
TỈNH/TP LĨNH VỰC THƯƠNG HIỆU NỘI DUNG ƯU ĐÃI
NGÀY HẾT HẠN

(YYYY-MM-DD)

Toàn lãnh thổ Việt Nam Supermarket 100 Nhà hàng

Giảm từ 10 - 20%

(Một số nhà hàng như: Founder Bak Kut The, Vua Lẩu Nấm Thiên Nhiên King Mushroom, Ten 

Sushi, Ichihana Sushi, The Olive Steak House, Việt Kitchen, Uncle Lu's Cheesecake, Joy Bakery, 

Korean Grill - Buzza BBQ, Renkon Restaurant...)

2021-12-31

Toàn lãnh thổ Việt Nam Transportation Grab

- Nhập mã JCB50 để nhận được ưu đãi 50.000 VND cho GrabCar, Grabbike, GrabFood

-	 Ngày áp dụng: thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần

- 	Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng có cước phí từ 100.000 VND trở lên

- 	Mỗi chủ thẻ được hưởng ưu đãi 01 lần/ 01 ngày áp dụng ưu đãi

- Áp dụng từ ngày 19/12/2020

2021-02-17

Toàn lãnh thổ Việt Nam Transportation Grab

- Nhập mã JCB100 để nhận được ưu đãi 100.000 VND cho GrabCar, Grabbike, GrabFood

-	 Ngày áp dụng: thứ 5 hàng tuần

- 	Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng có cước phí từ 200.000 VND trở lên

- 	Mỗi chủ thẻ được hưởng ưu đãi 01 lần/ 01 ngày áp dụng ưu đãi

- Áp dụng từ ngày 17/12/2020

2021-02-17

Toàn lãnh thổ Việt Nam E-Commerce Shopee
- Giảm 15% tối đa 200.000 VND cho đơn hàng từ 1.000.000 VND

- Ngày áp dụng: Chủ nhật hàng tuần
2021-03-31

Toàn lãnh thổ Việt Nam E-Commerce Shopee
- Giảm 250.000 VND cho đơn hàng từ 1.500.000 VND

- Ngày áp dụng: ngày trùng tháng trùng hàng tháng
2021-03-31

Mũi Né Hotel Anantara Resort

Dành riêng chủ thẻ JCB Ultimate:

- Giảm 30% giá phòng trên giá Best Available Rate khi đặt trực tiếp qua khách sạn

- Giảm 15% dịch vụ F&B và Spa 

2021-12-31

Hồ Chí Minh Hotel Caravelle Saigon

Dành riêng 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, có thể kết hợp được với giảm giá nước 

uống sẵn có của chương trình Happy Hour tại Saigon Rooftop Bar – tầng 9

- Giảm 20% tất cả trị liệu riêng lẻ (không theo gói) tại Kara Spa – tầng 7

- Không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác

- Không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết, Tết Âm Lịch, Giáng Sinh

2021-12-31

TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THẺ SACOMBANK JCB _ Cập nhật ngày 02.02.2021

*Tất cả ưu đãi bên dưới có thể kết thúc trước thời hạn do hết ngân sách chương trình mà không cần thông báo đến khách hàng.



Hồ Chí Minh Hotel SOFITEL SAIGON PLAZA

Dành riêng chủ thẻ JCB Ultimate:

'- Giảm 20% thực đơn  A La carte tại LE 17 Bistro

- Giảm 10% tất cả các loại bánh, thức uống, món ăn tại Gourmand Shop và S Pool Bar

- Không áp dụng vào các ngày lễ như Quốc tế phụ nữ (08/03), Valentine (12, 14/02)

- 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

2021-12-31

Phú Quốc Hotel Novotel Phu Quoc resort

Dành riêng chủ thẻ JCB Ultimate

'- Giảm 10% trên mức giá phòng công bố (BAR)

- Giảm 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)

- Giảm 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 Resort)

2021-12-31

Phú Quốc Hotel
InterContinental Phu 

Quoc

Dành riêng chủ thẻ JCB Ultimate

• Giảm 15% trên giá phòng công bố (Best Flexible Rate) 

• Giảm 15% cho các dịch vụ ăn uống (trừ minibar và dịch vụ ẩm thực tại phòng) 

• Giảm 20% cho dịch vụ spa tại HARNN Heritage Spa 

• Check in sớm lúc 10:00 AM và check out muộn lúc 2:00 PM (tùy thuộc vào tình trạng phòng tại 

thời điểm nhận phòng) 

• Tiện nghi chào đón đặc biệt và đồ dùng cho trẻ em khi đến Resort 

• Wifi miễn phí trong phòng và trong toàn bộ resort 

• Miễn phí trà và cà phê trong phòng 

• Miễn phí sử dụng phòng trò chơi The HideOut, nhà hát duy nhất trên đảo và Câu lạc bộ Trẻ Em - 

Planet Trekkers 

2021-12-31

Cam Ranh Hotel
Movenpick Cam Ranh 

resort

Dành cho chủ thẻ Ultimate:

Giảm 15% trên giá phòng, dịch vụ nhà hàng, Spa và vé vui chơi tại công viên trò chơi mạo hiểm 

dây thừng

- Áp dụng cho tất cả các loại phòng

- Không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác

- Không áp dụng vào các ngày Lễ

- Khách hàng thông báo trước với Khu nghỉ dưỡng về việc thanh toán bằng thẻ JCB Ultimate và 

cần xuất trình thẻ khi đến để sử dụng ưu đãi độc quyền

- Tên khách đặt phòng phải trùng với tên trên thẻ

- Ưu đãi giảm giá cho các dịch vụ ăn tại nhà hàng, không áp dụng cho thức uống

2021-12-31

Cam Ranh Hotel
The Anam Cam Ranh 

resort

Dành cho chủ thẻ Ultimate:

Giảm 20% giá tốt nhất trên trang web theanam.com

Giảm 15% dịch vụ ẩm thực

Giảm 30% dịch vụ Spa

(Không áp dụng giai đoạn 27 - 31.12.2020; 01 - 04.01.2021; 12 - 17.02.2021; 30.04 - 02.05.2021; 

27 - 31.12.2021)

2021-12-31



Đà Nẵng Hotel Golden Bay

*Dành cho chủ thẻ Ultimate:

- 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

- Giảm 25% cho các dịch vụ F&B tại khách sạn 

- Giảm 25% cho dịch vụ Spa tại khách sạn

- 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

2021-12-31

Đà Nẵng Hotel Sheraton Grand Da Nang

*Dành cho chủ thẻ Ultimate:

- Giảm 30% trên giá phòng công bố dành cho chủ thẻ JCB Platinum đặt phòng trực tuyến và nhập 

mã L9Z trên giá phòng công bố (giá tiêu chuẩn) trên website: www.sheratongranddanang.com. Phụ 

thuộc vào trình trạng phòng

- Giảm 30% cho các dịch vụ ẩm thực

- Giảm 30% khi sử dụng dịch vụ tại Shine Spa for Sheraton

2021-12-31

Mỹ Tho Hotel For Island Lodge
*Dành cho chủ thẻ Ultimate:

- Giảm 30% giá phòng trên giá công bố
2021-12-31

Hồ Chí Minh Dining
Kobe Teppanyaki 

restaurant
- Giảm giá 10% 2021-12-31

Hồ Chí Minh Dining Ryoyu Bakery - Giảm giá 5% 2021-12-31

Hồ Chí Minh Dining Il Corda

Gold: 1 đĩa tráng miệng các loại

Ultimate: 1 đĩa tráng miệng các loại, 1 sốt Truffle và có thể sử dụng phòng VIP với một nhóm 5 

người hoặc ít hơn (*)

(*) Cần đặt bàn trước

2021-12-31

Hồ Chí Minh Dining Loy Kee - Giảm 20% 2021-12-31

Hà Nội Dining Gen Restaurant - Giảm 15% 2021-12-31

Hồ Chí Minh Dining Sweethome Bakery - Giảm 10% 2021-12-31

Phú Quốc Hotel
Best Western Premier 

Sonasea Phu Quoc

- Giảm 20% giá phòng

- Giảm 15% đồ ăn và thức uống

- Giảm 15% giá spa

- Giảm 50% cho dịch vụ massage body 

2021-12-31

Hà Nội Dining Ky y - Giảm giá 5% 2021-12-31

Hà Nội Dining Khang - Giảm giá 5% 2021-12-31

Phú Quốc Hotel
Best Western Premier 

Sonasea Phu Quoc

- Giảm 20% giá phòng

- Giảm 15% đồ ăn và thức uống

- Giảm 15% giá spa

- Giảm 50% cho dịch vụ massage body 

2021-12-31

Hồ Chí Minh Dining Ussina Aging Beef & Bar
Giảm 15% trên tổng hóa đơn

*Giảm 20% trên tổng hóa đơn áp dụng vào ngày trùng tháng trùng hàng tháng
2021-06-24



Hồ Chí Minh Dining Ushi Mania Giảm 15% trên tổng hóa đơn 2021-06-24

Hồ Chí Minh Dining Coco Ichibanya
Giảm 10% trên tổng hóa đơn

*Giảm 15% trên tổng hóa đơn áp dụng vào ngày trùng tháng trùng hàng tháng
2021-06-24

Hồ Chí Minh Dining Yoshinoya
Giảm 10% trên tổng hóa đơn

*Giảm 15% trên tổng hóa đơn áp dụng vào ngày trùng tháng trùng hàng tháng
2021-06-24

Hồ Chí Minh Dining EL Gaucho 5% trên tổng hóa đơn 2022-01-01

Hồ Chí Minh Dining Ziuka Kobe Beef

- Ưu đãi 1: Giảm 10% cho tất cả các ngày trong tuần (trước VAT)

- Ưu đãi 2: Giảm 15% cho các ngày lễ (Tết Tây, Valentine 14/2, Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, Giỗ Tổ 

Hùng Vương 10/03 Âm Lịch, GP Miền Nam - Quốc tế Lao Động 30/4 – 1/5, Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6, 

Gia Đình Việt Nam 28/06, Quốc Khánh 2/9, Têt Trung Thu,  Phụ Nữ Việt Nam 20/10, Halloween 

31/10, Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Noel 24/12) (trước VAT)

2021-12-31

Hồ Chí Minh Dining La Beauty Clinic Giảm 45% trên tổng hóa đơn 2021-12-31


