CÁC ĐIỂM ƯU ĐÃI CHO CHỦ THẺ VISA
DU LỊCH – MUA SẮM

Ưu đãi tại Thái Lan

- Thời gian: Từ nay đến 31/12/2016
- Nội dung ưu đãi: Rất nhiều điểm ưu đãi, giảm giá, tặng

quà tại Thái Lan dành cho chủ thẻ Visa.
- Thông tin chi tiết: xem tại
http://www.visa.co.th/ap/th/personal/offers/include/thailan
d2016.pdf

Ưu đãi tại Lotte Duty Free

Ưu đãi tại Châu Âu:

Ưu đãi tại Lazada

- Thời gian: Từ nay đến 14/02/2017
- Nội dung: giảm tới 15% hóa đơn mua hàng tại Lotte
Duty Free khi thanh toán bằng thẻ Visa

- Thời gian: Từ nay đến 31/12/2016
- Nội dung ưu đãi: Rất nhiều điểm ưu đãi, giảm giá, tặng
quà tại Singapore dành cho chủ thẻ Visa.
- Thông tin chi tiết:
 Paris: http://visapromotions.com/londonparismilan/download/Visa_P
aris_Guide_EN.pdf
• London: http://visapromotions.com/londonparismilan/download/Visa_L
ondon_Guide_EN.pdf
• Milan: http://visapromotions.com/londonparismilan/download/Visa_
Milan_Guide_EN.pdf
- Thời gian: từ 01/06/2016 đến 31/08/2016
- Nội dung: Chủ thẻ Visa sẽ nhận ngay 10% giảm giá khi
mua hàng trực tuyến tại trang web: www.lazada.vn/visa
và ứng dụng của Lazada trên điện thoại di động và máy
tính bảng. (Mức giảm giá tối đa là 1.5 triệu đồng)
- Chi tiết tại: www.lazada.vn/visa và ứng dụng của
Lazada trên điện thoại di động và máy tính bảng.
ẨM THỰC – GIẢI TRÍ

Ưu đãi tại McDonald’s

- Thời gian: từ 01/09/2016 đến 30/11/2016
- Nội dung: Chủ thẻ Visa khi sử dụng thẻ Visa để thanh
toán cho phần ăn tại McDonald’s có giá trị từ
150.000VND trở lên sẽ được tặng một (01) phần quà bao
gồm một sổ tay McDonald’s và một viết bi Visa.
McDonald’s cùng Visa sẽ tặng tối đa 15.000 phần quà.

Ưu đãi cho chủ thẻ Visa Premium

- Thời gian: từ ngày 07/07/2016 đến 31/12/2016
- Nội dung ưu đãi:
Chủ thẻ Visa Platinum sẽ được ưu đãi 1 món chính
miễn phí từ thực đơn của Visa khi đặt bàn cho 2 người
trở lên vào mọi ngày Thứ Ba và Thứ Sáu.
Các nhà hàng tham gia chương trình:
1. Ha Noi
- Saigon Intercontinental – 1A Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà
Nội
- Tunglok Heen – Almaz Vinhomes River, Long Biên, Hà
Nội
- Don’s – 16/27 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
- Pots ‘n Pans – 57 Bù i Thị Xuâ n, Hai Bà Trư ng, Hà
Nội
- Ly Club – 4 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Ho Chi Minh
- Inter Nos Restaurant – 26 Lê Văn Miến, Quận 2, Hồ Chí
Minh
- Le Corto – 5D Nguyễn Siêu, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Qui Lounge – 22-22Bis Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí
Minh
- Sorae Restaurant – L24-25, AB Tower, 76A Lê Lai,
Quận 1, Hồ Chí Minh
- Shang Garden Restaurant – 23 Nguyễn Khắc Viện, Tân
Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.
- Điều kiện và điều khoản áp dụng:Để tìm hiểu thêm về
chương trình, xin gọi hotline: 08 38240515, hoặc email:
visadining@aspirelifestyles.com. Đặt giữ chỗ tùy thuộc
vào tình trạng của nhà hàng.

- Thời gian: từ ngày 01/12/2015 đến 30/11/2016
Ưu đãi tại hơn 30 Nhà hàng nổi tiếng - Nội dung ưu đãi: Chủ thẻ Visa sẽ được hưởng ưu đãi
từ 15-20% khi dùng bữa tại hơn 30 nhà hàng nổi tiếng
tham gia chương trình tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
1. Nhà hàng tại Hà Nội
• Club de L'Oriental: Ưu đãi 15% cho set menu dành
riêng chủ thẻ Visa.
• 1911 Restaurant: Ưu đãi 15% cho set menu dành riêng
chủ thẻ Visa.
• San Hô:
- Ưu đãi 15% cho set menu dành riêng chủ thẻ Visa.
- Ưu đãi 10% cho thức ăn đối với a la carte cho chủ thẻ
Visa Platinum.
• Nam Phương:
- Ưu đãi 15% cho set menu dành riêng chủ thẻ Visa.
- Ưu đãi 10% cho thức ăn đối với a la carte cho chủ thẻ
Visa Platinum.
• Home: Ưu đãi 15% cho set menu dành riêng chủ thẻ
Visa (áp dụng cho nhóm tối thiểu 2 người).
• Viet Deli: - Ưu đãi 15% cho set menu dành riêng chủ
thẻ Visa(áp dụng cho nhóm tối thiểu 2 người)
- Ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Visa
Platinum.
- Ưu đãi 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Visa Gold.
• Sai Gon Restaurant: Ưu đãi 15% cho thức ăn.
• Ming Restaurant:Ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn.
• Brasserie Westlake: Ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn.
• Highway 4: Ưu đãi 15% cho thức ăn.
• Hoàng Yến: Ưu đãi 20% cho set menu dành riêng chủ
thẻ Visa (áp dụng cho nhóm tối thiểu 2 người).
• San Hô Teppanyaki:
- Ưu đãi 15% cho set menu dành riêng chủ thẻ Visa.
- Ưu đãi 10% cho thức ăn đối với a la carte cho chủ thẻ
Visa Platinum.
• Grill 66: Ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn.
• Aulacdo Brazil: Ưu đãi 15% cho à la carte.
• Vị Quảng:

Rạp chiếu phim CGV
MUA 3 VÉ. 4 NGƯỜI XEM

- Ưu đãi 15% cho set menu ăn trưa dành riêng chủ thẻ
Visa.
- Ưu đãi 15% cho thức ăn bữa tối.
2. 2. Nhà Hàng tại TP.Hồ Chí Minh
3. • Inter Nos: Ưu đãi 20% cho à la carte.
• Mandarin Saigon:Ưu đãi 15% cho set menu dành riêng
chủ thẻ Visa (áp dụng cho nhóm tối thiểu 2 người).
• Hội An Restaurant: Ưu đãi 15% cho set menu dành
riêng chủ thẻ Visa (áp dụng cho nhóm tối thiểu 2 người).
• Phố Cổ:
- Ưu đãi 15% cho set menu dành riêng chủ thẻ Visa.
- Ưu đãi 10% cho thức ăn.
• Xu Lounge:
- Ưu đãi 15% cho set menu dành riêng chủ thẻ Visa.
- Ưu đãi 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Visa
Platinum.
• Stix: Ưu đãi 20% cho set menu dành riêng chủ thẻ Visa
(áp dụng cho nhóm tối thiểu 2 người).
• Fusion Taste: Ưu đãi 15% cho thức ăn.
• La Maison: Ưu đãi 15% trên set menu.
• Kissho: Ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn (10% cho hóa
đơn ăn uống & tặng tráng miệng tương đương với 5%).
• Vương Quốc Tôm: Ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn.
• Hoàng Yến: Ưu đãi 20% cho set menu dành riêng chủ
thẻ Visa (áp dụng cho nhóm tối thiểu 2 người).
• Con Gà Trống: Ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn.
• Shabu Kichoo: Ưu đãi 15% cho set menu lẩu đặc biệt.
• Aulacdo Brazil: Ưu đãi 15% cho à la carte.
• Vatel: Ưu đãi 20% trên thức ăn.
- Điều kiện và điều khoản: áp dụng riêng cho từng nhà
hàng.
- Thời gian: 20/11/2015 – 20/11/2016
- Ưu đãi: khi mua 3 vé xem phim 2D trực tuyến tại CGV
Cinemas (www.cgv.vn) bằng thẻ Visa, bạn sẽ được tặng
thêm 1 vé 2D miễn phí.
- Địa diểm áp dụng và chi tiết ưu đãi: www.cgv.vn

- Thời gian: từ nay đến 30/09/2016
- Nội dung: giảm 50% phí ra sân cho chủ thẻ Visa
Platinum.
Nay thỏa sức kiến tạo những đường bóng đẹp tại các sân
golf đẳng cấp bậc nhất Việt Nam!
*Điều kiện và điều khoản áp dụng:
Để tìm hiểu thêm về chương trình, xin gọi hotline: 08
38240 578, hoặc email:
inquiries.visagolf@aspirelifestyles.com. Đặt giữ chỗ tùy
thuộc vào tình trạng sân golf.
Các sân golf tham gia chương trình:
- Chi Linh Star Golf & Country Club (Chi Linh, Hai
Duong)
- King’s Island Golf Club (Son Tay, Hanoi)
- Da Nang Golf Club (Ocean Dune Golf Course)
- Vietnam Golf & Country Club (District 9, Ho Chi Minh
City)
- Long Thanh Golf Club (Long Thanh, Dong Nai)
- Bo Chang Dong Nai Golf Club (Trang Bom, Dong Nai)
DU LỊCH - KHÁCH SẠN

Những “faiway” độc quyền cho riêng
bạn

Ưu đãi với Uber

SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHÁC
- Thời gian: từ nay đến 10/01/2017
- Nội dung ưu đãi: chủ thẻ tải ứng dụng Uber và đăng
ký lần đầu sẽ nhận được một chuyến miễn phí trị giá
100.000 VND. Sử dụng mã giảm giá VISAVNM
- Chi tiết tại: Uber.com

Ưu đãi mua bảo hiểm PVI

- Thời gian: từ ngày 10/10/2015 đến 09/10/2016
- Nội dung ưu đãi: Chủ thẻ Visa khi sử dụng thẻ Visa để
thanh toán phí bảo hiểm tại https://www.epti.vn sẽ được
giảm 15% cho bảo hiểm ô tô và 25% cho bảo hiểm nhà và
bảo hiểm du lịch
- Chi tiết khuyến mại xem tại: https://www.epti.vn

