
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN 

TASTY Kitchen hiện có các phương thức thanh toán sau: 

3.1. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD): Nhận hàng và thanh toán trực tiếp với nhân 

viên giao hàng (Chỉ áp dụng cho đơn hàng có tổng trị giá từ 20.000.000đ trở xuống). 

3.2 Thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của TASTY Kitchen: Quý khách 

chuyển khoản vào số tài khoản chấp nhận nhận thanh toán (như sau); Số tiền chuyển khoản phải 

lớn hơn hoặc bằng thành tiền cần phải thanh toán cho đơn hàng tương ứng; Nội dung chuyển khoản 

phải gồm (Mã đơn hàng và Số điện thoại của người đặt hàng).  

Sau khi nhận chuyển khoản thành công, nhân viên sẽ tiến hành gạch nơ và chuyển hàng cho khách. 

Tài khoản nhận thanh toán: 

Công Ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ F&B Việt Nam 

STK: 004554713 

Ngân hàng Quốc tế Việt Nam VIB Chi nhánh Văn Thánh 

3.3. Thanh toán qua thẻ ATM có đăng ký thanh toán trực tuyến (miễn phí thanh toán): Để sử 

dụng phương thức thanh toán này, tài khoản ngân hàng của quý khách cần đăng ký dịch vụ Internet 

Banking với ngân hàng. TASTY Kitchen hiện hỗ trợ thanh toán cho phần lớn các ngân hàng tại 

Việt Nam. 

3.4 Thanh toán qua thẻ Visa/Master/JCB: Phí thanh toán tùy thuộc vào từng loại thẻ quý 

khách dùng và ngân hàng phát hành thẻ. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để biết rõ 

phí thanh toán phát sinh. TASTY Kitchen không hỗ trợ thanh toán qua thẻ phát hành tại ngân 

hàng nước ngoài. 

3.6 Thanh toán qua ví VNPAY: Quý khách cần tải ứng dụng ví VNPAYvề điện thoại, liên kết 

với ngân hàng và nạp tiền vào ví sau đó đặt hàng trên TASTY Kitchen và chọn vào phương thức 

thanh toán bằng mã VNPAY QR. Chi tiết hướng dẫn tại link: 

https://ewallet.vnpay.vn/huongdan/thanhtoan-vnpayqr.html 

3.7 Thanh toán qua ví MoMo: Quý khách cần tải ứng dụng ví Momo về điện thoại, liên kết với 

ngân hàng và nạp tiền vào ví sau đó đặt hàng trên TASTY Kitchen và chọn vào phương thức 

thanh toán bằng ví MoMo. Chi tiết hướng dẫn tại link: https://momo.vn/ 

3.8 Thanh toán qua ZaloPay: Quý khách cần tải ứng dụng ZaloPay về điện thoại, liên kết với 

ngân hàng sau đó đặt hàng trên TASTY Kitchen và chọn vào phương thức thanh toán bằng 

ZaloPay. Chi tiết quý khách vui lòng tham khảo link: https://zalopay.vn/  

3.9 Thanh toán bằng TASTY Xu: Mỗi 1,000 xu tích lũy trong tài khoản TASTY của bạn sẽ 

tương ứng được cấn trừ 1,000 VNĐ khi mua sắm tại website https://tastykitchen.vn/. Khi chọn 

tính năng thanh toán bằng tính năng này, Quý khách có thể thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá 

trị đơn hàng bằng TASTY Xu. Trong trường hợp, TASTY Xu tích lũy không đủ để thanh toán 

https://ewallet.vnpay.vn/huongdan/thanhtoan-vnpayqr.html
https://momo.vn/
https://zalopay.vn/
https://tastykitchen.vn/


cho giá trị đơn hàng, Quý khách được phép lựa chọn hình thức thanh toán số tiền còn lại bằng 01 

trong 08 hình thức thanh toán nêu trên.  

 


