chủ Nhật hằng tuần cho khách hàng đặt bàn 

trước
- Áp dụng trên tổng hóa đơn
- Chương trình ưu đãi không áp dụng cùng 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:
Khách sạn Sheraton Hà Nội - K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, 
Hà Nội

☎ Hotline:  024 3719 9000 - 024 3719 9001

Nhà hàng Oven D’or - 
Sheraton Hanoi 



(*) 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 15% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng 
- Áp dụng từ thứ 2 đến Chủ Nhật hằng tuần cho khách hàng đặt bàn 

trước
- Áp dụng trên tổng hóa đơn
- Chương trình ưu đãi không áp dụng cùng 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:
Khách sạn Sheraton Hà Nội - K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, 
Hà Nội

☎ Hotline:  024 3719 9000 - 024 3719 9001

Nhà hàng Hải sản và Đồ 
nướng Hemispheres - 
Sheraton Hanoi 



Au Parc

(*) 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 
- Không áp dụng cho dịch vụ giao hàng tận nơi, mang về các set 

menu
- 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: 23 Hàn Thuyên, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

☎ Hotline:  028 3829 2772 



(*) 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 15% trên tổng hóa đơn
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần. 
- Không áp dụng cho các ngày lễ, tết (theo quy định của Nhà nước)
- 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: 46 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình. 
CN2: 12 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3. 

☎ Hotline: 028 3547 4034

Nhà hàng BigPig



(*) 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 từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần cho khách hàng đặt bàn trước
- Áp dụng trên toàn bộ menu (trừ nước, salad, beefsteak)
- Khách hàng đặt bàn trước qua hotline 1900 98 98 07
- Chương trình ưu đãi không áp dụng cùng 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: 
CN1: 5-7-9 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. 
CN3: 51-53 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

☎ Hotline: 1900 989807

Buzza Pizza



(*) 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 cho các ngày lễ, tết (theo quy định của Nhà nước)
- 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: 
Khách sạn Equatorial HCMC - Số 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 
5, Thành phố Hồ Chí Minh

☎ Hotline: 028 3839 7777

Chitchat 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: 
- Ưu đãi 10% trên tổng hóa đơn đối với các sản phẩm trên toàn hệ 

thống
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần. 
- Không áp dụng cho các ngày lễ, tết (theo quy định của Nhà nước)
- 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: 
1. Số 5 Xuân Diệu, Hà Nội - 02439332355 
2. 24 Tràng Tiền, Hà Nội - 02460278591 
3. Số 24 Lancaster Núi Trúc, Hà Nội - 02466839450 
4. Tower G03, Ciputra International City, Hà Nội - 02463272290 
5. Tower 01, Ciputra International City, Hà Nội - 02432001535 
6. 476 Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội - 02421208787 
7. 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội - 02432011518 
8. 8 Unimart Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội - 02462970081

Saint Honore



ROSÉ Brasserie (*) 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 (Không bao gồm rượu/bia)
- 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: 8 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q1



(*) 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 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

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
 Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake - Số 5 Từ Hoa, Quảng An, Tây 
Hồ, Hà Nội 

☎ Hotline: 024 6270 8888

Cafe 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: 
- Ưu đãi 10% trên tổng hóa 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

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
 Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake - Số 5 Từ Hoa, Quảng An, Tây 
Hồ, Hà Nội 

☎ Hotline: 024 6270 8888

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: 
- Ưu đãi 10% trên tổng hóa 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

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
 Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake - Số 5 Từ Hoa, Quảng An, Tây 
Hồ, Hà Nội 

☎ Hotline: 024 6270 8888

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: 
- Ưu đãi 10% trên tổng hóa 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

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
 Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake - Số 5 Từ Hoa, Quảng An, Tây 
Hồ, Hà Nội 

☎ Hotline: 024 6270 8888

Sunset Bar



3 SPOONS 
(*) 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 và phí dịch vụ tại các nhà hàng 

và bar tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72
- Áp dụng cho hóa đơn trước thuế
- 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

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: Tầng 62, Khách sạn InterContinental Hanoi 
Landmark72

☎ Hotline: 024 3698 8889



(*) 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
- CN3: 42 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, 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



(*) 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 20% 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 28.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
Lầu 2, 33 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến 
Thành, Quận 1, HCM

☎ Hotline: 0382 238 222

Tamarind Hidden 
Cocktail Bar



La Haye Kitchen & 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 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: 
 19 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

☎ Hotline:   091 840 67 77  
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MÓN NHẬT



Takumi
(*) 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
- Không áp dụng cho Set buổi trưa

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 
CN1: 98 Mai hắc đế - Hai Bà Trưng - Hà Nội - 024 6272 5858
CN2: 95 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội - 024 3259 5333
CN3: 88 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội - 093 616 9868



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: 

- Giảm 10% cho bill từ 150,000 trở lên.
- Tặng E-voucher 30,000 cho lần thanh toán tiếp theo ( Áp dung 

bill 200,000 đ)
- 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 dành cho các loại thẻ JCB

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 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 
☎ 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 hoá đơn cho tất cả các loại 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 bill từ 1,500,000 trở lên
- Tặng E - Voucher Genshi 300.000 đ sử dụng cho lần sau 

( Áp dung bill từ 2,000,000)

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 
59 Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

📞Hotline: 1900 066 890



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



SAIKO 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 15% trên tổng hóa đơn cho món ăn
- 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

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022 

👉 Địa chỉ: 104 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM

☎ Hotline: 028 3822 0123



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



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



Botejyu
(*) 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 & Liên hệ:
1. BOTEJYU - Oedo Alley Saigon Centre
⛩L5 - 09, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Quận 1, TP HCM.
📞 028 3821 8869
2. BOTEJYU Vincom Mega Mall
⛩ L4 - 11, Vincom Mega Mall Thảo Điền, 161 Xa Lộ Hà Nội, 
Quận 2, TP.HCM.
📞 028 3519 0777



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% 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: 67-61 Đ. Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, HCM

☎ Hotline: 083 821 8869



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 



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: 
- 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.

☎ Hotline: 090 833 65 65



VẠN PHÚC RESTAURANT
Hytoyama (*) 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



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



Sushi masa
(*) 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 20.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
52 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM 
78 Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP HCM

☎ Hotline:  0966001155 



WATAMI 
JAPANESE 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% 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 10.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
CN1: 16 Thảo Điền, Quận 2, HCM
CN2: 50 Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1, HCM

☎ Hotline:  : 02873 050 041 - 02873 050 040 



KYO WATAMI Grill 
& 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% 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 20.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
Serenity Sky Villas, 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, HCM

☎ Hotline:   1900 63 63 72 



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% 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: 
1. Lầu 14 Akuruhi Tower 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, 
Quận 1, HCM - (028) 3822 0898 - 0919.3333.78 
2. 27 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, HCM - (028) 
38211890 - 0919.3333.78



Sushi World (*) 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 01.03.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 37 Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1, HCM - (028) 3822 6252 
- 124 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, HCM - (028) 3822 0898 
- 25 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé, Quận 1, HCM - (028) 3821 1462 
- Tầng 2, 202 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, HCM - (028) 3842 0228 
- 779 Quốc Lộ 22, Thị trấn Củ Chi, HCM - (028) 3790 6262 
- 10 Phan Bội Châu, Hải Châu, Đà Nẵng - 0236) 389 8484



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



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: 

- 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 20.02.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- Phòng số 08&OS_GF03 Tầng trệt Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường 
Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM - 028.35218606
- Phòng 2F-01 và 2F-02, Tầng 2 Khu Crescent Mall, Số 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân 
Phú, Quận 7, HCM - 028.54147332
- Gian hàng số GF-10. Tầng trệt , Tòa nhà Sapphire, Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 
22, Quận Bình Thạnh,TP. HCM - 028.3514979
- Số 30 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM - 028.38277898
- Tầng hầm B3-16B, Tầng hầm B3,70-72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. 
HCM - 028.39369779
- Gian hàng L1-03, Tầng trệt, Tòa nhà Somerset Chancellor Court, Số 21-23 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM - 028.38239812
- Khu thương mại số G.1B,Tầng G, Tháp T3, Số 01, đường số 104-BTT, Khu phố 3, 
Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh - 02871096838



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: 

- 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
- 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 9 028 3730 5373 
- CN2: Lầu 3 (cạnh Co.opXtra), TTTM Sense CityGiGamall, 242 Phạm Văn Đồng, Thủ 
Đức 028 3636 3338 
- CN3: số 117, đường D1 - KDC Biconsi Phú Hòa, P. Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình 
Dương 0274 2234 568 
- CN4: 1234 Trần Hưng Đạo, khom Bình Long 3, Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên 029 6395 
9698 
- CN5: L4, Vincom Plaza Xuân Khánh, số 209, Đường 30/4, Xuân Khánh, quận Ninh 
Kiều, Cần Thơ 029 2373 2233



Sushi Tei

(*) 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 
- Giảm giá tối đa tối đa 100.000VNĐ trên một hóa đơn. Không áp dụng nếu tách 

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 01.03.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
CS1: 200A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP HCM - (028) 6284 1188 
CS2: 26 Cao Thắng, Quận 3, TP HCM - (028) 6673 0088



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: 

- Ưu đãi 10% tối đa 200,000đ cho hóa đơn từ 2,000,000 trở lên cho 
chủ thẻ JCB

- Áp dụng cho các ngày trong tuần (Thứ 2 đến Thứ 6,  từ 10h30 đến 
14h)

- 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 20.02.2022 đến 30.06.2022

👉 Địa chỉ: 
CN1: 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM - 028.36368688
CN2: 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
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



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: 

- Ưu đãi 10% tối đa 200,000đ cho hóa đơn từ 2,000,000 trở lên cho 
chủ thẻ JCB

- Áp dụng cho các ngày trong tuần (Thứ 2 đến Thứ 6,  từ 10h30 đến 
14h)

- 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 20.02.2022 đến 30.06.2022

👉 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



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: 

- Ưu đãi 10% tối đa 200,000đ cho hóa đơn từ 2,000,000 trở lên cho chủ 
thẻ JCB

- Áp dụng cho các ngày trong tuần (Thứ 2 đến Thứ 6,  từ 10h30 đến 14h)
- 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 20.02.2022 đến 30.06.2022

👉 Địa chỉ: 123 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TPHCM



Nhà Hàng Tonchan
(*) 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 20% 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:
109 Triệu Việt Vương, Hà Nội
76 Bùi Thị Xuân, Hà Nội
120 Phan Kế Bính, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

☎ Hotline: 0969134200



Daikon Foods - Bento 
Nhật Bản

(*) 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 15% 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:
Số 24 Ngõ 34 Phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

☎ Hotline: 024 6292 0011



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



Senkaku-Nhà hàng 
Nhật Bản

(*) 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 20% 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: 555.Lạc Long Quân,Tây Hồ,Hà Nội

☎ Hotline:   096 247 99 00



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 



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% trên tổng hoá đơn (Không bao gồm rượu/bia)
- 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% trên tổng hoá đơn (Không bao gồm rượu/bia)
- 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% trên tổng hoá đơn (Không bao gồm rượu/bia)
- 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% trên tổng hoá đơn (Không bao gồm rượu/bia)
- 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 10% trên tổng hoá đơn (Không bao gồm rượu/bia)
- 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 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ JCB. 
- Giảm 15% trên tổng hoá đơn vào tuần sinh nhật của dòng thẻ JCB Premium
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
- Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết. 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB. 
- KH cần đưa chứng minh thư/căn cước để áp dụng vào tuần lễ sinh nhật

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
- 60 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, HN - 0966.811.511
- 257 Giảng Võ, quận Đống Đa, HN- 0911.212.202 
- 30 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, HN- 0868.476.686 
- 73 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, HN- 086.828.0404 
- 108A1 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, HN-  096.134.0707 
- 46 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, HN- 098.783.0909 
- 26 Kim Đồng, quận Hoàng Mai, HN -  098.783.0909
- 19 Duy Tân, quận Cầu Giấy, HN - 0914.65.2211 
- 78 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, HN- 098.723.1212 
- Kiot 18, toà nhà Rainbow, khu đô thị Tây Nam, Linh Đàm, quận Hoàng Mai, HN- 

038.445.1313 
- C3-4 Chung cư C3 Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, HN- 0961.341.404 
- Tầng 5, Vincom Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, HN- 0985.894.766 

CƠM NIÊU KOMBO 



(*) 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 15% trên tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ JCB cho 

các dịch vụ ăn, uống tại các nhà hàng, quầy bar và lobby lounge của 
khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon. 

- 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 cho thức uống có cồn.
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình ẩm thực, giảm giá 

khác, hoặc Phiếu Quà Tặng Tiền Mặt (Cash Voucher) và các chương 
trình khuyến mãi đặc biệt dành cho thành viên Club Marriott. 

- Không áp dụng cho các dịp Lễ 
-

⏰ Thời gian: Từ 10.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
Khách Sạn Renaissance Riverside Hotel Sai Gon
8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

☎ Hotline:  028 3822 0033

Kabin (Renaissance 
Riverside Hotel)



(*) 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: 
- Giảm giá 15% hóa đơn đồ ăn ( các sản phẩm nguyên giá)
- 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 
- 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: 
23 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

☎ Hotline: 0886 399 099

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 giá 15% hóa đơn đồ ăn ( các sản phẩm nguyên giá)
- 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 
- 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: 
75 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

☎ Hotline: 0886 399 099

FULLBOAT - Buffet 
Hải Sản



(*) 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: 
Dương Bảo, Dương Tơ, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, HCM

☎ 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: 
- Ưu đãi 10% các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng 
- Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 trong khung giờ vàng từ 10h sáng đến 

17h chiều
- 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 20.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
CN1: 5 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh (028)35510979 
CN2: 346 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3 (028)39318979 
CN3: 04 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10 (028)38622682 
CN4: 92 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh 0815999239

Busan Korean 
Food



(*) 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% cho Buffet Trưa 
- Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần cho khách hàng đặt bàn trước
- Khách hàng đặt bàn trước qua hotline 1900 98 98 07 - 0703939020
- Chương trình ưu đãi không áp dụng cùng 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: 
CN3: 51-53 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

☎ Hotline: 1900 989807 - 0703 939 020 

Korean Grill - 
Buzza BBQ



(*) 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 sản phẩm tại cửa hàng (Không tính đồ uống)
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần. 
- Không áp dụng cho các ngày lễ, tết (theo quy định của Nhà nước)
- 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: 1 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 Số điện thoại: (028) 
3823 0368
CN2: CR3, 08-09-10-11, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7 Số 
điện thoại: (028) 54121313
CN3: 76 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận Số điện thoại: 
(028) 39971313

Nhà Hàng YEEBO



(*) 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 15% trên tổng hóa đơn
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần. 
- Không áp dụng cho các ngày lễ, tết (theo quy định của Nhà nước)
- 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: 46 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình. 
CN2: 12 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3. 

☎ Hotline: 028 3929 1689 

Hong Kong 
Steam



(*) 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% áp dụng với buffet 238.000VNĐ , 288.000 VNĐ
- Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần. 
- Không áp dụng cho các ngày lễ, tết (theo quy định của Nhà nước)
- Không Áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB

⏰ Thời gian: Từ 08.03.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
L5-23+24 Vincom Mega Mall Thảo Điền, Q2, HCM - Hotline: 0906666265
Lầu 4 Vincom Plaza Xuân Khánh - đường 30 tháng 4, Cần Thơ - Hotline: 0978878787
Số 7- Đường số 9- Tầng B1 - Vincom Timescity - Hotline: 094 4822834
Asiasnack Royal city - Hotline: 098 1226188
Tầng 5- TTTM Sun Grand City - số 69 Thuỵ Khuê - Ba Đình - HN - 
Hotline:0838664411
Tầng 5- TTTM Sun Grand Ancora - số 3 Lương Yên - Hai Bà Trưng - HN - Hotline: 
0983744938
Tầng 4- TTTM Mipec Long Biên - Hotline: 0163 7776808
Tầng 4 - Vincom Phạm Ngọc Thạch - Hotline: 096 5926663
27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 096 5926663

Thai BBQ & 
Hotpot Buffet



(*) 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 cho các ngày lễ, tết (theo quy định của Nhà nước)
- Không Áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB

⏰ Thời gian: Từ 08.03.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
Fenghuang 1 : tầng 1, tòa nhà Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Hà Nội - Điện thoại: 
0931 745 336
Fenghuang 2 : Số 178, Triệu Việt Vương, Hà Nội - Điện thoại: 0936 002 618
Fenghuang 3: 35 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Hà Nội - Điện thoại: 088 661 3993
Fenghuang 4: Lô CX14 (Cạnh bể bơi Linh Đàm) - KĐT Linh Đàm - Hà Nội - ĐT: 
081 589 1199
Fenghuang 5: Tầng 2, Trung tâm Ẩm thực Trống Đồng Hoàng Gia, Khu Đỉnh 
Long, Đ. Trường Chinh, TP. Hải Dương - ĐT: 0972 658 659
Fenghuang 6: Đường Lý Nam Đế - Khu Đô Thị Nam Đầm Vạc - Vĩnh Yên - Vĩnh 
Phúc (Tòa nhà Minh Quân Building) - ĐT: 0211 370 8888

Fenghuang - Nhà hàng 
Dimsum & Lẩu Trung 
Hoa



Proposed by Shojiki Digital – Highly 
confidential

MÓN VIỆT

MÓN VIỆTMÓN VIỆT



MÓN VIỆT



(*) 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
- Áp dụng cho hoá đơn sau thuế 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 01.11.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 41-43  Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP.HCM 

☎ Hotline: +84 909 246 156 

THE HUE HOUSE 



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: 

- Ưu đãi giảm 15% trên tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ JCB cho các dịch 
vụ ăn, uống tại các nhà hàng

- 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  (4 chi nhánh)

⏰ 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

☎ Hotline: 024 3715 2688



VIỆT KITCHEN 
(*) 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 15% trên tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ JCB cho các dịch 
vụ ăn, uống tại các nhà hàng, quầy bar và lobby lounge của khách sạn 
Renaissance Riverside Hotel Saigon.

- Riêng 3 ngày 02, 04, 05 tháng Chín (09): Ưu đãi giảm 25% trên tổng hóa đơn 
khi thanh toán bằng thẻ JCB cho các dịch vụ ăn, uống tại các nhà hàng, quầy 
bar và lobby lounge của khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon.

-  Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần. 
-  Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
-  Không áp dụng cho thức uống có cồn, đồng thời với các chương trình ẩm 

thực, giảm giá khác, hoặc Phiếu Quà Tặng Tiền Mặt (Cash Voucher) và các 
chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho thành viên Club Marriott, các dịp 
Lễ / Tết (Tết Dương Lịch, Lễ 30 Tháng 4, Quốc tế Lao Động, Halloween, 
Thanksgiving, Christmas).

- Vui lòng đặt chỗ trước khi đến để được phục vụ tốt nhất.

⏰ Thời gian: Từ 01.11.2021 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: Khách Sạn Renaissance Riverside Hotel Sai Gon, 8-15 Tôn Đức Thắng, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

☎ Hotline: 028 3822 0033



Propaganda 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: 

- Ưu đãi giảm 10% trên tổng hóa đơn 
- Không áp dụng cho dịch vụ giao hàng tận nơi, mang về các set 

menu
- 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: 21 Hàn Thuyên, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

☎ Hotline: 028 3822 9048



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 20% 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: 
- Giảm 10% cho bill từ 150,000 trở lên dành cho các chủ thẻ JCB
- Tặng E-voucher 30,000 cho lần thanh toán tiếp theo ( Áp dung bill 

200,000 đ)
- 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

⏰ Thời gian: Từ 01.12.2021 đến 15.12.2022

👉 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



(*) 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 thực đơn gọi món tại Nhà hàng TrEat tại 

Oakwood Residence Hanoi
- 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: Từ 10.01.2022 đến 31.12.2022

👉 Địa chỉ: 
Tầng G, Số 17/35 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây 
Hồ, Hà Nội, Việt Nam

☎ Hotline: 024 3880 3880

TrEat Restaurant - 
Oakwood Residence 
Hanoi



(*) 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: 
Dương Bảo, Dương Tơ, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, HCM

☎ 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: 
Dương Bảo, Dương Tơ, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, HCM

☎ 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: 
Dương Bảo, Dương Tơ, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, HCM

☎ 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% 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)B 

⏰ Thời gian: Từ 20.02.2022 đến 31.12.2022

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

☎ Hotline: 093 370 72 27

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 giá 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
- 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


