ƯU ĐÃI ẨM THỰC CAO CẤP DÀNH CHO CHỦ THẺ VISA
Tận hưởng trải nghiệm tinh túy và nhận ưu đãi đặc quyền dành cho chủ thẻ Visa Signature &
Platinum.
Danh sách nhà hàng áp dụng:
Nhà hàng
SQUARE ONE

OPERA

SOCIAL CLUB

OPUS

LAI

TOWA

Ẩm thực
Ẩm thực
Pháp - Việt
Ẩm thực Ý

Ẩm thực
Châu Âu

Ẩm thực

Ẩm thực
Nhật

CHEF

Pháp

BA MIEN

GOLDEN
LAKE
PALACE

LE BEAULIEU

Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Park Hyatt Saigon, 2 Công Trường Lam Sơn,
Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Lầu 23-24, Khách sạn Hôtel des Arts Saigon,
MGallery Collection, 76 - 78 Nguyễn Thị
Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

SEDONA SUITE, Lầu 28, 65 Lê Lợi, P. Bến

Quảng Đông Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Ẩm thực

Noi

Park Hyatt Saigon, 2 Công Trường Lam Sơn,

Ẩm thực Việt 12 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Quận 1.

LA TABLE DU

LY CLUB Ha

Địa chỉ

SEDONA SUITE, Lầu 28, 65 Lê Lợi, P. Bến
Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
12 Lý Đạo Thành, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà
Nội

Ẩm thực Việt 12 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ẩm thực
Quốc tế

Ẩm thực
Trung Hoa

Ẩm thực
Pháp

Khách sạn Hilton Hanoi Opera - 1 Lê Thánh
Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội,
Việt Nam
Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake
B7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà
Nội

Thời gian hoạt động
Thứ 2 - Chủ Nhật
11:30 - 14:30, 18:00 - 22:30
Thứ 2 - Chủ Nhật
11:30 - 14:30, 18:00 - 22:30
Thứ 4 - Thứ 7
17:30 - 23:00
Thứ 2 - Chủ Nhật
17:00 - 00:00
Thứ 2 - Chủ Nhật
11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00
Thứ 2 - Chủ Nhật
11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00
Thứ 2 - Chủ Nhật
12:00 - 14:00, 18:00 - 22:00
Thứ 2 - Chủ Nhật
11:00 - 22:45
Thứ 2 - Chủ Nhật
06:00 - 22:00
Thứ 2 - Chủ Nhật
11:30 - 14:00, 18:00 - 22:00
Thứ 2 - Chủ Nhật
11:30 - 14:30, 18:00 - 22.30

Visa sẽ cam kết với Aspire LifeStyle (“nhà cung cấp”) để quản lý chương trình Ưu đãi ẩm thực cao cấp
dành cho chủ thẻ Visa bao gồm cả việc hỗ trợ chủ thẻ đặt chỗ.
1. Thời gian ưu đãi: Áp dụng từ 25/04/2021 đến 31/07/2021.
2. Thẻ Visa được áp dụng: Thẻ Visa Platinum hoặc Visa Signature phát hành tại Việt Nam còn hiệu lực.
3. Nội dung đặc quyền:


Tận hưởng chiết khấu 25% giá trị hóa đơn (bao gồm các món ăn và món uống), khi phát sinh chi
tiêu với hóa đơn giá trị từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.



Tận hưởng chiết khấu 50% giá trị hóa đơn, tối đa là 2.000.000 đồng (bao gồm các món ăn và món
uống) khi phát sinh chi tiêu với hóa đơn giá trị trên 3.000.000 đồng.

4. Điều kiện đặt lịch:


Tất cả các khách hàng đặt nhà hàng theo chương trình phải là chủ thẻ Visa Platinum/Signature.



Chủ thẻ được tận hưởng đặc quyền cao cấp khi thỏa điều kiện chi tiêu của chương trình và thanh
toán bằng thẻ Visa Platinum/Signature đã đăng ký. Để tránh hiểu nhầm, chủ thẻ sẽ không được
hưởng đặc quyền này nếu không thỏa được điều kiện chi tiêu của chương trình.



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 Visa được sử dụng để đặt bàn và nhà hàng sẽ
kiểm tra thông tin thẻ trước khi tiến hành thanh toán.

5. Thời hạn đặt trước: Việc đặt chỗ phải được thực hiện trước 24 tiếng.
6. Quy trình đặt lịch:


Việc đặt bàn phải được thực hiện qua Tổng đài 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 mãi khác tại nhà hàng.



Chương trình này sẽ không xử lý các yêu cầu đặt bàn mà khách hàng đã đặt trước trực tiếp với
nhà hàng.

7. Hủy và Thay đổi đặt bàn:


Việc hủy và thay đổi đặt bàn phải được thực hiện trong vòng 2 tiếng trước giờ đã được xác nhận.



Đối với việc đặt bàn đã được xác nhận, chủ thẻ có thể thay đổi giờ đến dùng bữa tối đa hai lần.

Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc đặt bàn vui lòng liên hệ Hotline (028) 38240515 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.

8. Điều kiện & Điều khoản của Visa:
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 này.
Bằng 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.
Shinhan không phải là nhà tổ chức hoặc vận hành chương trình này. Shinhan sẽ không chịu trách
nhiệm xử lý bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến chương trình.

