
 
 

1 
 

 

DANH SÁCH CHI TIẾT VÀ QUYỀN LỢI KÈM THEO 

JCB Plaza Quyền lợi Địa điểm 

JCB Plaza Tokyo  
● Giờ mở cửa:  11:00 sáng - 7:00 tối 

● Đóng cửa: Tết dương lịch 

● Địa chỉ: Bên trong JTB CRUISE 

PLAZA Yurakucho, 2-4-10 Yurakucho, 

Chiyoda Ward, Tokyo 100-0006 

*Quầy thông tin, *Sách hướng dẫn & tạp chí 

du lịch, *Đặt chỗ cho nhà hàng, khách sạn, 

điểm tham quan, vé tàu xe... * Miễn phí đồ 

uống,* Miễn phí sử dụng máy tính, Internet 

và máy in, * Dịch vụ báo mất thẻ và cấp lại 

thẻ khẩn cấp * Sạc điện thoại miễn phí 

(Android, Iphone 4-5-6) * Gửi hành lý trong 

ngày 

Nhật Bản 

JCB Plaza Kyoto  
● Giờ mở cửa  10:00 sáng - 6:00 tối 

● Mở cửa hàng ngày 

● Địa chỉ: Bên trong ga Kyoto Station, 

Tầng 2, cổng vào Rạp hát Kyoto 

*Quầy thông tin, *Sách hướng dẫn & tạp chí 

du lịch, *Đặt chỗ cho nhà hàng, khách sạn, 

điểm tham quan, vé tàu xe... * Miễn phí đồ 

uống,* Miễn phí sử dụng máy tính, Internet 

và máy in, * Dịch vụ báo mất thẻ và cấp lại 

thẻ khẩn cấp * Sạc điện thoại miễn phí 

(Android, Iphone 4-5-6) * Gửi hành lý trong 

ngày 

Nhật Bản 

JCB PLAZA Lounge Honolulu 
● Giờ mở cửa: 9:00 sáng - 8:00 tối 

● Mở cửa hàng ngày 

● Địa chỉ: Tầng 2, Waikiki Shopping 

Plaza, 2250 Kalakaua Ave., Suite 207A, 

Honolulu, HI 96815, Mỹ 

● Tel:  1-800-775-0046 (Miễn phí nếu 

gọi từ Mỹ)/ 808-971-8111 

 

 *Quầy thông tin *Đặt chỗ nhà hàng, khách 

sạn, tour thăm quan, vé tàu xe…* Dịch vụ 

báo mất thẻ và cấp lại thẻ khẩn cấp, * Gửi 

hành lý trong ngày * Đồ uống, wifi miễn phí 

* Sách hưỡng dẫn & tạp chí du lịch * Sử 

dụng máy tính, Internet, ghế massage * dịch 

vụ cho thuê ô 

Mỹ 

JCB PLAZA Lounge Guam 
● Giờ mở cửa  9:00 sáng - 6:00 tối 

● Mở cửa hàng ngày 

● Địa chỉ: Đại lộ Comete. 2F, 1245 Pale 

San Vitores, Tumon, Guam  

● Tel: 671-646-1294 

 

 *Quầy thông tin *Đặt chỗ nhà hàng, khách 

sạn, tour thăm quan, vé tàu xe…* Dịch vụ 

báo mất thẻ và cấp lại thẻ khẩn cấp, * Gửi 

hành lý trong ngày * Đồ uống, wifi miễn phí 

* Sách hưỡng dẫn & tạp chí du lịch * Sử 

dụng máy tính, Internet, ghế massage * dịch 

vụ cho thuê ô 

Mỹ 

JCB PLAZA Lounge Los Angeles 
● Giờ mở cửa: 9:00 sáng to 5:30 chiều 

● Đóng cửa: chủ nhật và các ngày nghỉ lễ 

● Tel:  1-800-775-0550 (Miễn phí nếu 

gọi tại Mỹ)/ 1-323-817-6350 

 

 *Quầy thông tin *Đặt chỗ nhà hàng, khách 

sạn, tour thăm quan, vé tàu xe…* Dịch vụ 

báo mất thẻ và cấp lại thẻ khẩn cấp, * Gửi 

hành lý trong ngày * Đồ uống, wifi miễn phí 

* Sách hưỡng dẫn & tạp chí du lịch * Sử 

dụng máy tính, Internet, ghế massage * dịch 

vụ cho thuê ô 

Mỹ 
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JCB Plaza Quyền lợi Địa điểm 

JCB PLAZA Lounge Hong Kong 
● Giờ mở cửa  10:00 sáng - 6:00 tối 

● Mở cửa hàng ngày 

● Địa chỉ:  6/F., Tòa nhà Chung Fung 

Commercial, Đường 12 Canton, 

Tsimshatsui,Kowloon, Hongkong 

● Tel: 2366-7211 

 

 *Quầy thông tin *Đặt chỗ nhà hàng, khách 

sạn, tour thăm quan, vé tàu xe…* Dịch vụ 

báo mất thẻ và cấp lại thẻ khẩn cấp, * Gửi 

hành lý trong ngày * Đồ uống, wifi miễn phí 

* Sách hưỡng dẫn & tạp chí du lịch * Sử 

dụng máy tính, Internet, ghế massage * dịch 

vụ cho thuê ô 

Hồng Kông 

JCB PLAZA Lounge Seoul 
● Giờ mở cửa: 9:00 sáng to 6:00 tối 

● Đóng cửa: chủ nhật và các ngày nghỉ lễ 

● Địa chỉ: 602, Tầng 6, Tòa nhà Seoul 

Center, 116, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, 

Hàn Quốc 

● Tel:  080-755-4977 (miễn phí nếu gọi 

tại Hàn Quốc)/ 02-755-4977 

 

 *Quầy thông tin *Đặt chỗ nhà hàng, khách 

sạn, tour thăm quan, vé tàu xe…* Dịch vụ 

báo mất thẻ và cấp lại thẻ khẩn cấp, * Gửi 

hành lý trong ngày * Đồ uống, wifi miễn phí 

* Sách hưỡng dẫn & tạp chí du lịch * Sử 

dụng máy tính, Internet, ghế massage * dịch 

vụ cho thuê ô 

Hàn Quốc 

JCB PLAZA Lounge Taipei 
● Giờ mở cửa: 9:00 sáng to 5:30 chiều 

● Đóng cửa: thứ bẩy, chủ nhật và các 

ngày nghỉ lễ 

● Địa chỉ: 6F-D 44 Sec.2, Zhongshan 

N.Road, Đài Bắc, Đài Loan 

● Tel:  0800-310-088 (Miễn phí nếu gọi 

tại Đài Loan) / 02-2531-0088 

 

 *Quầy thông tin *Đặt chỗ nhà hàng, khách 

sạn, tour thăm quan, vé tàu xe…* Dịch vụ 

báo mất thẻ và cấp lại thẻ khẩn cấp, * Gửi 

hành lý trong ngày * Đồ uống, wifi miễn phí 

* Sách hưỡng dẫn & tạp chí du lịch * Sử 

dụng máy tính, Internet, ghế massage * dịch 

vụ cho thuê ô 

Đài Loan 

JCB PLAZA Lounge Singapore 
● Giờ mở cửa: 9:00 sáng to 5:30 chiều 

● Đóng cửa: chủ nhật và các ngày nghỉ lễ 

●  Địa chỉ: 230 Orchard Road, #05-234 

Faber House, Singapore 

Tel: 1800-734-0096 (Miễn phí nếu gọi tại 

Singapore)/ 6734-0096 

 

 *Quầy thông tin *Đặt chỗ nhà hàng, khách 

sạn, tour thăm quan, vé tàu xe…* Dịch vụ 

báo mất thẻ và cấp lại thẻ khẩn cấp, * Gửi 

hành lý trong ngày * Đồ uống, wifi miễn phí 

* Sách hưỡng dẫn & tạp chí du lịch * Sử 

dụng máy tính, Internet, ghế massage * dịch 

vụ cho thuê ô 

Singapore 

JCB PLAZA Lounge Bangkok 
● Giờ mở cửa: 9:00 sáng to 6:00 tối 

● Đóng cửa: chủ nhật và các ngày nghỉ lễ 

● Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Amarin Plaza, 

500 Đường Ploenchit, Lumpini, 

Pathumwan, Bangkok 10330, Thái Lan 

● Tel:  02-652-0341 

 

 *Quầy thông tin *Đặt chỗ nhà hàng, khách 

sạn, tour thăm quan, vé tàu xe…* Dịch vụ 

báo mất thẻ và cấp lại thẻ khẩn cấp, * Gửi 

hành lý trong ngày * Đồ uống, wifi miễn phí 

* Sách hưỡng dẫn & tạp chí du lịch * Sử 

dụng máy tính, Internet, ghế massage * dịch 

vụ cho thuê ô 

Thái Lan 
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JCB Plaza Quyền lợi Địa điểm 

JCB PLAZA Lounge Paris 
● Giờ mở cửa: 9:00 sáng to 5:00 chiều 

● Đóng cửa: thứ bảy, chủ nhật và các 

ngày nghỉ lễ 

● Địa chỉ: 10 Rue de la Paix, 75002 

Paris, Pháp 

● Tel: 0800 058 111 (Miễn phí nếu gọi 

tại Pháp hoặc Monaco)/ 01 42 86 06 01 

 

 *Quầy thông tin *Đặt chỗ nhà hàng, khách 

sạn, tour thăm quan, vé tàu xe…* Dịch vụ 

báo mất thẻ và cấp lại thẻ khẩn cấp, * Gửi 

hành lý trong ngày * Đồ uống, wifi miễn phí 

* Sách hưỡng dẫn & tạp chí du lịch * Sử 

dụng máy tính, Internet, ghế massage * dịch 

vụ cho thuê ô 

Pháp 

 

 


