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1

Nhà hàng 

Founder Bak 

Kut The

- Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn

- Giảm 15% trên 

tổng hoá đơn cho 

nhân viên của JCB

20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần. Không áp dụng cho 

các ngày lễ, tết

- 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

- Áp dụng trên toàn hệ thống 

của Founder Bak Kut Teh (2 

outlets)

http://www.

founderbkt

.vn/vi/

Chi nhánh 1: 

117 Nguyễn 

Đình Chiểu, 

Phường 6, 

Quận 3, 

TP.HCM.

Chi nhánh 2: 

119 Nguyễn 

Đức Cảnh, 

Phường Tân 

Phong, Quận 7, 

TP.HCM 

Hotline cả 2 chi 

nhánh: 1900 

633 896

2

Vua Lẩu Nấm 

Thiên Nhiên 

King 

Mushroom

- Giảm 15% trên 

tổng hóa đơn

- Ưu đãi 5 tặng 1 

đối với Buffet

15/9/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần. 

- Uu đãi 15% trên tổng hóa đơn 

không áp dụng đối với Buffet 

- Không áp dụng đồng thời với 

các chương trình khuyến mãi 

khác

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

- Áp dụng tại chi nhánh An Hưng

https://ww

w.faceboo

k.com/Lau

namthienn

hien/

King Mushroom 

chi nhánh An 

Hưng - KĐT An 

Hưng, BT12 – 

11, P. Dương 

Nội, Q. Hà 

Đông, Hà Nội

0344251034

3
La Haye 

Kitchen & Bar

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn
15/9/2021

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/laha

yesg/

La Hay Kitchen 

& Bar 19 Trần 

Ngọc Diện, 

Thảo Điền, 

Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh

091 840 67 77

4 Miyakoya
Giảm 10 % trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/Miy

akoya-Ho-

Chi-Minh-

154737340

8841100/

6 Lê Thánh 

Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

028 3620 0177

DANH SÁCH NHÀ HÀNG ƯU ĐÃI THẺ JCB
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5 Makoto
Giảm 10 % trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- 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

http://info.

makoto.co

m.vn/

Số 1 - Phạm 

Ngũ Lão, Q. 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

024 3928 6688

6
Le bon Steak 

House

Giảm 10 % trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- 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

http://lebon

steak.com.

vn/en/

Số 1 - Phạm 

Ngũ Lão, Q. 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

024 3933 8866

7 The 1985 Cafe

Giảm giá 10% trên 

tổng hóa đơn đối 

với JCB Standard 

Card 

Giảm giá 15% trên 

tổng hóa đơn đối 

với JCB Premium 

Card.

20/9/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần. 

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

- Chương trình ưu đãi không 

được áp dụng cùng các chương 

trình khuyến mãi khác ngoài 

chương trình tích điểm - tặng 

nước miễn phí.

https://ww

w.faceboo

k.com/the1

985cafe/

CN1: 223/2K 

Phạm Viết 

Chánh, Phường 

Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

ĐT chi nhánh: 

090 235 0180 

CN2: 10C2 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phường Đa 

Kao, Quận 1.

ĐT chi nhánh: 

093 148 0828

CN3: Hẻm 38 

8
Nướng Không 

Khói Yaki

Giảm giá 10% trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- 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

- Áp dụng cho khách đặt bàn 

trước.

- Không áp dụng cho đồ uống

- Áp dụng tại cơ sở Yaki 1

https://ww

w.yaki.com

.vn/

Yaki 1: 18 Chế 

Lan Viên, 

Phường Tây 

Thạnh, Quận 

Tân Phú

0909910468: 

hot line
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9 Ten Sushi
Giảm giá 10% trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- 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

https://tens

ushi.com.v

n/

CT17, GH6, 

Ngô Huy 

Quỳnh, Việt 

Hưng, Long 

Biên, Hà Nội, 

Hotline: 

0948552666

10
Doki Doki 

Sushi Club

Giảm giá 10% trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- 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

https://tens

ushi.com.v

n/

Tầng 1 - 

Dolphin Plaza, 

Nguyễn Hoàng, 

Mỹ Đình, Nam 

Từ Liêm, Hà 

Nội, hotline: 

091 556 07 81

11
Nhà hàng Big 

Pig

Giảm giá 15% trên 

tổng hóa đơn 20/09/2021

- 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

https://utit.

vn/

CN1: 46 

Trường Sơn, 

Phường 2, 

Quận Tân Bình. 

CN2: 12 Cao 

Thắng, Phường 

5, Quận 3.

hotline: 028 

3547 4034

12
Hong Kong 

Steam

Giảm giá 15% trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/Hon

gKongStea

m/

CN1: 46 

Trường Sơn, 

Phường 2, 

Quận Tân Bình. 

CN2: 12 Cao 

Thắng, Phường 

5, Quận 3.

Hotline: 028 

3929 1689

13 Su chef BBQ

Giảm giá lên đến 

hơn 30% cụ thể 

như sau: 

Nướng từ 179k 

giảm còn 149k 

hoặc Nướng từ 

279k giảm còn 

179k, nếu khách 

hàng sử dụng 

thêm lẩu thì ưu đãi 

chỉ 20k/1 người

Lẩu Nướng Full 

299k giảm còn 

199k

20/09/2021

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/pag

es/categor

y/Barbecu

e-

Restaurant

/Suchef-

BBQ-30-

Tr%C3%B

Ac-

Kh%C3%A

A-

127155516

9583242/

30 Trúc Khê, 

Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội

hotline: 098 117 

26 68
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https://tensushi.com.vn/
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https://tensushi.com.vn/
https://utit.vn/
https://utit.vn/
https://www.facebook.com/HongKongSteam/
https://www.facebook.com/HongKongSteam/
https://www.facebook.com/HongKongSteam/
https://www.facebook.com/HongKongSteam/
https://www.facebook.com/HongKongSteam/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/
https://www.facebook.com/pages/category/Barbecue-Restaurant/Suchef-BBQ-30-Tr%C3%BAc-Kh%C3%AA-1271555169583242/


14

Nhà Hàng 

The Olive 

Steak House

Giảm giá 20% trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/The

OliveSteak

House

102/7 Cống 

Quỳnh, Phường 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TPHCM

Hotline: 

0909417199

15
Busan Korean 

Food

Giảm giá 10% trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 

trong khung giờ vàng từ 10h 

sáng đến 17h chiều

- Không áp dụng đồng thời với 

các chương trình khuyến mãi 

khác

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

https://ww

w.faceboo

k.com/Bus

an.Korean.

Food/

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

https://www.facebook.com/TheOliveSteakHouse
https://www.facebook.com/TheOliveSteakHouse
https://www.facebook.com/TheOliveSteakHouse
https://www.facebook.com/TheOliveSteakHouse
https://www.facebook.com/TheOliveSteakHouse
https://www.facebook.com/Busan.Korean.Food/
https://www.facebook.com/Busan.Korean.Food/
https://www.facebook.com/Busan.Korean.Food/
https://www.facebook.com/Busan.Korean.Food/
https://www.facebook.com/Busan.Korean.Food/


16

Kabin 

(Renaissance 

Riverside 

Hotel)

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.

31/12/2021

- 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 

/ 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.

https://myc

lubmarriott

.com/en/re

staurant-

bars/kabin-

renaissanc

e-riverside-

hotel-

saigon

Khách Sạn 

Renaissance 

Riverside Hotel 

Sai Gon

8-15 Tôn Đức 

Thắng, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, TPHCM

028 3822 0033

17

Rbar 

(Renaissance 

Riverside 

Hotel)

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.

31/12/2021

- 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 

/ 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.

https://myc

lubmarriott

.com/en/re

staurant-

bars/rbar-

renaissanc

e-riverside-

hotel-

saigon

Khách Sạn 

Renaissance 

Riverside Hotel 

Sai Gon

8-15 Tôn Đức 

Thắng, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, TPHCM

028 3822 0033
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https://myclubmarriott.com/en/restaurant-bars/rbar-renaissance-riverside-hotel-saigon
https://myclubmarriott.com/en/restaurant-bars/rbar-renaissance-riverside-hotel-saigon
https://myclubmarriott.com/en/restaurant-bars/rbar-renaissance-riverside-hotel-saigon


18

Việt Kitchen 

(Renaissance 

Riverside 

Hotel)

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.

31/12/2021

- 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 

/ 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.

https://ww

w.faceboo

k.com/Viet

KitchenSai

gon/

Khách Sạn 

Renaissance 

Riverside Hotel 

Sai Gon

8-15 Tôn Đức 

Thắng, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, TPHCM

028 3822 0033

19 Nhất Cháo
Giảm 20% trên 

tổng hóa đơn
15/09/2021

- Áp dụng tất cả các ngày từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

- Không áp dụng cùng các 

chương trình khuyến mãi khác

- Áp dụng trên tổng hóa đơn

https://ww

w.faceboo

k.com/nhat

chao.resta

urant/

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 

20 Cafe Fresco
Giảm 20% trên 

tổng hóa đơn.
30/09/2021

- Áp dụng tất cả các ngày từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật 

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB 

- Không áp dụng cùng các 

chương trình khuyến mãi khác 

- Áp dụng trên tổng hóa đơn

http://fresc

o.com.vn/

121 Lê Lợi, 

phường Bến 

Thành, Quận 1, 

Hồ Chí Minh

- Họ và tên: Võ 

Quốc Lợi

- Số điện thoại: 

093 763 7992

21
Central Sky 

bar

- Giảm 20% trên 

tổng hóa đơn khi 

sử dụng Standard 

Card 

- Giảm 25% trên 

tổng hóa đơn khi 

sử dụng Premium 

Card

15/09/2021

- Áp dụng tất cả các ngày từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật

- Áp dụng cho dòng thẻ ghi trên 

Mức ưu đãi

- Không áp dụng cùng các 

chương trình khuyến mãi khác

- Áp dụng trên tổng hóa đơn

http://centr

alskybar.c

om/

Tầng 12, số 61 

Hàng Bè, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội - 

0983652650

https://www.facebook.com/VietKitchenSaigon/
https://www.facebook.com/VietKitchenSaigon/
https://www.facebook.com/VietKitchenSaigon/
https://www.facebook.com/VietKitchenSaigon/
https://www.facebook.com/VietKitchenSaigon/
https://www.facebook.com/nhatchao.restaurant/
https://www.facebook.com/nhatchao.restaurant/
https://www.facebook.com/nhatchao.restaurant/
https://www.facebook.com/nhatchao.restaurant/
https://www.facebook.com/nhatchao.restaurant/
http://fresco.com.vn/
http://fresco.com.vn/
http://centralskybar.com/
http://centralskybar.com/
http://centralskybar.com/


22 Chestnut

- Giảm 20% trên 

tổng hóa đơn khi 

sử dụng Standard 

Card 

- Giảm 25% trên 

tổng hóa đơn khi 

sử dụng Premium 

Card

15/09/2021

- Áp dụng tất cả các ngày từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật

- Áp dụng cho dòng thẻ ghi trên 

Mức ưu đãi

- Không áp dụng cùng các 

chương trình khuyến mãi khác

- Áp dụng trên tổng hóa đơn

https://deli

cacycentra

lhotel.com/

dining/che

stnut-

restaurtant

/?fbclid=Iw

AR1myxtb

NcU0GYV-

3wBQWyT

jXwja3tTR

UwwkG0g

xQ3CMW

AdV8b-

64jwl7zs

Tầng 11, số 61 

Hàng Bè, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội - 

0983652650

23 Cafe du Lac
Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn
1/10/2021

- Áp dụng tất cả các ngày từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

- Áp dụng cho dịch vụ ăn uống 

tại các nhà hàng/quán bar của 

khách sạn InterContinental 

Hanoi Westlake

- Không áp dụng cùng các 

chương tình khuyến mãi khác

- Áp dụng trên tổng hóa đơn

http://hanoi

.intercontin

ental.com/

cafe-du-lac

5 Từ Hoa, 

Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội - 

+84-24-6270 

8888

24
Nhà hàng 

Milan

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn
1/10/2021

- Áp dụng tất cả các ngày từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

- Áp dụng cho dịch vụ ăn uống 

tại các nhà hàng/quán bar của 

khách sạn InterContinental 

Hanoi Westlake

- Không áp dụng cùng các 

chương tình khuyến mãi khác

- Áp dụng trên tổng hóa đơn

http://www.

hanoi.inter

continental

.com/vn/mi

lan-

restaurant

5 Từ Hoa, 

Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội - 

+84-24-6270 

8888

25
Nhà hàng 

Saigon

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn
1/10/2021

- Áp dụng tất cả các ngày từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

- Áp dụng cho dịch vụ ăn uống 

tại các nhà hàng/quán bar của 

khách sạn InterContinental 

Hanoi Westlake

- Không áp dụng cùng các 

chương tình khuyến mãi khác

- Áp dụng trên tổng hóa đơn

http://hanoi

.intercontin

ental.com/

vn/saigon-

restaurant

5 Từ Hoa, 

Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội - 

+84-24-6270 

8888

https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
https://delicacycentralhotel.com/dining/chestnut-restaurtant/?fbclid=IwAR1myxtbNcU0GYV-3wBQWyTjXwja3tTRUwwkG0gxQ3CMWAdV8b-64jwl7zs
http://hanoi.intercontinental.com/cafe-du-lac
http://hanoi.intercontinental.com/cafe-du-lac
http://hanoi.intercontinental.com/cafe-du-lac
http://hanoi.intercontinental.com/cafe-du-lac
http://www.hanoi.intercontinental.com/vn/milan-restaurant
http://www.hanoi.intercontinental.com/vn/milan-restaurant
http://www.hanoi.intercontinental.com/vn/milan-restaurant
http://www.hanoi.intercontinental.com/vn/milan-restaurant
http://www.hanoi.intercontinental.com/vn/milan-restaurant
http://www.hanoi.intercontinental.com/vn/milan-restaurant
http://hanoi.intercontinental.com/vn/saigon-restaurant
http://hanoi.intercontinental.com/vn/saigon-restaurant
http://hanoi.intercontinental.com/vn/saigon-restaurant
http://hanoi.intercontinental.com/vn/saigon-restaurant
http://hanoi.intercontinental.com/vn/saigon-restaurant


26 Sunset Bar
Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn
1/10/2021

- Áp dụng tất cả các ngày từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

- Áp dụng cho dịch vụ ăn uống 

tại các nhà hàng/quán bar của 

khách sạn InterContinental 

Hanoi Westlake

- Không áp dụng cùng các 

chương tình khuyến mãi khác

- Áp dụng trên tổng hóa đơn

http://hanoi

.intercontin

ental.com/

sunset-bar

5 Từ Hoa, 

Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội - 

+84-24-6270 

8888

27

Cửa Hàng 

Quê 

Homemade

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

- Áp dụng giảm giá tại cơ sở 84 

Điện Biên Phủ, Phường Dakao, 

Quận Phú Nhuận, TPHCM

http://www.

quehome

made.com/

Chi Nhánh 1: 

84 Điện Biên 

Phủ, Phường 

Dakao, Quận 1. 

Hotline: 

0937407339 & 

0908128486 

Chi nhánh 2: 7B 

Thể Giao, Quận 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội. Hotline: 

0936504853

28
Nhà Hàng 

OhVang

Giảm 15% trên 

tổng hóa đơn
30/9/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/pag

es/categor

y/Breakfas

t---Brunch-

Restaurant

/Nh%C3%

A0-

h%C3%A0

ng-

R%C6%B0

%E1%BB

%A3u-

vang-OH-

VANG-

173376813

6834859/

225/3 Nguyễn 

Đình Chiểu, 

Phường 5, 

Quận 3, 

TP.HCM

Hotline: 028 

6658 1509

29
Chitchat at 

the Café

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn
21/09/2021

- 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

https://hoc

himinhcity.

equatorial.

com/dining

/chit-chat-

at-the-

cafe/

Khách sạn 

Equatorial 

HCMC, 242 

Trần Bình 

Trọng, Phường 

4, Quận 5, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

028 3839 7777

http://hanoi.intercontinental.com/sunset-bar
http://hanoi.intercontinental.com/sunset-bar
http://hanoi.intercontinental.com/sunset-bar
http://hanoi.intercontinental.com/sunset-bar
http://www.quehomemade.com/
http://www.quehomemade.com/
http://www.quehomemade.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://www.facebook.com/pages/category/Breakfast---Brunch-Restaurant/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-R%C6%B0%E1%BB%A3u-vang-OH-VANG-1733768136834859/
https://hochiminhcity.equatorial.com/dining/chit-chat-at-the-cafe/
https://hochiminhcity.equatorial.com/dining/chit-chat-at-the-cafe/
https://hochiminhcity.equatorial.com/dining/chit-chat-at-the-cafe/
https://hochiminhcity.equatorial.com/dining/chit-chat-at-the-cafe/
https://hochiminhcity.equatorial.com/dining/chit-chat-at-the-cafe/
https://hochiminhcity.equatorial.com/dining/chit-chat-at-the-cafe/
https://hochiminhcity.equatorial.com/dining/chit-chat-at-the-cafe/


30

Chic 

Restaurant 

(Asian 

Flavours)

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn
15/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

http://www.

bayhotelhc

m.com/dini

ng/

Số 7 Đường 

Ngô Văn Năm, 

Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh

028 3829 6666

31 Propeller Bar
Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn
1/11/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

http://www.

bayhotelhc

m.com/pro

peller-the-

best-

rooftop-

bar-in-ho-

chi-minh-

city/

Số 7 Đường 

Ngô Văn Năm, 

Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh

028 3829 6666

32
Grand Sushi 

Ko

Giảm 20% trên 

tổng hóa đơn.
21/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/gran

dsushiko/

SH 06, Park 5 

Vinhomes 

Central Park, 

208 Nguyễn 

Hữu Cảnh, P. 

22, Quận Bình 

Landmark 81, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

090 530 09 00

33
Korean Grill - 

Buzza BBQ

Giảm 10% cho 

Buffet Trưa
21/09/2021

- 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

- Khách xuất trình thông tin ưu 

đãi hoặc thông báo ưu đãi cho 

nhân viên trước khi gọi món

- Chương trình ưu đãi không áp 

dụng cùng các chương trình 

khuyến mãi khác

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

http://buzz

apizza.vn/v

n/buzza-

bbq.html

51-53 Nguyễn 

Thị Thập, 

Phường Tân 

Hưng, Quận 7, 

TP.HCM

0703 939 020

http://www.bayhotelhcm.com/dining/
http://www.bayhotelhcm.com/dining/
http://www.bayhotelhcm.com/dining/
http://www.bayhotelhcm.com/dining/
http://www.bayhotelhcm.com/propeller-the-best-rooftop-bar-in-ho-chi-minh-city/
http://www.bayhotelhcm.com/propeller-the-best-rooftop-bar-in-ho-chi-minh-city/
http://www.bayhotelhcm.com/propeller-the-best-rooftop-bar-in-ho-chi-minh-city/
http://www.bayhotelhcm.com/propeller-the-best-rooftop-bar-in-ho-chi-minh-city/
http://www.bayhotelhcm.com/propeller-the-best-rooftop-bar-in-ho-chi-minh-city/
http://www.bayhotelhcm.com/propeller-the-best-rooftop-bar-in-ho-chi-minh-city/
http://www.bayhotelhcm.com/propeller-the-best-rooftop-bar-in-ho-chi-minh-city/
http://www.bayhotelhcm.com/propeller-the-best-rooftop-bar-in-ho-chi-minh-city/
http://www.bayhotelhcm.com/propeller-the-best-rooftop-bar-in-ho-chi-minh-city/
https://www.facebook.com/grandsushiko/
https://www.facebook.com/grandsushiko/
https://www.facebook.com/grandsushiko/
https://www.facebook.com/grandsushiko/
http://buzzapizza.vn/vn/buzza-bbq.html
http://buzzapizza.vn/vn/buzza-bbq.html
http://buzzapizza.vn/vn/buzza-bbq.html
http://buzzapizza.vn/vn/buzza-bbq.html


34
La Smoke 

House

Giảm 10% trên 

toàn bộ Menu
21/09/2021

- 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

- Khách xuất trình thông tin ưu 

đãi hoặc thông báo ưu đãi cho 

nhân viên trước khi gọi món

- Chương trình ưu đãi không áp 

dụng cùng các chương trình 

khuyến mãi khác

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

http://buzz

apizza.vn/v

n/la-

smoke-

house.html

CN1: 5-7-9 

Nguyễn Trung 

Trực, Phường 

Bến Thành, 

Quận 1, 

TP.HCM.

CN2: Trung tâm 

thương mại 

Emart Gò Vấp, 

số 366 Phan 

Văn Trị, 

Phường 5, 

Quận Gò Vấp, 

TP.HCM.

1900 989807

35 Buzza Pizza
Giảm 10% trên 

toàn bộ Menu
21/09/2021

- 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

- Khách xuất trình thông tin ưu 

đãi hoặc thông báo ưu đãi cho 

nhân viên trước khi gọi món

- Chương trình ưu đãi không áp 

dụng cùng các chương trình 

khuyến mãi khác

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

http://buzz

apizza.vn/v

n/buzza-

pizzas.html

CN1: 5-7-9 

Nguyễn Trung 

Trực, Phường 

Bến Thành, 

Quận 1, 

TP.HCM.

CN2: Trung tâm 

thương mại 

Emart Gò Vấp, 

số 366 Phan 

Văn Trị, 

Phường 5, 

Quận Gò Vấp, 

TP.HCM.

CN3: 51-53 

Nguyễn Thị 

Thập, Phường 

Tân Hưng, 

Quận 7, 

TP.HCM

1900 989807

36 Ichihana Sushi
Giảm giá 10% trên 

tổng hoá đơn
14/09/2021

- Áp dụng tất cả các ngày từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

- Không áp dụng cùng các 

chương trình khuyến mãi khác

- Áp dụng trên tổng hóa đơn

http://ichih

anasushi.v

n/home/vn

443/56A Điện 

Biên Phủ, 

�Phường 3, 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh - 0888 

741 007

http://buzzapizza.vn/vn/la-smoke-house.html
http://buzzapizza.vn/vn/la-smoke-house.html
http://buzzapizza.vn/vn/la-smoke-house.html
http://buzzapizza.vn/vn/la-smoke-house.html
http://buzzapizza.vn/vn/la-smoke-house.html
http://buzzapizza.vn/vn/buzza-pizzas.html
http://buzzapizza.vn/vn/buzza-pizzas.html
http://buzzapizza.vn/vn/buzza-pizzas.html
http://buzzapizza.vn/vn/buzza-pizzas.html
http://ichihanasushi.vn/home/vn
http://ichihanasushi.vn/home/vn
http://ichihanasushi.vn/home/vn


37 Uchi Sushi
Giảm giá 20% trên 

tổng hoá đơn
1/10/2020

- Áp dụng từ Thứ 2 đến Chủ 

Nhật

- Áp dụng cho tất cả các sản 

phẩm tại cửa hàng 

- Không áp dụng đồng thời với 

các chương trình khuyến mãi 

khác

- Không áp dụng vào Lễ, Tết

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

https://ww

w.faceboo

k.com/uchi

sushivn

14 số 45, 

phường 6, quận 

4, HCM - 028 

3940 9593

38
Grand 

Castella

- Giảm 30% trên 

tổng hoá đơn 

thanh toán bông 

lan tươi Đài Loan

- Giảm 15% trên 

tổng hoá đơn 

thanh toán cho 

toàn bộ sản phẩm 

còn lại

14/09/2021

- Áp dụng tất cả các ngày từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

- Không áp dụng cùng các 

chương trình khuyến mãi khác

- Áp dụng trên tổng hóa đơn

http://www.

grandcaste

llavietnam.

com/

1. 75-77 Hồ 

Tùng Mậu, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

TP.HCM - 0901 

862 599 

2. 75 Quang 

Trung, Phường 

10, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM - 

0901 862 593

3. 376 Nguyễn 

Tri Phương, 

Phường 4, 

39
Thai BBQ & 

Hotpot Buffet

Giảm 10% áp dụng 

với buffet 

238.000VNĐ, 

288.000 VNĐ, 

318.000 VNĐ

1/10/2021

- Áp dụng tất cả các ngày từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

- Không áp dụng cùng các 

chương trình khuyến mãi khác

- Áp dụng trên tổng hóa đơn

https://ww

w.faceboo

k.com/Thai

-BBQ-

Buffet-

n%C6%B0

%E1%BB

%9Bng-

v%C3%A0

-

l%E1%BA

%A9u-

Th%C3%A

1i-Lan-

304924279

954470/

L5-23 + 24 

Vincom Mega 

Mall Thảo Điền, 

HCM

Lầu 4 Vincom 

Plaza Xuân 

Khánh, Đường 

30 tháng 4 , 

Cần Thơ

Số 7 – Đường 

số 9 – Tầng B1 

– Vincom Times 

City, Hà Nội

Asianack Royal 

City, Hà Nội

SĐT: 

0906666265

https://www.facebook.com/uchisushivn
https://www.facebook.com/uchisushivn
https://www.facebook.com/uchisushivn
https://www.facebook.com/uchisushivn
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https://www.facebook.com/Thai-BBQ-Buffet-n%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%C3%A0-l%E1%BA%A9u-Th%C3%A1i-Lan-304924279954470/
https://www.facebook.com/Thai-BBQ-Buffet-n%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%C3%A0-l%E1%BA%A9u-Th%C3%A1i-Lan-304924279954470/
https://www.facebook.com/Thai-BBQ-Buffet-n%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%C3%A0-l%E1%BA%A9u-Th%C3%A1i-Lan-304924279954470/
https://www.facebook.com/Thai-BBQ-Buffet-n%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%C3%A0-l%E1%BA%A9u-Th%C3%A1i-Lan-304924279954470/
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40 Saint Honore

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn đối 

với các sản phẩm 

trên toàn hệ thống

Giảm 15% trên 

tổng hóa đơn cho 

các dịch vụ outside 

catering/tiệc

20/09/2021

- Áp dụng từ thứ Thứ 2 đến Chủ 

Nhật

- 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

https://sain

thonore.co

m.vn/

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 

41
Propaganda 

Bistro

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- 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 dịch vụ 

giao hàng tận nơi, mang về và 

các set Menu

https://ww

w.propaga

ndabistros.

com/

21 Hàn Thuyên, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Hotline: 028 

3822 9048

42 Au Parc
Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn
20/09/2021

- 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 dịch vụ 

giao hàng tận nơi, mang về và 

các set Menu

https://aup

arcsaigon.

com/

23 Hàn Thuyên, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Hotline: 028 

3829 2772

43

New York 

Steakhouse 

Sai Gon

Giảm 10% trên 

món Steak
20/09/2021

- 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 món khai 

vị và món nước

https://stea

khouse.asi

a/saigon/

25 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 

Đa Kao, Quận 1

Hotline: 028 

3823 7373

https://sainthonore.com.vn/
https://sainthonore.com.vn/
https://sainthonore.com.vn/
https://www.propagandabistros.com/
https://www.propagandabistros.com/
https://www.propagandabistros.com/
https://www.propagandabistros.com/
https://auparcsaigon.com/
https://auparcsaigon.com/
https://auparcsaigon.com/
https://steakhouse.asia/saigon/
https://steakhouse.asia/saigon/
https://steakhouse.asia/saigon/


44
Nhà hàng 

Secret Garden

Giảm 15% trên 

tổng hóa đơn. 21/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

- Chương trình không áp dụng 

cho khách hàng xuất hóa đơn 

VAT.

https://ww

w.faceboo

k.com/secr

etgarden1

58pasteur

https://ww

w.faceboo

k.com/Sec

retgarden.

131Calmet

te/

CN1: 158 Bis 

Pasteur, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Hồ Chí Minh, 

Vietnam

0909904621

CN2: 131 

Calmette, 

Phường 

Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

45
Katsuyoshi 

Restaurants

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
30/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/FO

OD.TEA.C

OFFEE/?rf

=4937612

14052274

57 Hai Bà 

Trưng, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, 

TP.HCM

Hotline: 028 

3823 7731

46
Beirut Kitchen 

& Lounge

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
1/10/2021

- Áp dụng từ Thứ 2 đến Chủ 

Nhật

- 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

https://beir

ut.com.vn/

37A Xuân Diệu, 

Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội - 

0933314411

47 Joy Bakery
Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
20/09/2021

- Áp dụng từ Thứ 2 đến Chủ 

Nhật

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/Joy

BakeryHa

Noi/

21 Lê Đức Thọ, 

Toà nhà Sun 

Square, Mỹ 

Đình, Từ Liêm, 

Hà Nội - 093 

175 13 36

https://www.facebook.com/secretgarden158pasteur
https://www.facebook.com/secretgarden158pasteur
https://www.facebook.com/secretgarden158pasteur
https://www.facebook.com/secretgarden158pasteur
https://www.facebook.com/secretgarden158pasteur
https://www.facebook.com/secretgarden158pasteur
https://www.facebook.com/secretgarden158pasteur
https://www.facebook.com/secretgarden158pasteur
https://www.facebook.com/secretgarden158pasteur
https://www.facebook.com/secretgarden158pasteur
https://www.facebook.com/secretgarden158pasteur
https://www.facebook.com/FOOD.TEA.COFFEE/?rf=493761214052274
https://www.facebook.com/FOOD.TEA.COFFEE/?rf=493761214052274
https://www.facebook.com/FOOD.TEA.COFFEE/?rf=493761214052274
https://www.facebook.com/FOOD.TEA.COFFEE/?rf=493761214052274
https://www.facebook.com/FOOD.TEA.COFFEE/?rf=493761214052274
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https://beirut.com.vn/
https://beirut.com.vn/
https://www.facebook.com/JoyBakeryHaNoi/
https://www.facebook.com/JoyBakeryHaNoi/
https://www.facebook.com/JoyBakeryHaNoi/
https://www.facebook.com/JoyBakeryHaNoi/
https://www.facebook.com/JoyBakeryHaNoi/


48
Nhà hàng 

Fenghuang

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
20/09/2021

- Áp dụng từ Thứ 2 đến Chủ 

Nhật

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/Fen

gHuangHa

Noi

CS 1: 21 Lê 

Đức Thọ, Toà 

nhà Sun 

Square, Mỹ 

Đình, Từ Liêm, 

Hà Nội - 0931 

745 336

CS 2: 178 Triệu 

Việt Vương , 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội - 0936 

002 618

CS 3: 35 Trần 

Kim Xuyến, Yên 

Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội - 088 

661 3993

CS 4: Lô CX14 

(Cạnh bể bơi 

Linh Đàm), KĐT 

Linh Đàm, Hà 

Nội - 

0815891199

49
Nhà hàng 

New York Bar

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
20/09/2021

- Áp dụng từ Thứ 2 đến Chủ 

Nhật

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/new

yorksports

bar/

38 Bà Triệu, 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội - 

0911510550

50
Renkon 

Restaurant

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
1/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/renk

onsaigon/

74/10a Hai Bà 

Trưng, Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

- 028 3939 0011

https://www.facebook.com/FengHuangHaNoi
https://www.facebook.com/FengHuangHaNoi
https://www.facebook.com/FengHuangHaNoi
https://www.facebook.com/FengHuangHaNoi
https://www.facebook.com/FengHuangHaNoi
https://www.facebook.com/newyorksportsbar/
https://www.facebook.com/newyorksportsbar/
https://www.facebook.com/newyorksportsbar/
https://www.facebook.com/newyorksportsbar/
https://www.facebook.com/newyorksportsbar/
https://www.facebook.com/renkonsaigon/
https://www.facebook.com/renkonsaigon/
https://www.facebook.com/renkonsaigon/
https://www.facebook.com/renkonsaigon/


51
The Hive 

Lounge

Giảm 15% tổng 

hóa đơn và phí 

dịch vụ tại các nhà 

hàng và bar tại 

khách sạn 

InterContinental 

Hanoi Landmark72

31/12/2021

- Áp dụng cho hóa đơn trước 

thuế

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/ICH

anoiLandm

ark/

Tầng 62, khách 

sạn 

InterContinental 

Hanoi 

Landmark72, 

hotline: 024 

3698 8888

52 3 Spoons

Giảm 15% tổng 

hóa đơn và phí 

dịch vụ tại các nhà 

hàng và bar tại 

khách sạn 

InterContinental 

Hanoi Landmark72

31/12/2021

- Áp dụng cho hóa đơn trước 

thuế

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/ICH

anoiLandm

ark/

Tầng 62, khách 

sạn 

InterContinental 

Hanoi 

Landmark72, 

hotline: 024 

3698 8889

53
Stellar 

Steakhouse

Giảm 15% tổng 

hóa đơn và phí 

dịch vụ tại các nhà 

hàng và bar tại 

khách sạn 

InterContinental 

Hanoi Landmark72

31/12/2021

- Áp dụng cho hóa đơn trước 

thuế

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://land

mark72.int

ercontinent

al.com/vi/s

tellar-

steakhous

e

Tầng 62, khách 

sạn 

InterContinental 

Hanoi 

Landmark72, 

hotline: 024 

3698 8890

54 Q Bar

Giảm 15% tổng 

hóa đơn và phí 

dịch vụ tại các nhà 

hàng và bar tại 

khách sạn 

InterContinental 

Hanoi Landmark72

31/12/2021

- Áp dụng cho hóa đơn trước 

thuế

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://land

mark72.int

ercontinent

al.com/q-

bar

Tầng 62, khách 

sạn 

InterContinental 

Hanoi 

Landmark72, 

hotline: 024 

3698 8891

https://www.facebook.com/ICHanoiLandmark/
https://www.facebook.com/ICHanoiLandmark/
https://www.facebook.com/ICHanoiLandmark/
https://www.facebook.com/ICHanoiLandmark/
https://www.facebook.com/ICHanoiLandmark/
https://www.facebook.com/ICHanoiLandmark/
https://www.facebook.com/ICHanoiLandmark/
https://www.facebook.com/ICHanoiLandmark/
https://www.facebook.com/ICHanoiLandmark/
https://www.facebook.com/ICHanoiLandmark/
https://landmark72.intercontinental.com/vi/stellar-steakhouse
https://landmark72.intercontinental.com/vi/stellar-steakhouse
https://landmark72.intercontinental.com/vi/stellar-steakhouse
https://landmark72.intercontinental.com/vi/stellar-steakhouse
https://landmark72.intercontinental.com/vi/stellar-steakhouse
https://landmark72.intercontinental.com/vi/stellar-steakhouse
https://landmark72.intercontinental.com/vi/stellar-steakhouse
https://landmark72.intercontinental.com/q-bar
https://landmark72.intercontinental.com/q-bar
https://landmark72.intercontinental.com/q-bar
https://landmark72.intercontinental.com/q-bar
https://landmark72.intercontinental.com/q-bar


55

Nhà Hàng 

Sushi 

Hokkaido 

Sachi

Giảm 5% trên tổng 

hóa đơn.
20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://sus

hihokkaido

sachi.com.

vn/en/

CN1: 163 Phan 

Xích Long, 

Phường 2, 

Quận Phú 

Nhuận, (028) 

3636 7327 - 

(028) 3636 7325

CN2: 172H – 

172Q Nguyễn 

Đình Chiểu, 

Phường 6, 

Quận 3, (028) 

3930 8355 – 

(028) 3930 8366

CN3: 40 Đông 

Du, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, (028) 

3822 5396 – 

(028) 3822 5397

CN4: 139 A - B 

Nguyễn Trãi, 

Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 

1, (028) 3926 

0748 – (028) 

3926 0749

CN5: 180 – 

180A Pasteur, 

https://sushihokkaidosachi.com.vn/en/
https://sushihokkaidosachi.com.vn/en/
https://sushihokkaidosachi.com.vn/en/
https://sushihokkaidosachi.com.vn/en/


56

Nhà Hàng 

Basta Hiro - 

Pasta & Pizza

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/bast

ahiro/

CN1: L4 - 12 

Vincom Mega 

Mall Thảo Điền, 

Số 161 Xa lộ 

Hà Nội, 

Phường Thảo 

Điền, Quận 2, 

028 3521 2985

CN2: B3 - 06 

Vincom Centre 

Đồng Khởi, 72 

Lê Thánh Tôn, 

Quận 1, 

02838226999

CN3: L1 - 05 

Estella Place, 

88 Song Hành, 

Phường An 

Phú, Quận 2, 

028 3519 3366 

– 028 3519 

3355

CN4: L3- 26, 

Tòa Nhà 

Saigon Centre, 

65 Lê Lợi, 

Quận 1, 028 

3821 8849

57
Nhà Hàng 

Oedo Alley

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/oed

oalley/

L5-09, Làng Ẩm 

Thực Nhật Bản, 

67 Lê Lợi, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

028 3821 8869

58
Nhà Hàng 

Botejyu

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/bote

jyuvietnam

/

L4 - 11, Vincom 

Mega Mall Thảo 

Điền, 161 Xa Lộ 

Hà Nội, Quận 2, 

TP.HCM, 028 

3519 0777

https://www.facebook.com/bastahiro/
https://www.facebook.com/bastahiro/
https://www.facebook.com/bastahiro/
https://www.facebook.com/bastahiro/
https://www.facebook.com/oedoalley/
https://www.facebook.com/oedoalley/
https://www.facebook.com/oedoalley/
https://www.facebook.com/oedoalley/
https://www.facebook.com/botejyuvietnam/
https://www.facebook.com/botejyuvietnam/
https://www.facebook.com/botejyuvietnam/
https://www.facebook.com/botejyuvietnam/
https://www.facebook.com/botejyuvietnam/


59

Nhà Hàng 

GYU SHIGE 

– NGƯU 

PHỒN

Giảm 5% trên tổng 

hóa đơn.
20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://gyu

shige.com.

vn/

CN1: 183A 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 

1, 028 3925 

3368

CN2: 6A Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 

1, 028 3821 

3027

CN3: L5-16, 

Saigon Centre, 

65 Lê Lợi, 

Quận 1, 028 

3821 8958

CN4: 463 Phan 

Văn Trị, 

60
Nhà Hàng 

YEEBO

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- Áp dụng cho tất cả các sản 

phẩm tại cửa hàng (không tính 

đồ uống)

- Không áp dụng đồng thời với 

các chương trình khuyến mãi 

khác

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

https://ww

w.yeebo.c

om.vn/en/

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

https://gyushige.com.vn/
https://gyushige.com.vn/
https://gyushige.com.vn/
https://www.yeebo.com.vn/en/
https://www.yeebo.com.vn/en/
https://www.yeebo.com.vn/en/


61
Akatonbo 

Restaurants

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
30/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

- Áp dụng trên toàn hệ thống 

của Akatonbo (2 outlets)

https://akat

onbo.com.

vn/

CN1: 17/4 Lê 

Thánh Tôn, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

HCM. Hotline: 

028 3824 4928

CN2: 195 Tôn 

Dật Tiên, Tân 

Phong, Quận 7, 

HCM. Hotline: 

028 5413 6528

62

Nhà hàng 

Nhật Bản 

Fukurai

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
30/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://fuku

rai.com.vn/

vi/

Số 12, Ngõ 9 

Đào Tấn, Ba 

Đình, Hà Nội. 

Hotline: 024 

3556 2266

63 Sushi Tei
Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
1/10/2021

- Áp dụng từ Thứ 2 đến Chủ 

Nhật

- Áp dụng cho tất cả các sản 

phẩm tại cửa hàng 

- Không áp dụng đồng thời với 

các chương trình khuyến mãi 

khác

- Giảm giá tối đa tối đa 

100.000VNĐ trên một hóa đơn. 

Không áp dụng nếu tách hoá 

đơn

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

https://ww

w.sushiteiv

ietnam.co

m/

CS1: 200A Lý 

Tự Trọng, 

Quận 1, TP 

HCM - (028) 

6284 1188

CS2: 26 Cao 

Thắng, Quận 3, 

TP HCM - (028) 

6673 0088

64
Nhà Hàng 

Madam Sen

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
1/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần 

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/Mad

amSenRes

taurant/

699 Lạc Long 

Quân, Q. Tây 

Hồ

Hotline: 091 

833 85 95

https://akatonbo.com.vn/
https://akatonbo.com.vn/
https://akatonbo.com.vn/
https://fukurai.com.vn/vi/
https://fukurai.com.vn/vi/
https://fukurai.com.vn/vi/
https://www.sushiteivietnam.com/
https://www.sushiteivietnam.com/
https://www.sushiteivietnam.com/
https://www.sushiteivietnam.com/
https://www.facebook.com/MadamSenRestaurant/
https://www.facebook.com/MadamSenRestaurant/
https://www.facebook.com/MadamSenRestaurant/
https://www.facebook.com/MadamSenRestaurant/
https://www.facebook.com/MadamSenRestaurant/


65
Nhà Hàng 

Play Dimsum

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
30/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.playdims

um.com.vn

/

12-14 Thái Văn 

Lung, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1. 

Hotline: 028 

3636 3701

66

WATAMI 

JAPANESE 

DINING

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.watami.v

n/

CN1: 16 Thảo 

Điền, Quận 2, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CN2: 50 Hồ 

Tùng Mậu, Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hotline: 02873 

050 041 - 

02873 050 040

67

KYO 

WATAMI Grill 

& Sushi

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.watami.v

n/kyo-

watami

Serenity Sky 

Villas, 259 Điện 

Biên Phủ, 

Phường 7, 

Quận 3, Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh

Hotline: 1900 

63 63 72

68
Nhà hàng 

Phương Nam

Giảm 10% trên hóa 

đơn món ăn
30/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- Chỉ áp dụng cho khách hàng 

đặt bàn trước

- Chỉ áp dụng cho đồ ăn, không 

áp dụng cho nước uống

- 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 Phương Nam (3 outlets)

http://nhah

angphuon

gnam.vn/

CN1: Số 2, Ngõ 

69 Chùa Láng, 

Hà Nội. Hotline: 

18002028 

nhánh 1 / 0975 

989066

CN2: Số 13 Mai 

Hắc Đế, Hà 

Nội. Hotline: 

18002028 

nhánh 2 / 0975 

979066

CN3: Số 35 

Dịch Vọng Hậu, 

https://www.playdimsum.com.vn/
https://www.playdimsum.com.vn/
https://www.playdimsum.com.vn/
https://www.playdimsum.com.vn/
https://www.watami.vn/
https://www.watami.vn/
https://www.watami.vn/
https://www.watami.vn/kyo-watami
https://www.watami.vn/kyo-watami
https://www.watami.vn/kyo-watami
https://www.watami.vn/kyo-watami
http://nhahangphuongnam.vn/
http://nhahangphuongnam.vn/
http://nhahangphuongnam.vn/


69 Spice Viet
Giảm 15% trên 

tổng hóa đơn.
20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

- Áp dụng trên toàn hệ thống 

của Spice Việt (4 outlets)

https://ww

w.faceboo

k.com/spic

evietrestau

rant/

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

70 Sushi masa

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Trong khung giờ: 

11h00-14h00: 

Chiết khấu 10% 

trên tổng hóa đơn

Trong khung giờ: 

14h00-17h00: 

Chiết khấu 20% 

trên tổng hóa đơn

Thứ 7 và Chủ Nhật:

Trong khung giờ: 

14h00-17h00: 

Chiết khấu 10% 

trên tổng hóa đơn

1/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

http://sushi

masa.vn/

52 Thạch Thị 

Thanh, Phường 

Tân Định, Quận 

1, TPHCM

78 Lê Văn Sỹ, 

Phường 11, 

Quận Phú 

Nhuận, TP 

HCM 

SĐT: 

0966001155

71 Yancha
Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn.
1/10/2021

- 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

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

https://ww

w.faceboo

k.com/yan

cha.vietna

m

121 Triệu Việt 

Vương, Hà Nội, 

024 3974 8437

579 Kim Mã , 

024 3724 7008

https://www.facebook.com/spicevietrestaurant/
https://www.facebook.com/spicevietrestaurant/
https://www.facebook.com/spicevietrestaurant/
https://www.facebook.com/spicevietrestaurant/
https://www.facebook.com/spicevietrestaurant/
http://sushimasa.vn/
http://sushimasa.vn/
https://www.facebook.com/yancha.vietnam
https://www.facebook.com/yancha.vietnam
https://www.facebook.com/yancha.vietnam
https://www.facebook.com/yancha.vietnam
https://www.facebook.com/yancha.vietnam


72 Hanayuki
Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/Nha

hangnhat/

15 Đào Tấn - 

Quận Ba Đình - 

Hà Nội

024 3766 8972

73

Shinbashi 

Japanese 

Restaurant

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

http://www.

shinbashi.c

om.vn/abo

utus.asp#a

d-image-3

65 Triệu Việt 

Vương - Hà Nội

024 3944 9339

74

Ganeya 

Japanese 

Restaurants

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
30/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- Không áp dụng cho ăn set

- Không áp dụng đồng thời với 

các chương trình khuyến mãi 

khác

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

https://ww

w.faceboo

k.com/Gan

eyaJapane

seRestaur

ant/

41 Trần Quốc 

Toản, Trần 

Hưng Đạo, 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội. Hotline: 

032 990 9698

75
Nhà Hàng 

Bingfa Village

Giảm 10% trên 

tổng hoá đơn
5/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://ww

w.faceboo

k.com/bing

favillage

7 Đặng Tất, 

Phường Tân 

Định, Quận 1, 

TPHCM - 

Hotline: 0886 

099 100

https://www.facebook.com/Nhahangnhat/
https://www.facebook.com/Nhahangnhat/
https://www.facebook.com/Nhahangnhat/
https://www.facebook.com/Nhahangnhat/
http://www.shinbashi.com.vn/aboutus.asp
http://www.shinbashi.com.vn/aboutus.asp
http://www.shinbashi.com.vn/aboutus.asp
http://www.shinbashi.com.vn/aboutus.asp
http://www.shinbashi.com.vn/aboutus.asp
https://www.facebook.com/GaneyaJapaneseRestaurant/
https://www.facebook.com/GaneyaJapaneseRestaurant/
https://www.facebook.com/GaneyaJapaneseRestaurant/
https://www.facebook.com/GaneyaJapaneseRestaurant/
https://www.facebook.com/GaneyaJapaneseRestaurant/
https://www.facebook.com/GaneyaJapaneseRestaurant/
https://www.facebook.com/bingfavillage
https://www.facebook.com/bingfavillage
https://www.facebook.com/bingfavillage
https://www.facebook.com/bingfavillage


76
Hoàng Yến 

Cuisine

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn

24/10/2021 

 (Từ 13.12 

- 

28.02.2021 

 sẽ ko 

chạy 

chương 

trình)

- Áp dụng từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Áp dụng cho hóa đơn sau VAT

- 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 các loại thẻ JCB

https://hoa

ngyencuisi

ne.com/

1. 07-09 Ngô 

Đức Kế, Quận 

1, Thành Phố 

Hồ Chí Minh - 

(028) 6684 2343

2. 148 Hai Bà 

Trưng, Quận 1, 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh - (028) 

6684 2342

3. Lô CR1-12, 

Hồ Bán Nguyệt, 

103 Tôn Dật 

Tiên, Quận 7, 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh - (028) 

2210 2304

4. Lầu 3, 

Parkson Hùng 

Vương, 126 

Hồng Bàng, 

Quận 5, Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh - (028) 

2210 2308

5. Unit 10A, 

Tầng Trệt, 

mPlaza Retail, 

39 Lê Duẩn, 

https://hoangyencuisine.com/
https://hoangyencuisine.com/
https://hoangyencuisine.com/


77
Hoàng Yến 

Buffet

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn

24/10/2021 

 (Từ 13.12 

- 

28.02.2021 

 sẽ ko 

chạy 

chương 

trình)

- Áp dụng từ thứ 2 đến Chủ 

nhật. Riêng chi nhánh Hoàng 

Yến Buffet Vạn Hạnh Mall, 

Vincom Đồng Khởi, Aeon Mall 

Tân Phú, Crescent Mall chỉ chạy 

từ T2 - T5

- Áp dụng cho tất cả các sản 

phẩm tại cửa hàng 

- Áp dụng cho hóa đơn sau thuế 

VAT

- Không áp dụng đồng thời với 

các chương trình khuyến mãi 

khác 

- Áp dụng cho các loại thẻ JCB

-

https://hoa

ngyenbuffe

t.com/

1. Vincom 

Center, B3-27 

Tầng B3, 72 Lê 

Thánh Tôn, 

Quận 1, Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh - (028) 

6279 6192 

2. Nguyễn Kim 

Saigon Mall, 

Tầng 03, 19A 

Cao Thắng, 

Quận 3, Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh - (028) 

6654 3727 

3. Vạn Hạnh 

Mall, Tầng 05, 

11 Sư Vạn 

Hạnh, Quận 10, 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh - (028) 

6276 0749

4. The Garden 

Mall, Zone C, 

Tầng 03, 190 

Hồng Bàng, 

Quận 5, Thành 

Phố Hồ Chí 

78
Hoàng Yến 

Buffet Premier

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn

24/10/2021 

 (Từ 13.12 

- 

28.02.2021 

 sẽ ko 

chạy 

chương 

trình)

- Áp dụng từ thứ 2 đến Chủ 

nhật. Riêng chi nhánh Hoàng 

Yến Buffet Premier Saigon 

Centre chỉ chạy từ T2 - T5

- Áp dụng cho hóa đơn sau thuế 

VAT

- 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 các loại thẻ JCB

https://pre

mierbuffet.

com.vn/

1. Icon 68, Tòa 

Tháp Tài Chính 

Bitexco, Tầng 

03, 02 Hải 

Triều, Quận 1, 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh - (028) 

6684 2392 

2. Saigon 

Centre, Tầng 5, 

65 Lê Lợi, 

Quận 1, Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh -  (028) 

6681 1005

https://hoangyenbuffet.com/
https://hoangyenbuffet.com/
https://hoangyenbuffet.com/
https://premierbuffet.com.vn/
https://premierbuffet.com.vn/
https://premierbuffet.com.vn/


79
Hoàng Yến 

Hotpot

Giảm 10% trên 

tổng hóa đơn

24/10/2021 

 (Từ 13.12 

- 

28.02.2021 

 sẽ ko 

chạy 

chương 

trình)

- Áp dụng từ thứ 2 đến Chủ 

nhật. Riêng chi nhánh Hoàng 

Yến Hotpot Phú Mỹ Hưng chỉ 

chạy từ T2 - T5

- Áp dụng cho hóa đơn sau VAT

- 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 các loại thẻ JCB

https://hoa

ngyenhotp

ot.com/

1. Lô CR1-10, 

Hồ Bán Nguyệt, 

103 Tôn Dật 

Tiên, Quận 7, 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh - (028) 

6684 2390 

2. Vạn Hạnh 

Mall, Tầng 05, 

11 Sư Vạn 

Hạnh, Quận 10, 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh - (028) 

6276 0901

3. Aeon Mall 

Tân Phú,Tầng 

03,30 Bờ Bao 

Tân Thắng, 

Phường Sơn 

Kỳ, Quận Tân 

Phú, Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh - (028) 

2241 4433

4. Pearl Plaza 

561A, Tầng 04, 

Điện Biên Phủ, 

P.25, Quận 

Bình Thạnh, 

80

The Monkey 

Gallery 

DINING

Giảm 10% trên hóa 

đơn
15/10/2021

- 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 

- Chỉ áp dụng cho dòng thẻ 

Premium

https://ww

w.faceboo

k.com/the

monkeygal

lerydining/

Tầng 3, 91 Mạc 

Thị Bưởi, HCM - 

 079 399 1992

81

The Monkey 

Gallery 

DESSERT 

BAR

Giảm 10% tổng 

hóa đơn
15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần 

- Không áp dụng cho Dessert 

Course menu

- Không áp dụng đồng thời với 

các chương trình khuyến mãi 

khác 

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

https://ww

w.faceboo

k.com/the

monkeygal

lerydining/

Tầng trệt, 91 

Mạc Thị Bưởi, 

HCM - 090 910 

61 87

https://hoangyenhotpot.com/
https://hoangyenhotpot.com/
https://hoangyenhotpot.com/
https://www.facebook.com/themonkeygallerydining/
https://www.facebook.com/themonkeygallerydining/
https://www.facebook.com/themonkeygallerydining/
https://www.facebook.com/themonkeygallerydining/
https://www.facebook.com/themonkeygallerydining/


82 Grill & Cheer
Giảm giá 10% trên 

tổng hóa đơn.
5/10/2021

- 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

http://grilla

ndcheer.co

m/

- 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 

City- GiGamall, 

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 

83

Towa – 

Japanese 

Cuisine

Giảm giá 10% trên 

tổng hóa đơn.
1/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

https://tow

avn.com/

Tầng 28 

Sedona Suites, 

94 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

090 316 10 38

84
La Table du 

Chef

Giảm giá 10% trên 

tổng hóa đơn.
15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần 

- Không áp dụng cho menu các 

ngày Lễ

- Không áp dụng đồng thời với 

các chương trình khuyến mãi 

khác

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

https://han

oi-

pressclub.

com/

12 Ly Dao 

Hanh, Hoan 

Kiem, Ha Noi - 

84.904.067.686

85
La Plume Bar 

& Lounge

Giảm giá 10% trên 

tổng hóa đơn.
15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần 

- Không áp dụng cho menu các 

ngày Lễ

- Không áp dụng đồng thời với 

các chương trình khuyến mãi 

khác

- Áp dụng cho tất cả các loại thẻ 

JCB

https://han

oi-

pressclub.

com/the-

lounge/

12 Ly Dao 

Hanh, Hoan 

Kiem, Ha Noi - 

84.904.067.686

http://grillandcheer.com/
http://grillandcheer.com/
http://grillandcheer.com/
https://towavn.com/
https://towavn.com/
https://hanoi-pressclub.com/
https://hanoi-pressclub.com/
https://hanoi-pressclub.com/
https://hanoi-pressclub.com/
https://hanoi-pressclub.com/the-lounge/
https://hanoi-pressclub.com/the-lounge/
https://hanoi-pressclub.com/the-lounge/
https://hanoi-pressclub.com/the-lounge/
https://hanoi-pressclub.com/the-lounge/


86 Sushi World
Giảm giá 10% tổng 

hoá đơn
1/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

http://sushi

world.com.

vn/en/

- 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

87

Kokugyu - 

Nhà hàng 

BBQ Nhật Bản

Giảm giá 10% tổng 

hoá đơn
1/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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

http://koku

gyu.com.v

n/

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

http://sushiworld.com.vn/en/
http://sushiworld.com.vn/en/
http://sushiworld.com.vn/en/
http://kokugyu.com.vn/
http://kokugyu.com.vn/
http://kokugyu.com.vn/


88
Ngân Đình 

Restaurant

- Giảm 10% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Standard

- Giảm 20% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Premium

15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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 các loại thẻ JCB 

tuỳ theo từng ưu đãi

https://wm

cvietnam.c

om/ngan-

dinh-

restaurant

- 18 An Dương 

Vương, 

Phường 9, 

Quận 5, 

TPHCM - 028 

3830 8888

- 52-54-56 

Đồng Khởi, 

Quận 1, 

TPHCM - 028 

3982 6688

89 Café Central

- Giảm 10% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Standard

- Giảm 20% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Premium

15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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 các loại thẻ JCB 

tuỳ theo từng ưu đãi

https://ww

w.faceboo

k.com/Caf

eCentralN

guyenHue/

- 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, 

90
Amigo Grill 

Restaurant

- Giảm 10% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Standard

- Giảm 20% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Premium

15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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 các loại thẻ JCB 

tuỳ theo từng ưu đãi

https://ww

w.faceboo

k.com/Ami

goGrillRest

aurant/

55-57 Nguyễn 

Huệ, Bến Nghé, 

Quận 1, 

TPHCM - (028) 

3824 1248

91
Gartenstadt 

Restaurant

- Giảm 10% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Standard

- Giảm 20% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Premium

15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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 các loại thẻ JCB 

tuỳ theo từng ưu đãi

https://ww

w.faceboo

k.com/Gart

enstadtRe

staurant/

34-36 Đồng 

Khởi, Quận 1, 

TPHCM - (028) 

3824 1248

92

Noodle 

Noodle 

Restaurant

- Giảm 10% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Standard

- Giảm 20% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Premium

15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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 các loại thẻ JCB 

tuỳ theo từng ưu đãi

https://ww

w.faceboo

k.com/Noo

dleNoodle

NguyenHu

e/

20 Nguyễn 

Huệ, Bến Nghé, 

Quận 1, 

TPHCM - (028) 

3827 6868
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93

Vietnam 

House 

Restaurant

- Giảm 10% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Standard

- Giảm 20% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Premium

15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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 các loại thẻ JCB 

tuỳ theo từng ưu đãi

http://vietn

amhouses

aigon.com/

vi/

93-95-97 Đồng 

Khởi, Quận 1, 

TPHCM - (028) 

3822 2226

94

Brodard 

Restaurant - 

Tea House - 

Pastry

- Giảm 10% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Standard

- Giảm 20% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Premium

15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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 các loại thẻ JCB 

tuỳ theo từng ưu đãi

https://bro

dardgourm

et.com/vn/

131-133 Đồng 

Khởi, Quận 1, 

TPHCM - (028) 

3820 2222

95
Kissho 

Restaurant

- Giảm 10% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Standard

- Giảm 20% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Premium

15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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 các loại thẻ JCB 

tuỳ theo từng ưu đãi

https://ww

w.faceboo

k.com/Kiss

hoRestaur

ant/

14 Nguyễn 

Huệ, Bến Nghé, 

Quận 1, 

TPHCM - (028) 

3823 2223

96

Le Café 

Restaurant & 

Bar

- Giảm 10% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Standard

- Giảm 20% tổng 

hoá đơn cho chủ 

thẻ JCB Premium

15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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 các loại thẻ JCB 

tuỳ theo từng ưu đãi

https://ww

w.sherwoo

dsuites.vn/

dining/le-

cafe-

restaurant-

bar

192 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa , 

Phường 6, 

Quận 3, 

TPHCM - (84 

28) 3888 8866

97
Jardin Des 

Sens Saigon

- Giảm 10% menu 

món ăn
15/10/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần

- 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 Thẻ JCB Premium

http://www.

jdspourcel.

com/

251 Điện Biên 

Phủ, Phường 7, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh - 028 

3930 3394
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98 Takumi
Giảm giá 10% trên 

tổng hóa đơn
5/10/2021

- 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 

- Áp dụng cho Thẻ JCB Premium

http://taku

mi.com.vn/

Số 119B Bùi 

Thị Xuân, 

Phường Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội - 024 

62725858

95 Linh Lang, 

Cống Vị, Ba 

Đình, Hà Nội - 

0243 2595 333

99

Tamarind 

Hidden 

Cocktail Bar

20% tổng hóa đơn 

và Promotion - 

After Work: 50% từ 

5-8pm cho 

signature cocktail

20/09/2021

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần 

- 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 các loại thẻ JCB

https://viet

namnightlif

e.com/tam

arind-

hidden-

cocktail-

bar-114-

16.html

Lầu 2, 33 

Nguyễn Trung 

Trực, Phường 

Bến Thành, 

Quận 1

100

Hashiya 

Japanese 

Restaurant

Giảm 10% tổng 

hoá đơn
1/11/2021

- Áp dụng cho hoá đơn trước 

VAT

- Áp dụng cho tất cả các ngày 

trong tuần 

- 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 các loại thẻ JCB

http://www.

hashiyaha

noi.com/?l

ang=en

50 Đào Tấn, Ba 

Đình, HN - 089 

932 50 50
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