
Quốc gia Đối tác Nội dung Lưu ý
Thời gian triển khai 

chương trình

Úc UGG Australia

(1) Giảm giá 15% tại các cửa hàng UGG sau đây:

・Sydney(QVB, Sydoney Arcade, Chatswood)

・Melbourne（Emporium, Chadst one, St.Collins Lane)

・Gold Coast（Pacific Fair）

(2) Tặng phiếu mua hàng trị giá 100 đô-la Úc cho khách hàng may mắn khi tham 

gia quay thưởng tại cửa hàng UGG Sydney

* Thời gian quay thưởng diễn ra vào khung thời gian cố định dưới đây có thể thay đổi mà không 

cần báo trước:

①12 đến 16/02/2018,② 26 đến 30/03/2018, ③23 đến 27/07 2018,④ 13 đến 18/08/2018
Từ nay đến 30/09/2018

Dubai
Arabian Courtyard 

Hotel & Spa 

Giảm giá 15% tại các nhà hàng trong khách sạn Arabian Courtyard khi thanh 

toán bằng thẻ JCB

Thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập : 

http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/dubai_1804.html

Từ 01/03/2018 đến 

31/12/2018

Hàn Quốc Nhà hàng Cheong-Won Giảm giá 10%
*Chỉ áp dụng cho Menu thịt bò

*Không áp dụng cho Menu ăn trưa và đồ uống

Hàn Quốc LOTTE World Giảm 20 giá vé 

*Không áp dụng cho một số điểm vui chơi đặc biệt, vé ngày và vé miễn phí

*Chỉ áp dụng tối đa 4 lượt vé

*Không kết hợp cùng lúc với các ưu đãi khác

Hàn Quốc Mỹ phẩm A'PIEU Giảm giá 10% với hóa đơn từ 100,000 Won trở lên
*Không áp dụng trên một số dòng sản phẩm nhất định

*Không kết hợp cùng lúc với các ưu đãi khác
Từ này đến 30/06/2018

Hàn Quốc Everland 15% giảm giá trên giá vé
*Không bao gồm vé vào cửa của một số khu vực tham quan đặc biệt.

*Không kết hợp cùng lúc với các ưu đãi khác
Từ nay đến 30/06/2018

Nhật Bản BIC Camera
*Giảm ngay 15% cho máy ảnh, thiết bị gia dụng, đồng hồ, đồ chơi,...

*Giảm ngay 13% cho dược phẩm, mỹ phẩm, vật dụng hàng ngày,...

*Giảm ngay 11% cho rượu sake Nhật Bản (không bao gồm rượu Dassai và Hakkaisan)

*Để được nhận ưu đãi, bạn vui lòng in hoặc xuất trình mã coupon trên màn hình và thanh toán 

bằng thẻ JCB.

*Coupon không sử dụng cho sản phẩm của các thương hiệu Apple, Rolex, rượu (trừ rượu sake 

Nhật Bản), các mặt hàng outlet, Secondhand, Nintendo Switch. Các mặt hàng trên vẫn được áp 

dụng 8% miễn trừ thuế.

*Những thiết bị chơi game khác, dược phẩm, mỹ phẩm, bánh kẹo, đều được giảm giá 13%.

*Coupon có hiệu lực đến hết tháng 03/2019 và không được áp dụng chung với chương trình giảm 

giá hay coupon khác.

Từ nay đến 31/03/2019

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHỦ THẺ TẠI NƯỚC NGOÀI



Nhật Bản, 

Hàn Quốc
AGODA

Thanh toán bằng thẻ JCB của bạn để nhận giảm giá đến 8% ở các khách sạn 

nhất định

Những khách sạn và phòng có biểu tượng "Promotion" đủ điều kiện để giảm giá.

Giảm giá chỉ áp dụng cho tiền phòng, không áp dụng cho thuế, phí dịch vụ hoặc các phí khác.

Không thể đổi thành các sản phẩm khác hoặc tiền mặt, trừ khi được trình bày rõ ràng.

Không thể kết hợp với các giảm giá, chương trình, đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt khác.

Dịch vụ đặt phòng trước "Book Now & Pay at Hotel" không đủ điều kiện để giảm giá.

Chương trình này có thể thay đổi mà không báo trước và tùy vào các điều kiện của nhà cung cấp.

Từ 16/03/2018 đến 

31/08/2018

(Thời gian lưu trú: Từ 

16/03/2018 đến 30/11/2018 )

Nhật Bản Takeya
Giảm giá  trực tiếp 10% với thanh toán từ 5.000 Yen  trở lên (Tối đa 10.000 Yen giảm giá cho một lần 

thanh toán)

*Chỉ áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB phát hành ngoài Nhật Bản

* Không áp dụng trên một số dòng sản phẩm. Vui lòng hỏi nhân viên trước khi mua hàng

* Áp dụng cho một lần thanh toán duy nhất trong một ngày cho một khách hàng. 

Từ  01/02/2018 đến 30/06/2018

Nhật Bản
Chuỗi cửa hàng AKKY tại 

Nhật Bản
Nhận Phiếu Quà Tặng lên đến 10.000 Yen cho hóa đơn từ 20.000 Yen

• Ưu đãi áp dụng cho thẻ JCB phát hành tại Việt Nam.

• Mỗi người chỉ được nhận 1 Phiếu Quà Tặng cho mỗi lần ghé thăm cửa hàng.

• Quý khách sẽ không nhận được Phiếu Quà Tặng nếu trong thanh toán có sử dụng Phiếu Quà Tặng.

• Chương trình có thể kết thúc sớm do ngân sách có hạn.

Từ 01/10/2017

Nhật Bản

5 Chuỗi cửa hàng dược mỹ 

phẩm tại Nhật Bản: 

Matsumoto Kiyoshi,  

Sundrug, Tsuruha Drug, 

Sapporo Drug và Big Drug

Giảm giá lên đến 5% khi thanh toán bằng thẻ JCB (chính sách thuế phụ thuộc từng cửa hàng)

- Chi tiêu tối thiểu 10.000 Yên: Giảm 3% 

- Chi tiêu tối thiểu 30.000 Yên: Giảm 5%

• Ưu đãi áp dụng cho tất cả các loại thẻ của JCB, ngoại trừ thẻ JCB phát hành tại Nhật Bản.

• Hóa đơn phải được thanh toán bằng thẻ JCB.

• Ưu đãi không áp dụng cho một số sản phẩm. Vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng chi tiết trước khi thanh toán.

• Bạn có thể không được hưởng ưu đãi nếu không xuất trình mã vạch khi thanh toán. Tìm thấy mã vạch tại 

http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/drugstore.html

• Không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác.

• Ưu đãi không có giá trị quy đổi tiền mặt hoặc nhượng quyền sử dụng ưu đãi cho người khác

01/10/2016 - 30/09/2018

Philipines
Các khách sạn và khu nghỉ 

dưỡng tại Cebu, Phillipine
Giảm giá lên tới 30% cho các dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Cebu, Phillipine

• Áp dụng cho thẻ tín dụng JCB

•Chi tiết các địa điểm áp dụng ưu đãi, vui lòng truy cập đường link 

http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/enjoy_cebu.html để biết thêm chi tiết

15/08/2017 - 31/07/2018

Philipines

Nhà hàng và các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe tại 

Phillipine

Giảm giá lên tới 15% cho nhà hàng và 50% cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

• Áp dụng cho thẻ tín dụng JCB

•Không áp dụng kết hợp với các chương trình giảm giá khác

•Chỉ duy nhất 01 chủ thẻ JCB được hưởng ưu đãi trong 01 giao dịch

•Chi tiết các địa điểm áp dụng ưu đãi, vui lòng truy cập đường link 

http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/deals_campaign.html để biết thêm chi tiết

01/08/2017 - 31/07/2018

Nhật Bản Tháp Tokyo, Nhật Bản
Giảm giá 30% khi mua vé tại Đài quan sát chính (Main Observatory) (150 m) bằng thẻ JCB.

Giảm giá 10% khi mua sắm bằng thẻ JCB tại các cửa hàng thuộc Tháp Tokyo.

• Chỉ áp dụng giảm giá cho tối đa 5 vé mua cùng lúc.

• Không áp dụng với Đài quan sát đặc biệt (Special Observatory) (250 m).

• Ưu đãi áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB, ngoại trừ thẻ JCB phát hành tại Nhật Bản.

• Không được chuyển phiếu mua hàng này cho người khác hoặc đổi phiếu thành tiền mặt.

• JCB không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến chương trình ưu đãi này.

• Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày phát hành.

01/07/2017 - 30/06/2018

Nhật Bản
Vé thăm quan Osaka Amazing 

Pass, Nhật Bản

Giảm giá 10% khi mua Vé thăm quan Osaka Amazing Pass bằng thẻ JCB tại Kansai Tourist Information 

Center ở sân bay quốc tế Kansai hoặc ở Shinsaibashi. 
• Ưu đãi áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB, ngoại trừ thẻ JCB phát hành tại Nhật Bản. Từ nay đến 30/06/2018

Nhật Bản
Vé xe bus Airport Limousine, 

Nhật Bản

Giảm giá 20% cho chủ thẻ JCB khi mua vé xe bus Airport Limousine bằng thẻ JCB tại 4 sân bay quốc 

tế. Một chủ thẻ chỉ được nhận giảm giá tối đa 4 vé cho mỗi lần mua vé.

http://www.jcbcard.com/campaign/airport_limousine.html

• Áp dụng tại sân bay Narita (Tokyo), Kansai (Osaka), Chubu Centrair (Nagoya), Shin-Chitose (Hokkaido)

• Ưu đãi áp dụng cho  tất cả các loại thẻ JCB, ngoại trừ thẻ JCB phát hành tại Nhật Bản.
01/07/2017 - 30/06/2018

Nhật Bản Travel Japan WiFi, Nhật Bản Truy cập WiFi miễn phí tại hơn 200.000 điểm phát sóng trên khắp Nhật Bản

• Làm theo hướng dẫn tại đường link sau

www.vn.jcb/vi/consumers/travel/welcome-to-japan/travel-japan-wifi/

• Ưu đãi áp dụng cho  tất cả các loại thẻ JCB, ngoại trừ thẻ JCB phát hành tại Nhật Bản.



Nhật Bản
Vé xe bus Nishitetsu Airport 

Bus, Fukuoka, Nhật Bản

Miễn phí vé xe bus đến trung tâm Fukuoka khi xuất trình thẻ JCB và vé máy bay đến Fukuoka ngày 

hôm đó tại quầy JTB Global Counter trong sân bay quốc tế Fukuoka

• Một chủ thẻ chỉ được nhận một vé miễn phí trong cả chương trình.

• Ưu đãi áp dụng cho tất cả các loại thẻ JCB, ngoại trừ thẻ JCB phát hành tại Nhật Bản. 01/07/2017 - 30/06/2018

Nhật Bản
Chuỗi cửa hàng bách hóa 

Marui tại Nhật Bản
Giảm giá 5% khi thanh toán bằng thẻ JCB

• Chương trình áp dụng cho tất cả các thẻ JCB, ngoại trừ thẻ phát hành tại Nhật Bản.

• Bạn phải thanh toán bằng thẻ JCB.

• Một số sản phẩm không được bao gồm trong chương trình. Vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng.

• Không thể kết hợp với các ưu đãi đặc biệt khác do các ngân hàng hoặc các thương hiệu thẻ khác cung cấp.

• Vui lòng kiểm tra để đảm bảo chiết khấu được áp dụng khi thanh toán.

• Không bao gồm các giao dịch trực tuyến.

• Không được phép chuyển nhượng hoặc bán lại các quyền sử dụng ưu đãi này cho người khác.

01/07/2017 - 30/6/2018

Nhật Bản
Chuỗi cửa hàng thời trang 

AOKI
Giảm giá 10% khi xuất trình coupon và thanh toán bằng thẻ JCB

In coupon tại đường link sau

http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/aoki.html
01/04/2017 - 30/09/2019

Nhật Bản Aeon - Hokkaido

Giảm giá 200 Yên cho mỗi 2.000 Yên chi tiêu tại 40 cửa hàng Aeon tại thành phố Hokkaido khi thanh 

toán bằng thẻ JCB và xuất trình mã vạch giảm giá tại 

http://www.jcbcard.com/campaign/hokkaido_aeon.html.

Không áp dụng đồng thời cùng chương trình ưu đãi khác. 01/04/2017 - 31/03/2019





Từ  01/02/2018 đến 30/06/2018


