
  

Tiêu đề Chi tiết 

Các nhà hàng 

tham gia 

chương trình ưu 

đãi 

Các nhà hàng tham gia chương trình được chia ra theo 2 tầng ưu đãi 

Tầng ưu đãi 1: 

I. Hà Nội 

1. Luk Lak- 4A Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

2. Lý Club – 4 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

3. Nhà Hàng Ý Cugini – 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 

4. Wild Rice – 6 Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

5. Kisu Sushi – 65C Trần Quốc Toản, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

6. Oak Wine Restaurant – 6 Tràng Thi, Quận Hoàng Kiếm, Hà Nội 

7. Ming Restaurant – 2/F Pan Pacific Hanoi, 1 Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội 

8. Moo Beef Steak – 113 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 

9. Moo Beef Steak – 59A Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

10. Moo Beef Steak - 2F Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

11. Vi Lai – 67 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

12. Cousins Restaurant – 15 Ngõ 45 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội 

13. Cousins – 19 Đoàn Nhữ Hài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

14. Cousins - 7 Ngõ 58 Đào Tấn, Cống Vị, Ba ĐÌnh, Hà Nội 

II. HCMC 

1. Social Club Restaurant, Hotel des Arts Saigon MGallery – F23, 76-78 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Quận 3, HCMC 
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2. Saigon Kitchen – Hotel des Arts MGallery, F2, 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, 

HCMC 

3. Le Corto – 5D Nguyễn Siêu, Quận 1, HCMC 

4. Qui Lounge – 22-22Bis Lê Thánh Tôn, Quận 1, HCMC 

5. Sushi Hokaido Sachi – 139A, Nguyễn Trãi, Bến Thành, Quận 1, HCMC 

6. Sushi Hokaido Sachi – 40 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, HCMC 

7. Sushi Hokkaido Sachi – L5 - 17, Sai Gon Centre, 65 Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, HCMC 

8. Sushi Hokkaido Sachi – 172 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, HCMC 

9. Sushi Hokkaido Sachi – 180A Pasteur, Bến Nghé, Quận1, HCMC 

10. Sushi Hokkaido Sachi - 163 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, HCMC 

11. ‘NAMO Italian Restaurant – 74/6 Hai Bà Trưng, Quận 1, HCMC 

12. ‘NAMO Tuscan Grill – 146-148 Pasteur, Quận 1, HCMC 

13. ANH TUKK – 23 Đồng Khởi, Quận 1, HCMC 

14. Moo Beef Steak – 109 Lý Tự Trọng, Quận 1, TPHCM 

15. Moo Beef Steak – 44 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM 

16. Moo Beef Steak – 87 Cao Triều Phát, Quận 7, TPHCM 

17. Moo Beef Steak Prime - 35-37 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM 

Tầng ưu đãi 2: 

Một số nhà hàng trong tầng ưu đãi 1 ( vui lòng liên hệ hotline để biết thêm chi tiết ) 

Tên chương 

trình 

Chương trình Ẩm thực thượng hạng cùng VPBank Visa Việt Nam 

Thời gian 

chương trình 

01/10/2019 – 30/09/2020 

Loại thẻ áp 

dụng 

Áp dụng cho tất cả thẻ VPBank Visa Signature còn hiệu lực 

Ưu đãi Tầng ưu đãi 1- Tặng 2 món chính 

Tầng ưu đãi 2- Ưu đãi dành cho VPBank Visa Signature: 

Giảm giá 10% trên tổng bill (chỉ dành cho món ăn) tại các nhà hàng tham gia chương trình trong Tầng 

ưu đãi 2. 
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1. Thời gian ưu đãi 

- Chương trình được áp dụng đến hết nga ̀y 30/9/2020 

- Chương trình áp dụng cho bữa ăn 2 người trở lên  

2. Phân bổ lượt đặt chỗ: Tổng cộng 450 món chính miễn phí mỗi tháng cho Tầng ưu đãi 1  

3. Điều kiện đặt lịch  

- Tất cả thực khách đặt nhà hàng theo chương trình phải là thẻ VPBank Visa Signature.  

- Trong trường hợp chủ thẻ không thể đặt bàn do đã vượt quá số lượng ưu đãi chương trình 

đặt ra, chủ thẻ sẽ được hỗ trợ đặt bàn với bất kì ưu đãi nào khác của nhà hàng đang diễn ra 

tại thời điểm đó.  

- Chủ thẻ được tặng món chính khi sử dụng thêm món ăn hoặc thức uống khác (ví dụ món khai 

vị, món tráng miệng, đồ uống…) và thanh toán bằng thẻ VPBank Visa. Để tránh hiểu nhầm, 

chủ thẻ sẽ không được tặng món chính nếu không sử dụng thêm bất kỳ món ăn hoặc thức 

uống nào khác.  

- Chủ thẻ có thể đặt bàn khi đã hoàn tất lần đặt bàn trước.  

- Để bảo đảm quyền lợi, chủ thẻ cần mang theo thẻ VPBank Visa được sử dụng để đặt bàn và 

nhà hàng sẽ kiểm tra thông tin thẻ trước khi tiến hành thanh toán. 

4. Thời hạn đặt trước: Việc đặt chỗ được thực hiện trước 01 ngày 

5.  Quy trình đặt lịch 

- Việc đặt bàn phải được thực hiện qua hotline và website của chương trình. Viêc chấp nhận 

hoặc thay đổi thông tin đặt bàn phụ thuộc vào tình trạng và khả năng phục vụ của nhà hàng 

- Chương trình này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác tại nhà 

hàng.  

- Chương trình này sẽ không xử lý các yêu cầu đă ̣t bàn ma ̀ khách ha ̀ng đã đă ̣t trước trực tiếp 

với nhà hàng. 

6. Phí và lệ phí 

- Chủ thẻ Visa Signature được tặng hai món chính miễn phí tại các nhà hàng thuộc tầng ưu đãi 

2 khi dùng bữa từ 2 người trở lên.  

- Tất cả chi phí khác khi dùng bữa tại nhà hàng phải được thanh toán bằng thẻ VPBank Visa 

7. Hủy đặt bàn, Vắng mă ̣t và Thay đổi đă ̣t bàn  
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Việc hủy đặt bàn hay không đến nhà hàng theo nga ̀y giờ đã được xác nhận sẽ chịu các khoản phí 

(các khoản phi ́ sẽ đươ ̣c trừ trực tiếp va ̀o ta ̀i khoa ̉n thẻ) như sau:  

• Có thể hủy miễn phi ́ trước 2 tiếng trươ ́c giờ đã được xác nhận.  

• Việc hủy trong vòng 2 tiếng trước giờ đã được xác nhận hoă ̣c không đến nhà hàng theo nga ̀y 

giờ đã được xác nhận sẽ được ti ́nh tha ̀nh một lần sử dụng trong tháng.  

• Đối vơ ́i việc đặt bàn đã được xác nhận, chủ thẻ có thể thay đổi giờ đến dùng bữa hai lần miễn 

phi ́. Khách co ́ thể thay đổi nga ̀y/giờ đến dùng bữa hoă ̣c/va ̀ thay đổi nhà hàng nếu việc thay đổi 

được thực hiện trước 2 tiếng so vơ ́i giờ đã được xác nhận. Nếu chủ thẻ vẫn không thể đến dùng 

bữa tại nhà hàng sau hai lần thay đổi, việc đă ̣t bàn của chủ thẻ sẽ được xem như một lần sử dụng.  

• Thay đổi nhà hàng trong vo ̀ng 2 tiếng so vơ ́i giờ đã được xác nhận sẽ được xem la ̀ hủy bàn đã 

đă ̣t va ̀ vì vậy, sẽ được ti ́nh tha ̀nh một lần sử dụng căn cứ trên ngày đặt. 

Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc đặt bàn vui lòng liên hệ trực tiếp Aspire Lifestyle thông qua 

chương trình Visa Vietnam Premium Dining. Số tổng đài: 028 3824 0515 hoặc email đến  

visadining@aspirelifestyles.com 

Các ý kiến góp ý, khiếu nại sẽ được phản ánh trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ. 

Điều khoản và 

điều kiện  

Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào 

phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được 

giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với 

Visa. Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp 

nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và 

chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa 

bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng nàyBằng việc sử dụng hoặc 

có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không 

chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan 

thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc 

sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này. 
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