
ถาคุณเปนแฟนชานมไขมุก ตองไปใหถึงไตหวัน ประเทศตนตํารับชานมที่คุณชื่นชอบสักครั้ง

และถาไปทั้งที ตองไปตะลุยชิมแบบคน Local! เพราะไมใชแคชานม แตไตหวันยังเปนตนกําเนิดของเสี่ยวหลงเปา

เมนูที่โดงดังไปทั่วโลกและเคกไขสูตรทองถ่ินหลากสไตล ที่ใครไดกินตองน้ําตาไหลเพราะความอรอย

นอกจากอิ่มทอง ยังไดอิ่มประสบการณ กับการชมวัฒนธรรม และโบราณวัตถุที่ National Palace Museum

แลวคุณจะรูวาไตหวัน...มีดีมากกวาแคชาไขมุก

เราคือไกดตะลุยชิม

ใหถึงถิ่นชานม

คุณรักการกินชานม

รับของสมนาคุณพิเศษ

ไมตองเดินหลายที่ เพราะนี่คือหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในไตหวัน ที่ๆ คุณจะไดเปดโลกการ

ชอปปงไปกับรานคาอันหลากหลายและแบรนดชั้นนําจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นแบรนด เครื่องสําอาง

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ และรานอาหาร การันตีเลยวาคุณจะไดเปดประสบการณแหงการ

ชอปและชิมครั้งใหมที่ Shin Kong Mitsukoshi Department Store อยางแนนอน

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับของสมนาคณุพเิศษ เมือ่ใชจายครบ 15,000 TWD ตอใบเสร็จหนึง่ใบ ภายในวันเดยีวกนั

และสาขาเดยีวกนัผานบตัรวีซา สามารถแลกรับของสมนาคณุไดที ่service desk โดยแสดงบตัร

วีซา และพาสปอรต หรือเอกสารอนุญาตเขาเมือง

 • สามารถรับของไดหนึ่งครั้ง ตอคน/วัน

 • รับของไดโดยแสดงพาสปอรต และบัตรวีซา ยอดแสดงการใชจายของบัตร และใบเสร็จ

 • สามารถแลกของไดที่ Shin Kong Mitsukoshi Department Store ทุกสาขา

  รับภาษีคืน เมื่อใชจายครบ 2,000 TWD ในหนึ่งวัน

 • สามารถทําเรื่องรับภาษีคืนไดที่ Tax Refund Service Center ชั้น 1 ทุกสาขา
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รับสวนลดสูงสุด 10%

และของขวัญสมนาคุณพิเศษ

ที่ Taipei 101 Mall เราคัดสรรแฟชั่นแบรนดหลากหลายและภัตตาคารหรูมาใหคุณ

ดวยดีไซนตึกอันลํ้าสมัยที่ใหความรูสึกเสมือนลอยในอวกาศ สะทอนทั้งความหลงใหล

ในรายละเอียด และบรรยากาศอันยอดเยี่ยม ที่ตอบทุกความตองการของผูมาเยือน

สัมผัสประสบการณเดินสนุก ชอปสบาย ไดที่ Taipei 101

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

ชาวตางชาติสามารถสมัครเพื่อรับบัตร Taipei 101 International Customer Card ได

เพียงแสดงบัตรวีซา ก็สามารถรับขอเสนอพิเศษมากมาย ไมวาจะเปน :

สวนลดสูงสุด 10%

 • สวนลด 10% คาตั๋ว และของที่ระลึกที่ Taipei 101 Observatory

 • สวนลดสูงสุด 10% สําหรับของที่ระลึกในหางสรรพสินคา

 • สวนลดสูงสุด 10% สําหรับรานคาประเภทเครื่องแตงกายในหางสรรพสินคา

รับของสมนาคุณ (รับไดที่ชั้นเคานเตอรบริการชั้น B1)

 • Welcome Pack

 • รับ 101 Special Gift สําหรับลูกคาที่แสดงใบกํากับภาษี

 • ของสมนาคุณพิเศษสุด สําหรับลูกคาที่ใชจายครบ 25,000 TWD ขึ้นไปภายในวันเดียวกัน

VAT REFUND

 • รับภาษีคืน 5% และบริการพิเศษ เมื่อใชจายครบ 2,000 TWD ขึ้นไปหรือมากกวา

เงื่อนไข

 • สงวนสทิธ์ิขอเสนอทัง้หมดสําหรับลูกคาทีแ่สดงพาสปอรตตางชาต ิหรือใบอนญุาตเขาประเทศ

  และบัตรวีซาที่สมัครจากตางประเทศเทานั้น

 • สามารถเลือกแลกรับสิทธิ์ได 1 สิทธิ์เทานั้นเมื่อมีคุณสมบัติตามที่กําหนด

 • สามารถแลกรับสิทธ์ิได 1 คร้ัง/บตัร 1 ใบ/วัน โดยใบเสร็จจากวันกอนหนาไมสามารถใชได

 • สามารถสะสมยอดไดจากใบเสรจ็ภายในวันเดียวกันเทานั้น

 • ขอเสนอทั้งหมดอางอิงตามเงินสกุล TWD เทานั้น

 • ขอเสนอมีจํานวนจํากัด

 • Taipei 101 Mall ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไขขอเสนอ และเงื่อนไขตางๆ

  หรือสิ้นสุดแคมเปญ โปรดตรวจสอบจากประกาศ ณ หางสรรพสินคา

 • ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับโปรโมชันหรือสิทธิพิเศษอื่นได

 • ขอเสนอจะส้ินสดุ หากขดักบัขอกฎหมายและระเบยีบการ หรือขอกาํกบัดานภาษขีองประเทศใดๆ
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รับของสมนาคุณพิเศษ

คุณสามารถพบกับรานคาจากแบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนดไดที่ Regent Galleria

ที่ตั้งอยูที่ชั้น B1 และ B2 ของโรงแรม Regent Taipei ซึ่งเปนแหงเดียวในไตหวัน

ที่รวบรวมเอาแบรนดหรูชั้นนํามาไวในโรงแรม โดยไดรับแรงบันดาลใจจากเปาหมาย

ในการสรางพืน้ทีท่ีร่วมทกุไลฟสไตลเขาไวดวยกนัไมวาจะเปนโรงแรมสดุหรู แหลงชอปปง

และศูนยสุขภาพ เพื่อใหนักทองเที่ยวจากทุกมุมโลกไดรับประสบการณเหนือระดับ

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับ Secret Garden Americano 1 ที่ เมื่อใชจายผานบัตรวีซาครบ 5,000 TWD

ภายในวันเดียวกัน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการใชจายผานบัตรวีซา

 • ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับโปรโมชันหรือสิทธิพิเศษอื่นได

 • การรับสิทธิ์เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับทางราน

รับสวนลดสูงสุด 10%

ดวยการใหคําแนะนําเรื่องไวนอยางมืออาชีพ แตแฝงไวดวยความอบอุนและเปนกันเอง

ที่ Eslite Wine Cellar คุณจะไดทดลองลิ้มรสเหลาองุนชั้นดีที่ถูกคัดสรรมาจากแหลงผลิต

ชื่อดังที่ดีที่สุดในยุโรป ไมวาจะเปนจาก Bordeaux, Burgundy, Rhone, Loire, Alsace

และ Champagne ในฝรั่งเศส และจากแหลงอื่นๆ ในอิตาลี สเปน เยอรมัน ออสเตรีย

และนิวซีแลนด นอกเหนือจากไวนรสเลิศ คุณยังสามารถมองหาเครื่องมือและอุปกรณชิมไวน

คุณภาพสูงไดที่นี่อีกดวย

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/12/2019

รับสวนลด 5% ทันทีเมื่อใชจายผานบัตรวีซา

รับสวนลด 10% เมื่อใชจายครบ 5,000 TWD ขึ้นไป

 • ยกเวนสินคาบางประเภท

 • ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับโปรโมชันหรือสิทธิพิเศษอื่นได

 • ใชสิทธิ์ไดที่ eslite Anhe store, eslite Dunnan store, eslite Xinyi store,

  eslite Taichung store
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รับสวนลดสูงสุด 10%

ทีน่ีค่อืศนูยรวมการแลกเปลีย่นไอเดยีของเหลานกัสรางสรรคชาวไตหวันรุนใหมเพือ่แสดงจดุเดน

และคุณคาของแบรนดไตหวันที่มีวัฒนธรรมสรางสรรคและเพื่อสรางดีไซนล้ําสมัย

พรอมเรื่องราวใหโลกไดรับรู eslite spectrum-expo รวบรวมเอาสินคามากไอเดียเอาไว

หลายประเภททั้งของใชทั่วไป สินคาดีไซนเก อาหารเพื่อสุขภาพ ไปจนถึงของแฮนดเมด

สะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายของไลฟสไตล และวัฒนธรรมไดเปนอยางดี

 ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/12/2019

 รับสวนลด 10% ที่ X platform original เมื่อซื้อสินคามูลคาครบ 1,000 TWD

 ขึ้นไป ตอ 1 ใบเสร็จ ดวยบัตรวีซา

 • ใชไดที่:

  Taipei City: SongYan Store, Xinyi Store, Taipei Station Store, R79 Store, Nanxi Store

  New Taipei City: Linkou Mitsui Outlet Park Store

  Taoyuan City: Tonlin Store

  Taichung City: Park Lane by CMP Store, Chungyo Store, Mitsui Outlet Taichung

  Tainan City: T.S. Mall

  Kaohsiung: Pier-2 Art Center Store, Hanshin Arena Store

 • ไมสามารถใชรวมกับสวนลด 10% สําหรับสมาชิก eslite

 • ไมสามารถใชรวมกับสินคาลดราคา

รับสวนลดสูงสุด 10%

พบกับการรวบรวมหนังสือที่ครบและอัพเดทที่สุดจากทุกมุมโลกไดที่

Eslite Xinyi store และที่ eslite Dunnan store คุณสามารถเฟนหาหนังสือที่อยากได

ตลอด 24 ชั่วโมง สวรรคของหนอนหนังสือแหงนี้ไดรับการจัดอันดับใหเปนหนึ่ง

ในรานหนังสือที่ดีที่สุดในเอเชียจากนิตยสาร TIME (Asian Edition)

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/12/2019

สามารถรับสิทธิพิเศษเหลานี้ เมื่อใชจายผานบัตรวีซาที่ eslite Bookstore

สวนลด 5% เมื่อซื้อครบ 1,000 TWD ขึ้นไป

สวนลด 10% เมื่อซื้อครบ 3,000 TWD ขึ้นไป

 • รวมถึงแผนกเครื่องเขียน เพลง เครื่องแตงกาย แผนกเด็ก และของใชในบาน

 • ไมสามารถใชรวมกับสวนลด 10% สําหรับสมาชิก eslite

 • ไมสามารถใชรวมกับสินคาลดราคา
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รับสวนลดสูงสุด 10%

ความตั้งใจของ AXES (Apparel X eslite spectrum) คือการสนับสนุนงานดีไซนของ

เหลาดีไซนเนอรชาวจีนโดยการสรางพื้นที่แสดงผลงานและจําหนายสินคาของทั้ง

eslite spectrum และเหลาดีไซนเนอรกวา 30 คนที่รวมตัวกันเพื่อเอาผลงานสรางสรรค

อันจัดจานครอบคลุมทุกสไตลของแฟชั่น และเครื่องประดับมาจัดแสดงใหทุกคนไดเห็น

ถึงมุมมองที่แตกตางของดีไซนเนอรจากแดนมังกร

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/12/2019

 • รับสวนลด 10% เมื่อซื้อสินคาที่ spectrum AXES ดวยบัตรวีซา (ยกเวนสินคาบางประเภท)

 • ไมสามารถใชรวมกับสวนลด 10% สําหรับสมาชิก eslite

 • ไมสามารถใชรวมกับสินคาลดราคา

 • ใชสิทธิ์ไดที่ Teipei SongYan Store

สวนลดสูงสุด 10% และรับของสมนาคุณ

หางสรรพสินคาแหงนี้ถูกกอตั้งขึ้นโดยชาวญี่ปุนนาม Hayashi Houichi ในป 1932

และกลายเปนสัญลักษณแหงความรุงเรืองของยาน Tainan ในยุคที่ญี่ปุนเขายึดครอง

ตัวอาคารไดถูกบูรณะขึ้นใหมโดยเทศบาลประจําเมือง และเปนอาคารรูปแบบเฉพาะตัว

ที่เกาแกที่สุดที่ยังหลงเหลืออยูในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ Tainan Hayashi Department Store

จึงไดถูกประกาศใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของไตหวันอยางเปนทางการ

เมื่อเปดใหบริการอีกครั้ง ที่นี่ไดกลายเปนหางสรรพสินคาที่โดดเดนดวยอัตลักษณทองถิ่น

ในแตละชั้นของตัวหาง คุณจะไดสัมผัสกับไลฟสไตลอันประณีตในแบบฉบับของชาวไถหนาน

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

รับของขวัญจํานวนจํากัด “The Grand Modern Tainan Parade hosted by

Hayashi Department Store – File Folder of Limited Edition”

เมื่อใชจายดวยบัตรวีซาครบ 5,000 TWD หรือมากกวาภายในวันเดียวกัน

จํานวนจํากัด 20 ชุดตอเดือน หรือจนกวาสินคาจะหมด

สวนลด 10%

 • รานคาทีร่วมรายการ: Ming Lin lace, cocoon wrapped, Yi Fong, L'AMOFIREFLY,

  Silver love

สําหรับสินคาที่รวมรายการ : classical beauty, yufen natural shop

 • รานคาที่รวมรายการ: Focus in creative living platforms (1F, 2F, 6F)

  & by Tan&Luciana, Tainan delicious, Tea Service, Hayashi Coffee

สวนลด 5% สําหรับสินคาที่รวมรายการ: 

YoGo Select Shop, old pine rm, WANDER, Mao's Anping Sweet Black Tofu

Oldies but Goodies Fashion

 • เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับทางราน

 • ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับโปรโมชันหรือขอเสนออื่นได
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ชอปได ในราคาสมาชิก

 

คารฟูร ถูกกอตั้งขึ้นที่ฝรั่งเศสในป 1959 โดยใหบริการซุปเปอรมารเก็ตลดราคา

เปนแหงแรกในป 1963 และในป 1999 คารฟูรไดกลายเปนหางสรรพสินคาอันดับ 1

ในยุโรป และอันดับ 2 ของโลกหลังจากการควบรวมกิจการกับ Promodes ‘คารฟูร’

ในไตหวันนั้นถูกแปลเปนภาษาจีนวา “家樂福” ที่มีความหมายอันสะทอนถึง

ปรัชญาของบริษัทวา “นําพาความสุข และความเปนอยูที่ดีสูทุกครอบครัว”

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

 • แสดง หรือพิมพบารโคดบนเว็บไซตวีซา พรอมกับพาสปอรตกอนชําระเงินเพื่อซื้อสินคา

  ในราคาพิเศษเฉพาะสมาชิก

 • รับภาษีคืนเมื่อใชจายครบ 2,000 TWD ขึ้นไป เมื่อใชจายภายในวันเดียวกัน

  และสาขาเดียวกันดวยบัตรวีซา

 • ใชไดกับคารฟูรทุกสาขาในไตหวัน

 • ใชไดเมื่อใชจายผานบัตรวีซาเทานั้น

 • ไมสามารถใชไดกับสินคาลดราคา

  และสินคาบางประเภท

รับสวนลด 5%

MIRADA คือแหลงชอปปงสําหรับของใชประจําวันและเครื่องสําอางตางๆ โดยมีสินคานําเขา

จากหลากหลายภูมิภาคในเอเชีย มาตรฐานการบริการที่สูงคือเอกลักษณของที่นี่

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

 • รับสวนลด 5% เมื่อใชจายผานบัตรวีซา และแสดงพาสปอรต

 • ใชไดกับ MIRADA ทุกสาขาในไตหวัน

 • ไมสามารถใชไดกับสินคาลดราคา และสินคาเคาทเตอรแบรนด

รานคา

รานคา



รับของหวานสมนาคุณพิเศษ

Silk Palace คอืภตัตาคารทีม่เีอกลกัษณเฉพาะ ตัง้อยูในเขตของ National Palace Museum

พวกเขามีความตั้งใจในการเผยแพรวัฒนธรรมอาหารจีนผานเมนูอันหลากหลาย ถวยชาม

และอุปกรณบนโตะอาหารอันสวยงามที่ถูกออกแบบมาใหใกลเคียงราวกับวัตถุโบราณที่

จัดแสดงในพิพิธภัณฑ อาหารทุกจานถูกปรุงขึ้นโดยมุงเนนความเพลิดเพลินในการทาน

ในขณะที่บรรยากาศและบริการนั้นสะทอนถึงเอกลักษณแหงการตีความวัฒนธรรม

ใหทันสมัยขึ้นดวยตัวเลือกที่หลากหลายของทั้งเมนูและราคา ผูมาเยือนจะไดอิสระในการเลือก

ตั้งแตเมนูอันเรียบงายไปจนถึงสํารับระดับสูง ที่ทําใหตั้งแตนักทองเที่ยวจากทั่วโลกไปจนถึง

ยอดนักชิมไดเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารไปพรอมๆ กับคุณคาทางประวัติศาสตร

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

 • รับเมนูสมนาคุณ “Osmanthus Red Bean Pastries” 1 ที่

  เมื่อชําระคาอาหารผานบัตรวีซาครบ 1,000 TWD ขึ้นไปภายใน 1 ใบเสร็จ

 • สามารถใชไดกับรานอาหารที่ชั้น 1

 • ไมสามารถใชสิทธิ์ไดในชวงเทศกาลตรุษจีน (24/1/2020~29/1/2020)

 • เปนไปตามเงื่อนไขและขอตกลง สามารถตรวจสอบรายละเอียดไดที่รานอาหาร

รับเมนูสมนาคุณพิเศษ

ลิ้มรสรานอาหารทะเลที่ดีที่สุดในไตหวัน ที่เปยมดวยคุณภาพและวัตถุดิบสดใหม

Dingxian Restaurant ตัง้อยูบนชัน้สูงสุดของยานอาหารชือ่ดงั ใหคณุไดรับชมวิวเมอืงไตหวัน

ที่ดีที่สุดทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน Dingxian นําเสนอประสบการณรสชาติอาหาร

ระดับพรีเมียม การปรุงอันประณีต และอาหารทะเลสดๆ ดวยความใสใจในทุกรายละเอียด

และการไมหยุดคนหาเมนูและรสชาติอันแปลกใหม รานของเราไดกําหนดนิยามใหมใหกับทําเนียบ

วงการอาหารไตหวันอยูเสมอ

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

 • รับฟรี ไสกรอกปลาหมึก 1 ที่ เมื่อทานอาหารชุดและจายคาอาหารผานบัตรวีซา

 • แสดงบัตรวีซากอนสั่งอาหารเพื่อรับสิทธิ์

 • รับ 1 เมนูสมนาคุณ ตอผูถือบัตร 1 ใบ

รานอาหาร

รานอาหาร



รับของหวานสมนาคุณพิเศษตามฤดูกาล

อาหารสูตรลับของอามา ถูกนําเสนอในรูปแบบของเมนูที่ทันสมัยและดีตอสุขภาพ

ทีน่ีค่อืรานอาหารไตหวัน ทีผ่สานอาหารแบบฉบบัตนตาํรับ เขากนักบัความสมยัใหมไดอยางลงตวั

ทําใหที่นี่เปนจุดหมายแรกที่นักทองเที่ยวตองมาลองชิมสักครั้งเมื่อมาเที่ยวไตหวัน

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับเมนูของหวานสมนาคุณพิเศษตามฤดูกาล เมื่อจายคาอาหารผานบัตรวีซา

• โปรดแสดงพาสปอรต หรือ Alien Resident Certificate พรอมบตัรวีซา กอนส่ังอาหาร

  และจายคาอาหารดวยบตัรวีซาดงักลาวเพือ่รับสวนลด ไมสามารถแสดงสิทธ์ิ

  ตอนชําระคาอาหารได

 • ไมสามารถใชสิทธ์ิรวมกบัโปรโมชันและขอเสนออ่ืนได และไมสามารถแลก หรือรับคนืเปนเงินสดได

 • สําหรับทานในรานเทานัน้

 • เมนขูองหวานสมนาคณุ 1 ที ่ตอหนึง่โตะเทานัน้ ไมสามารถแยกใบเสร็จจายในโตะเดยีวกนัได

 • สามารถใชไดที่ Shin Yeh restaurant สาขาแรก, สาขา Shuangcheng

  (ยกเวนชวงอาหารกลางวัน), Nanxi, Zhongxiao และสาขา Xinyi A9

รับของหวานสมนาคุณพิเศษตามฤดูกาล

ล้ิมอาหารเลิศรสในบรรยากาศอบอุนเหมอืนบาน ทีน่าํเสนอเมนแูนวคดิใหมแฝงกล่ินอายโฮมเมด

ผานรสมอืของเชฟใหญทีไ่ดรับแรงบนัดาลใจมาจากความเรียบงายชีวิตประจาํวัน นาํไปสูหลากหลาย

เมนูอาหารตนตํารับไตหวันแทๆ ไมวาจะเปน “Three Cup Chewy Q Pig Legs”

หรือ “Hot Pepper & Century Eggs” ที่ถูกเสิรฟมาในปริมาณพอเหมาะ แมมาไมกี่คน

ก็สามารถสั่งมาทานแบงไดหลายเมนู ไมวาคุณจะมากันทั้งครอบครัว เด็กและผูใหญ

หรือกบักลุมเพือ่นสนทิ เราพรอมแลวทีจ่ะใหคณุเปดประสบการณใหมของรสชาตใินแบบไตหวัน

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับของหวานสมนาคุณตามฤดูกาลฟรี เมื่อจายคาอาหารดวยบัตรวีซา

• โปรดแสดงพาสปอรต หรือ Alien Resident Certificate พรอมบัตรวีซา กอนสั่งอาหาร

  และจายคาอาหารดวยบัตรวีซาดังกลาวเพื่อรับสวนลด ไมสามารถแสดงสิทธิ์ตอนชําระ

  คาอาหารได

 • ไมสามารถใชสิทธ์ิรวมกบัโปรโมชันและขอเสนออ่ืนได และไมสามารถแลกหรือรับคนืเปนเงินสดได

 • สําหรับทานในรานเทานั้น

 • เมนขูองหวานสมนาคณุ 1 ที ่ตอหนึง่โตะเทานัน้ ไมสามารถแยกใบเสร็จจายในโตะเดยีวกนัได

 • สามารถใชไดที่สาขา Global Mall, Linkou และ Nangang

รานอาหาร

รานอาหาร



รับอาหารเรียกน้ำยอยสมนาคุณพิเศษ

Shin Yeh Dining ภัตตาคารที่มีชื่อเสียงโดงดังดานอาหารไตหวันรสชาติแทดั้งเดิม ยืนยง

มาเปนเวลานานกวา 42 ป ที่นี่เสิรฟตั้งแตเมนูซิกเนเจอร, อาหารชุดตนตํารับ ไปจนถึงเมนู

สําหรับเลี้ยงฉลอง ซ่ึงทุกจานนั้นถูกปรุงขึ้นเพื่อใหแขกไดทั้งอ่ิมเอมกับวัตถุดิบธรรมชาติ

จากแหลงทองถื่น และอ่ิมตากับภูมิทัศนอันสวยงามของไตหวัน ทั้งวิวทิศเหนือของไทเป,

แมนํา้ตัน้สยุ และอุทยานแหงชาตหิยางหมงิชาน ไมวาจะเปนงานเลีย้งกลางคนื หรือพธิแีตงงาน

อันแสนโรแมนติก การันตีไดเลยวาผูที่มาเยือนจะไดรับประสบการณการรับประทานอาหาร

อันลํ้าคาเหนือระดับที่ Shin Yeh Dining

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับฟรีเมนู Trio Appetizer สมนาคุณ 1 ที่ เมื่อจายคาอาหารดวยบัตรวีซา

• โปรดแสดงพาสปอรต หรือ Alien Resident Certificate พรอมบัตรวีซา กอนสั่งอาหาร

  และจายคาอาหารดวยบตัรวีซาดังกลาวเพือ่รับสวนลด ไมสามารถแสดงสทิธิต์อนชําระคาอาหารได

 • ไมสามารถใชสทิธิร์วมกบัโปรโมชันและขอเสนออ่ืนได และไมสามารถแลก หรือรับคนืเปนเงินสดได

 • สําหรับทานในรานเทานั้น

 • เมนู Trio Appetizer 1 ที่ ตอหนึ่งโตะเทานั้น ไมสามารถแยกใบเสร็จจายในโตะเดียวกันได

 • สงวนสิทธิ์สําหรับแขกที่จองโตะลวงหนา

รับสวนลดพิเศษ 5%

บุฟเฟตอาหารญี่ปุนมากคุณภาพที่เริ่มเปดใหบริการโดย Shin Yeh มาตั้งแตป 1997

เพื่อเปนรานที่รวบรวมเอาทุกเมนูอาหารญี่ปุนเขาไวดวยกันทั้งซูชิ ซาชิมิ อาหารทะเล ปงยาง

เมนเูคร่ืองเคยีง เทมปรุะ หรือแมแตของหวาน โดยทกุจานนัน้เตม็เปยมดวยรสชาตใินราคาเหมาะสม

ใหคุณไดลิ้มรสรสญี่ปุนแทๆ ในบรรยากาศรานอันเหนือระดับ ที่ตองโดนใจคออาหารญี่ปุน

ตัวจริงอยางแนนอน

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับสวนลด 5% เมื่อจายคาอาหารผานบัตรวีซา

• โปรดแสดงพาสปอรต หรือ Alien Resident Certificate พรอมบัตรวีซา กอนสั่งอาหาร

  และจายคาอาหารดวยบตัรวีซาดังกลาวเพือ่รับสวนลด ไมสามารถแสดงสทิธิต์อนชําระคาอาหารได

 • ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับโปรโมชันและขอเสนออื่นได 

 • เมนูสมนาคุณ 1 ที่ ตอหนึ่งโตะเทานั้น ไมสามารถแยกใบเสร็จจายในโตะเดียวกันได

 • สามารถใชสิทธิ์ไดที่สาขา Xinyi A11, Zhongshan, Quanqian, Jiankang และ Zhongmiao

รานอาหาร

รานอาหาร



รับเครื่องดื่มสมนาคุณพิเศษ

โทอิ ชาวญี่ปุนผูชํ่าชองดานแกงกะหรี่ คือ Brand Director ของที่นี่ เขาครํ่าหวอดและสะสม

ประสบการณในการออกแบบรสชาติแกงกะหรี่ญี่ปุนใหถูกปากชาวไตหวันมายาวนานกวา 45 ป

ที ่Curry Champ นัน้ทาํอาหารทีป่ระกอบไปดวยความเชือ่ 4 อยาง คอื สขุภาพ รสชาต ิวิถชีีวิต

และความสนุกสนาน โดยสูตรลับของแกงกะหรี่แสนอรอยนั้นมาจากรสชาติ เครื่องเทศเผ็ดรอน

ที่ประกอบกับบรรยากาศรานอันอบอุน การตกแตงผนังราน และจานชามสีเกไกและจัดจาน

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

เลือกรับเคร่ืองดืม่สมนาคณุพเิศษไดหนึง่แกวจากตวัเลือกดังนี:้ Lemon Winter Melon Tea,

Earl Grey Milk Tea หรือ Black Tea เมื่อจายคาอาหารผานบัตรวีซา

 • โปรดแสดงพาสปอรต หรือ Alien Resident Certificate พรอมบัตรวีซา กอนสั่งอาหาร

  และจายคาอาหารดวยบตัรวีซาดังกลาวเพือ่รับสวนลด ไมสามารถแสดงสทิธิต์อนชําระคาอาหารได

 • ไมสามารถใชสิทธ์ิรวมกบัโปรโมชนั และขอเสนออ่ืนได และไมสามารถแลก หรือรับคนืเปนเงินสดได

 • สําหรับทานในรานเทานั้น

 • เมนูสมนาคุณ 1 ที่ ตอหนึ่งโตะเทานั้น ไมสามารถแยกใบเสร็จจายในโตะเดียวกันได

 • สามารถใชไดที่สาขา Zhongshan และ Global Mall

รับของวางสมนาคุณพิเศษ

แลนดมารคใหมที่แทจริงของชาวอินสตาแกรม! Social Place คือรานติ่มซําแนวใหม

ที่นําเสนอที่สุดของอาหารสไตลจีนกวางตุง การผสมผสานเขากับรสชาติแบบสิงคโปร

และมาเลเซียในบรรยากาศสบาย ชิคๆ ดวยดีไซนการตกแตงที่โกหรูแตดูเก โดดเดนดวย

องคประกอบคูลๆ อาทิเชนพื้นรานลายกางปลา โคมไฟยุคโพสตโมเดิรน และโตะปงปอง

ชิลในบรรยากาศเต็มที่กับทุกรสชาติ ที่ Social Place

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับ Pinky Rose Buns ฟรี 1 ที่ เมื่อจายคาอาหารดวยบัตรวีซา

 • โปรดแสดงพาสปอรต หรือ Alien Resident Certificate พรอมบัตรวีซา กอนสั่งอาหาร

  และจายคาอาหารดวยบตัรวีซาดังกลาวเพือ่รับสวนลด ไมสามารถแสดงสทิธิต์อนชําระคาอาหารได

 • ไมสามารถใชสิทธ์ิรวมกบัโปรโมชนัและขอเสนออ่ืนได และไมสามารถแลก หรือรับคนืเปนเงินสดได

 • สําหรับทานในรานเทานั้น

 • เมนูสมนาคุณ 1 ที่ ตอหนึ่งโตะเทานั้น ไมสามารถแยกใบเสร็จจายในโตะเดียวกันได

รานอาหาร

รานอาหาร



รับเครื่องดื่มสมนาคุณพิเศษ

PappaRich เครือรานอาหารสัญชาติมาเลเซียอันโดงดังที่มีมากกวา 100 สาขาทั่วโลกไดเปดให

ชาวไตหวันไดลิ้มรสเปนครั้งแรกในป 2015 โดยไดนําเอาอาหารสไตลมาเลเซียแบบตนตํารับ

ที่มาพรอมกับวัตถุดิบที่สดใหมและรสชาติแบบดั้งเดิม ที่ทําให PappaRich สรางประสบการณ

อาหารมาเลเซียแนวใหมที่เต็มไปดวยรสชาติ ในบรรยากาศรานอันยอดเยี่ยม 

ทุกจานของ PapaRich นั้นปรุงโดยวัตถุดิบคุณภาพสูง ตามสูตรตนตํารับที่สืบทอด

จากรุนสูรุน หลายเมนูไมวาจะเปนขนมปง Hainanese ที่หมักโดยกรรมวิธีธรรมชาติ,

Nasi Lemak, Satay, Char Kway Teow, Curry Laksa, Asam Laksa, Hainanese Chicken

และบะหมีกุ่ง นัน้ตางเปนเมนยูอดนยิมในมาเลเซีย นอกจากนีย้งัสามารถส่ังของหวานหลากหลาย

อาทิ ถั่วแดงนํ้าแข็ง เคกมาเลย และอีกหลายเมนู ไมวาเวลาไหน สาขาไหน ผูมาเยือนจะไดรับ

ประสบการณอาหารรสชาติแบบมาเลเซียแทๆ อยางแนนอน

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับ white coffee ฟรี เมื่อจายคาอาหารดวยบัตรวีซา

 • โปรดแสดงพาสปอรต หรือ Alien Resident Certificate พรอมบัตรวีซา กอนสั่งอาหาร

  และจายคาอาหารดวยบตัรวีซาดังกลาวเพือ่รับสวนลด ไมสามารถแสดงสทิธิต์อนชําระคาอาหารได

 • ไมสามารถใชสิทธ์ิรวมกบัโปรโมชนั และขอเสนออ่ืนได และไมสามารถแลก หรือรับคนืเปนเงินสดได

 • สําหรับทานในรานเทานั้น

 • เมนูสมนาคุณ 1 ที่ ตอหนึ่งโตะเทานั้น ไมสามารถแยกใบเสร็จจายในโตะเดียวกันได

 • สามารถใชไดที่สาขา Nangang, Xinyi A9 และ Zhonggang

 

อัพเกรดเมนูไดฟรี

TRIPODKING เปดใหบริการเปนครั้งแรกในป 1991 ที่ตลาดนัดกลางคืน Zhongxiao

ในยาน Taichung โดยเปนที่โดงดังในความหลากหลายและบรรยากาศอันคึกคัก ตั้งแตวัน

เปดรานที่เปนเพียงหองแถวเล็กๆ TRIPODKING ไดผานการขยับขยายจนกลายเปนเครือราน

อาหารที่มีสไตลที่ผสานเอกลักษณแบบจีนเขากันกับศิลปะการตกแตงรวมสมัย นอกจากนั้น

เรายังเปนรานอาหารแหงแรกที่บริกรโคงใหตอนรับลูกคา 

ทุกรายละเอียดตั้งแตจานชาม ชอนสอม ไปจนถึงการบริการ TRIPODKING มุงหวังที่จะมอบ

ประสบการณการทานอาหารทีย่อดเยีย่มในทกุรสสัมผสั และการบริการทีด่ทีีสุ่ดเพือ่ใหผูมาเยอืน

ประทับใจและแนะนํากันตอไปแบบปากตอปาก

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

รับการอัพเกรดเปน Hot Pot with Twin Flavors (มูลคา 150 TWD) ไดฟรี

เมื่อแสดงบัตรวีซา พรอมพาสปอรต หรือ Alien Resident Certificate

 • ไมสามารถใชสิทธิ์ไดในชวงเทศกาลดังนี้:

  วันเด็ก และวันหยุด Tomb Sweeping Day (4-7/4)

  วันแม (12/5)

  Dragon Boat Festival (7-9/6)

  วันพอ (8/8)

  Mid-Autumn Festival (13-15/9)

  Double Ten Day (10-13/10)

  คริสตมาส (25/12)

  วันสิ้นป (31/12)

  วันปใหม (1/1)

  เทศกาลตรุษจีน (24-29/1)

  228 Peace Memorial Day (28/2-1/3)

 • โปรดแสดงพาสปอรต หรือ Alien Resident Certificate พรอมบัตรวีซา กอนสั่งอาหาร

  และจายคาอาหารดวยบัตรวีซาดังกลาวเพื่อรับสวนลด

 • คาบริการเบื้องตน (ตอหัว) ไมรวมอยูในโปรโมชัน และไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับโปรโมชัน

  หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได

 • สงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่มียอดคาใชบริการ 650 TWD ขึ้นไป/โตะ

 • สิทธิพิเศษไมสามารแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือสินคาอื่นๆ ได

 • ไมสามารถใชสิทธิพิเศษกับบริการประเภทหอกลับ, บริการสง หรือบริการจัดเลี้ยง

 • เปนไปตามเงื่อนไขและขอตกลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับทางราน

รานอาหาร

รานอาหาร



อัพเกรดเมนูไดฟรี

นอกเหนือจากเมนูเลิศรสอันหลากหลาย ที่นี่ยังตอนรับผูมาเยือนแบบพิเศษสุดดวย

การโคงคํานับที่แสดงออกถึงการขอบพระคุณอยางสุดซึ้งตามแบบฉบับของวัฒนธรรมจีน

เพื่อแสดงถึงความเคารพ และจริงใจในทุกรายละเอียดของการบริการ นี่คือหนึ่งในเอกลักษณ

แหงความใสใจของ Tripodking Group ที่ทําใหทุกองคประกอบไมวาจะเปนอาหาร บริการ

ไปจนถงึจานชาม และการตกแตง ลวนถกูคดิมาอยางดเีพือ่สรางบรรยากาศการกนิอันยอดเยีย่ม

ราวกับอยูบนสรวงสวรรค

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

รับการอัพเกรดเปน Hot Pot with Twin Flavors (มูลคา 180 TWD) ไดฟรี

เมื่อแสดงบัตรวีซา พรอมพาสปอรต หรือ Alien Resident Certificate

  

 • ไมสามารถใชสิทธิ์ไดในชวงเทศกาลดังนี้:

  วันเด็ก และวันหยุด Tomb Sweeping Day (4-7/4)

  วันแม (12/5)

  Dragon Boat Festival (7-9/6)

  วันพอ (8/8)

  Mid-Autumn Festival (13-15/9)

  Double Ten Day (10-13/10)

  คริสตมาส (25/12)

  วันสิ้นป (31/12)

  วันปใหม (1/1)

  เทศกาลตรุษจีน (24-29/1)

  228 Peace Memorial Day (28/2-1/3)

 • โปรดแสดงพาสปอรต หรือ Alien Resident Certificate พรอมบัตรวีซา กอนสั่งอาหาร

  และจายคาอาหารดวยบัตรวีซาดังกลาวเพื่อรับสวนลด

 • คาบริการเบื้องตน (ตอหัว) ไมรวมอยูในโปรโมชัน และไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับโปรโมชัน

  หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได

 • สงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่มียอดคาใชบริการ 650 TWD ขึ้นไป/โตะ

 • สิทธิพิเศษไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือสินคาอื่นๆ ได

 • ไมสามารถใชสิทธิพิเศษกับบริการประเภทหอกลับ, บริการสงหรือบริการจัดเลี้ยง

 • เปนไปตามเงื่อนไขและขอตกลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับทางราน

รับสวนลดพิเศษ 5%

ที่นี่โดดเดนดานการคัดเลือกวัตถุดิบอันพิถีพิถันจากธรรมชาติ และการคงไวซึ่งกลิ่นดั้งเดิม

ของใบชา cha FOR TEA เสิรฟทั้งขนมที่ทําจากชา และอาหาร โดยมีเมนูที่หลายคนแนะนําคือ

black milk tea with Tapioca (bubble tea) และ Oriental Beauty Flavored steamed buns

with pork

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

 • รับสวนลด 5% เมื่อจายคาอาหารและบริการครบ 1,000 TWD ขึ้นไปผานบัตรวีซา

 • สามารถใชไดทุกสาขาในไตหวัน และเอาทเล็ท

รานอาหาร

รานอาหาร



รับสวนลดพิเศษ 5%

เปดรานเปนครั้งแรกในป 1953 จนปจจุบัน Tenren’s Tea มีมากกวา 187 สาขาในไตหวัน

และทั่วโลก โดยไดรับมาตรฐานการบริการ ISO 22000, HACCP และ ISO 9001 และยังเปน

รานชาแหงเดียวท่ีไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ Commercial Service Sector Award ในป 2011 

Tenren’s Tea มีชาใหเลือกท้ังแบบคลาสสิคและอีกหลากหลายรสชาติ ซ่ึงนับเปนท่ีนิยมอยางมาก

ในหมูนักทองเที่ยวที่มาเยือนไตหวัน

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/03/2020

รับสวนลด 5% เมื่อจายคาอาหารและบริการ 1,000 TWD ขึ้นไปผานบัตรวีซา

สามารถใชไดที่สาขาในไตหวัน และเอาทเล็ท

รับถุงชอปปงสมนาคุณพิเศษ

ดวยไอเดียของทางรานท่ีอยากใหผูคนไดแบงปนกัน ‘รานเคกกิฟตช็อป’ แหงน้ีมุงหวังท่ีจะสงตอ

ความสุขใหผูมาเยือนผานความเปนมืออาชีพและภาพลักษณอันสวยงามของทางราน

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับถงุชอปปง Sugar & Spice ฟรี เมือ่ใชจายครบ 3,000 TWD ขึน้ไป ผูถอืบตัรสามารถใชสิทธิ

ไดหนึ่งครั้งเทานั้น ณ 10 สาขาที่รวมรายการ ดังนี้

(Taipei Dunnan Shop 1, Taipei Dunnan Shop 2 Taipei Ruiguang Shop, Taipei Ziqiang Shop,

Zhubei Wenxi, Taichung Chongde Shop, Taichung Xiangshang Shop, Taichung Flagship Shop,

Taichung Fuya Shop, Taichung Fengjia Shop)

รานอาหาร

รานอาหาร



รับสวนลดพิเศษ 5%

Kuaiche เริ่มกิจการเปนครั้งแรกจากรานเล็กๆ ในตลาด Nanmen ในไทเป จากความตั้งใจ

ในการทำอาหารไตหวันคุณภาพสูงเพ�อจำหนายในราคายอมเยา รานคาแหงนี้อยูยืนยง

ผานกาลเวลามาถึง 3 ทศวรรษและไดรับการสงตอเคล็ดลับความอรอยอันตราตรึงใจ

ของชาวไตหวันแทๆ ไมวาจะเปนเนื้อตากแหงกรอบรสอัลมอนดที่มีความบางเพียงแค

0.01 เซนติเมตร หรือหมูตากแหงความหนาถึง 1 เซนติเมตร ซ่ึงเปนสินคาซิกเนเจอรท่ีตองผาน

การหมักนานถึง 180 วันในซีอิ๊วสูตรลับเฉพาะที่สงตอกันภายในครอบครัวจากรุนสูรุน

โดยการดูดเอาน้ำออก แลวนำไปยางดวยอุณหภูมิสูง เพ�อใหไดความหนา ความสุกและสีท่ีพอดี

กรรมวิธีการทำทุกขั้นตอนจึงนับเปนเทคนิคชั้นสูง ทำใหผลิตภัณฑจากที่นี่เปนของล้ำคา

และของฝากชั้นดีสำหรับเพ�อนและครอบครัว

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

รับสวนลดพิเศษ 5% เมื่อใชจายครบ 2,200 TWD ขึ้นไปในหนึ่งใบเสร็จผานบัตรวีซา

สามารถใชไดที่สาขาในใตหวันและเอาทเล็ท (ยกเวนสาขาใหญ Nanmen)

ไมสามารถใชสิทธิ์ไดกับสินคาลดราคาและสินคาพิเศษบางชนิด

โปรดแสดงหนังสือเดินทางเพื่อรับสวนลด 5%

รับสวนลดพิเศษ 5%

รานเบเกอรี่แหงนี้เปดสาขาแรกมาตั้งแตป 1890 โดยถือคติยึดมั่นในบริการที่มอบความสุข

และความนาเช�อถือ ในการผลิตขนมพ้ืนเมืองท่ีมีรสชาติอันวิจิตร เพ�อนำเสนอรสชาติและสูตรพิเศษ

ทองถิ่นของไตหวันใหโลกไดรู

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

รับสวนลดพิเศษ 5% เมื่อซื้อของที่ระลึกดวยบัตรวีซา

สามารถใชไดกับทุกสาขาในไตหวัน

ไมสามารถใชสิทธิ์ไดกับสินคาลดราคา เคกแตงงาน และสินคาพิเศษบางชนิด

รานอาหาร

รานอาหาร



รับสวนลดพิเศษ 5%

Tai Yang Tang Lao Dian Food Co., Ltd. เปดใหบริการมาแลวอยางยาวนานถึง 50 ป

ทำใหผลิตภัณฑของพวกเขานั้นอยูในอันดับตนๆ ของรายการของฝากจากไตหวัน

โดยในขณะที่ผูกอตั้งรุนแรกใชน้ำตาลมอลโทสเปนสวนผสมของไส  

คุณ Lei Wen-Xiong ทายาทรุนที่สองไดคิดคนวิธีทำแปงที่บางลง เพ�อใหใสไสไดมากขึ้น 

ซึ่งเปนสูตรที่ไดรับความนิยมอยางมาก นอกจากนี้เขายังเปลี่ยนมาใชทรีฮาโลสแทนน้ำตาล

เพ�อลดแคลอรี่ในผลิตภัณฑ และดวยความไมหยุดคิดคน ที่รานแหงนี้ยังมีสวนผสมอ�นๆ 

ใหเลือกลิ้มรสมากมายทั้งน้ำผึ้ง น้ำตาลดำ กาแฟ จมูกขาว และเผือก

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

รับสวนลด 5% เมื่อจายคาอาหารครบ 1,000 TWD ขึ้นไป ในหนึ่งใบเสร็จผานบัตรวีซา

เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไข โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับทางราน

สามารถรับสิทธิพิเศษไดที่สาขา Ziyou Rd., Taichung เทานั้น

รับเมนูสมนาคุณ

อาทิ กวยเตี๋ยวซุปเนื้อ ชา หรือเครื่องดื่มอื่นๆ

สมบูรณแบบทุกโอกาส ไมวาจะเปนม้ือธุรกิจทางการ หรือทานสบายๆ โรงแรม Silks Place Tainan

ตั้งอยูในใจกลางของเขตเมืองหลวงเกาอันเปยมไปดวยเสนห ที่ใชเวลาขับรถเพียง 30 นาทีจาก

Tainan High Speed Rail station อยูเพียงไมก่ีกาวจากยานชอปปงช�อดัง Shin Kong Mitsukoshi

และแลนดมารคทางประวัติศาสตรมากมาย

ตัวรานนั้นถูกดีไซนใหอยูเหนือกาลเวลา ไมวาจะเปนโคมไฟลวดลายวาดมือดวยพูกันที่ตั้งอยู

ในหองพักท้ัง 255 หอง ไปจนถึงกระเบ้ืองท่ีถูกปูอยางวิจิตรในกำแพงบริเวณล็อบบ้ี เพ�อสะทอน

ประวัติศาสตรทางศิลปะ วรรณกรรม และสถาปตยกรรมแบบไถหนานแทๆ  โดยไมละท้ิงความหรูหรา

สไตลโมเดิรน นอกจากนี้ โรงแรมยังมีสระวายน้ำบริเวณดานนอก หองจัดเลี้ยงอันเลิศหรูโออา 

รานอาหารจีนระดับภัตตาคาร รานสเต็กสไตลตะวันตก หรือแมแตรานปงยางญ่ีปุน ท่ีลวนโดงดัง

ในหมูนักทองเที่ยว และคนทองถิ่น

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

รับชา หรือเคร่ืองดืม่สมนาคณุตอลูกคาหนึง่ทาน หรือกวยเตีย๋วซุปเนือ้ (ใหบริการแบบรูมเซอรวิส)

เมื่อจองหองพักดวยบัตรวีซาผานทางเว็บไซตโรงแรม สําหรับหองพักชั้น regular

ทั้งประเภทรวม และไมรวมอาหารเชา

   

 • โปรดแสดงบัตรวีซา และหนังสือเดินทางของทาน (ยกเวนหนังสือเดินทางไตหวัน)

  ที่เคานเตอรเช็กอิน โดยสามารถรับสิทธิพิเศษเมื่อจายคาที่พักดวยบัตรวีซา

 • ใชสิทธิ์ไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2019 ถึง 31 มีนาคม 2020 ตั้งแตวันอาทิตย

  ถึงวันศุกร ไมสามารถใชสิทธิ์ในวันเสาร หรือวันหยุดยาว

 • ใชสิทธิ์ไดสูงสุด 3 หอง/คืน

 • ใชสิทธิ์ได 1 สิทธิ์ตอการจองตอคน 

 • ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชันหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ และไมสามารถนําไปรวมกับ

  loyalty program ของโรงแรมได

 • เปนไปตามเงื่อนไขของโรงแรม Silks Place Tainan

 • ขอสงวนสิทธิ์ในแกไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอเสนอ

รานอาหาร

โรงแรม/สายการบิน



สวนลดพิเศษสูงสุด 300 TWD

เมื่อจองหองผานออนไลน

Just Sleep คือโรงแรมหนึ่งใน FIH Regent Group เครือโรงแรมสุดชิคดีไซนเกที่มีเครือขาย

อยูทั่วโลก ดวยบริการที่เปนเลิศระดับ 5 ดาว การเดินทางอันสะดวก หองพักที่สบาย ดีไซนเก

และอินเตอรเน็ตไฮสปด ทําให Just Sleep เปนโรงแรมที่เหมาะกับทุกคนไมวาจะเปนนักทองเที่ยว

ผูมาติดตอธุรกิจ หรือแขกทองถิ่น

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับสิทธิพิเศษดานลาง เมื่อจองโรงแรมผานเว็บไซตทางการของโรงแรมดวยบัตรวีซา

Taipei Linsen: ตั้งในแหลงชอปปงสินคาแฟชั่น และไนทไลฟชื่อดัง +886-2-2568-4567 

 • เสิรฟอาหารเชาตามประเภทของหอง พรอมไอศกรีม Häagen-Dazs (100ml) สองถวยตอหอง

Taipei Ximen: ตั้งอยูใจกลาง Ximending ยานธุรกิจที่มีชื่อดานประวั ติอันยาวนาน

และความมีชีวิตชีวา +886-2-2370-9000

 • เสิรฟอาหารเชาตามประเภทของหอง พรอมไอศกรีม Häagen-Dazs (100ml)

  สองถวยตอหอง

 Yilan Jiaoxi: โรงแรมดีไซนเกที่กลายเปนแลนดมารคใหมของยานนี้ +886-3-910-2000

 • เสิรฟอาหารเชาตามประเภทของหอง พรอม Tea Ceremonial Travel Set

  1 ชุดตอหอง (ลูกคา Japanese Style ไมสามารถรับสิทธิ)

Kaohsiung Zhongzheng: ตั้งอยูใกลกับ Kaohsiung Arts and Culture Center ใชเวลาเดิน

เพียง 3 นาทีจาก MRT +886-7-972-3568

 • รับสวนลดคาหอง 300 TWD ตอหอง ตอคืน พรอมอาหารเชาฟรีตามประเภทของหอง

Kaohsiung station: อยูใกลกับสถานีรถไฟ Kaohsiung Railway Station

และสถานี MRT Kaohsiung เดินจากสถานีเพียง 2-5 นาที +886-7-973-3588

 • รับสวนลดคาหอง 300 TWD ตอหอง ตอคืน พรอมอาหารเชาฟรีตามประเภทของหอง

Hualien Zhongzheng: ตกแตงในธีมเอาใจคนรักวรรณกรรม ตั้งอยูใจกลางเมือง

อันแสนสะดวกสบาย +886-3-890-0069

 • รับสวนลดคาหอง 300 TWD ตอหอง ตอคืน พรอมอาหารเชาฟรีตามประเภทของหอง

 • สําหรับการจองผานเว็บไซตทางการของโรงแรม โดยตองแสดงบัตรวีซา ณ วันเช็คอิน

  และจายคาหองพักดวยบัตรวีซาเพื่อรับสิทธิ์

 • ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับคะแนนโบนัสได และไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับโปรโมชัน

  หรือขอเสนออื่นๆ

 • ไมสามารถใชสิทธิ์ในชวงวันหยุดพิเศษ หรือชวงจัดนิทรรศการ มีคาบริการเพิ่มเติม

  สําหรับการเขาพักในวันศุกร เสาร และวันหยุดพิเศษ 

 • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการแจงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

โรงแรม/สายการบิน



รับเครื่องดื่มสมนาคุณพิเศษ

ตัง้อยูใน Jiaoxi Township ในเขต Yilan ซ่ึงเปนยานดาวนทาวนอันคกึคกั Wellspring by Silks

เปนสปารีสอรทชื่อดังทางตอนเหนือของไตหวัน และเปนบูทีคสปาและรีสอรตแหงแรกที่เปน

สมาชิกในเครือ FIH Regent Group

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับเครื่องดื่มจาก Roof Bar 2 แกว/หอง เมื่อจองหองผานเว็บไซตทางการของโรงแรม

(รวมอาหารเชาสาํหรับแขกหองสวีทตามจาํนวนแขก) Roof Bar เปดใหบริการ 15:00 - 21:00 น.

บริการอาหารถึงเวลา 20:45 น. 

 • จองผานเว็บไซต https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=67928&Chain=16512

  เพื่อรับสิทธิพิเศษ

 • สงวนสิทธิ์สําหรับการจองผานเว็บไซตทางการของโรงแรม โดยแสดงบัตรวีซา

  และจายคาหองพักดวยบัตรวีซาเพื่อรับสิทธิ์ ณ วันเช็คอิน

 • ไมสามารถใชรวมกับสิทธิพิเศษหรือโปรโมชันอื่น (เชน Loyalty Points)

 • ไมสามารถใชสิทธิ์ในชวงวันหยุดพิเศษ หรือชวงจัดนิทรรศการ มีคาบริการเพิ่มเติม

  สําหรับการเขาพักในวันศุกร เสาร และวันหยุดพิเศษ 

 • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการแจงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

โรงแรม/สายการบิน



รับสวนลดพิเศษ 10%

เมื่อเทาไดรับการผอนคลาย...ทั้งรางกายก็สบายไปดวย Six Star Foot Massage Center

เปดใหบริการทั้งหมด 5 สาขาในไตหวัน โดยใหบริการครอบคลุมทั้งนวดเทา นวดตัว

และนวดนํ้ามันในบรรยากาศรานที่สวางไสวดีไซนเรียบงาย ดวยทีมผูใหบริการนวดระดับ

มืออาชีพ ที่นี่ผสานเอาเทคนิคการนวดกดจุดแบบจีนโบราณเพื่อใหคุณเขาถึงการผอนคลาย

ระดับสูงสุด ทําใหเราเปนหนึ่งในที่ที่ตองหามพลาดสําหรับนักทองเที่ยว รวมถึงเหลาดารา

จากไตหวันและทั่วโลก

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/4/2019 ถึง 31/3/2020

รับสวนลดคาบริการ 10% เมื่อจายคาบริการดวยบัตรวีซา

 • Six Star Foot Massage หนึ่งเดียวของผูใหบริการนวดในไตหวันที่ไดรับมาตรฐาน

  การบริการ ISO

 • รับสวนลด 10% ไดที่ 5 สาขาในไทเปสําหรับการนวดประเภทใดก็ได

รับบริการในราคาพิเศษ

Cathay Healthcare Inc., ไดรับการสนับสนุนจาก Cathay Healthcare System

โดยที่นี่เปนสถานที่ใหบริการดานการแพทยที่ไมขึ้นตรงกับโรงพยาบาลใดๆ ดวยบริการ

จากทีมแพทยมืออาชีพ และเครื่องมือมาตรฐานสูงเทียบเคียงกับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในยุโรป

และสหรัฐอเมริกา Cathay Healthcare Inc., เปนจุดหมายอันยอดเยี่ยมหากคุณตองการ

มาไตหวันเพื่อรับการตรวจ หรือรับบริการดานสุขภาพอื่นๆ

ขอเสนอใชไดตั้งแต 1/1/2019 ถึง 31/12/2019

รับบริการในราคาพิเศษ เมื่อจายคาบริการผานบัตรวีซา ณ ศูนยบริการที่รวมรายการ

ติดตอศูนยบริการลูกคาสําหรับการจองและสอบถามรายละเอียดไดที่เบอร

+886-2-2739-0333

 • ศูนยบริการที่รวมรายการ: Dunnan, Neihu, Hsinshu และ Tainan

 • ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับขอเสนอและโปรโมชันอื่นๆ ได

สุขภาพ 

สุขภาพ 



เท่ียวสบายตัว ชอปสบายใจไปกับบัตรวซีา

• สงวนสิทธิ์สําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ หรือ Alien Resident Certificate ที่จายคาสินคาหรือบริการดวยบัตรวีซาเทานั้น

• ขอเสนอทั้งหมดสามารถใชไดกับบัตรวีซาที่ออกใหโดยประเทศอ่ืนนอกเหนือจากไตหวัน รวมถึง Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature

 Visa Infinite, Visa Business และ Visa Debit cards

• ขอเสนอขางตนใชไดกบัสถานประกอบการทีร่ะบไุวและไมสามารถใชสทิธิพเิศษรวมกบัโปรโมชัน สวนลด หรือขอเสนออ่ืนๆ รวมถงึไมสามารถสงตอใหผูอ่ืนแลกเปนเงินสด

 หรือแลกเปลี่ยนเปนสินคาอื่นได

• สนิคาสมนาคณุตางๆ ในโปรโมชนัจาํกดัเฉพาะตวัสินคาเทานัน้ ผูสนบัสนนุโปรโมชนัและผูประกอบการไมมสีวนรับผดิชอบเกีย่วกบัคาบริการเพิม่เตมิคาซอม คาประกนั

 และคาใชจายอื่นๆ

• ผูประกอบการตองรับผดิชอบทัง้หมดในขอเสนอของตนเอง โดยสินคาและบริการทัง้หมดในขอเสนอตองมอียูจริง หากสถานประกอบการปฏเิสธการใหสทิธพิเิศษ

 อันสงผลถึงความเสียหายตอผูถือบัตร วีซาขอปฏิเสธการรับผิดชอบทั้งหมด

• รายละเอียดขอเสนอทัง้หมดเปนไปตามทีผู่ประกอบการระบ ุวซีาขอสงวนสทิธิไ์มรับประกนัความถกูตองของขอเสนอ โปรดตรวจสอบรายละเอียดและความถกูตองของ

 ขอเสนอกับผูประกอบการ

• เพื่อหลีกเล่ียงความสับสนที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่วีซาเปนผูจัดหาขอเสนอและสิทธิพิเศษแกผูถือบัตร ผูประกอบการถือเปนผูจัดหาสินคา และ/หรือ บริการตางๆ

 แตเพยีงผูเดยีว ดงันัน้ถอืวา ผูถอืบตัรรับทราบ เขาใจ และยนิยอมวาการจดัซ้ือทีเ่กดิขึน้โดยผูถอืบตัร ในการซ้ือสนิคา และ/หรือ บริการตางๆ ภายใตขอเสนอเหลานี้

 เปนธุรกรรมสัญญาเพียงระหวางผูประกอบการ และผูถือบัตรเทานั้น โดยวีซา ไมใช และจะไมกลายเปนหนึ่งในคูสัญญาในการใช หรือพยายามใชบริการ/สินคา

 ภายใตขอเสนอ ผูถือบัตรรับทราบ เขาใจ และยินยอมวา: (ก) การอางสิทธิ์ รองเรียน หรือโตแยง ในกรณีเกิดเหตุการณไมคาดฝนที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของ

 กบัการซ้ือขาย หรือการพยายามซ้ือขาย สนิคา และ/หรือบริการทีเ่กดิขึน้โดยผูถอืบตัรภายใตขอเสนอนี ้ผูถอืบตัรจะตองตกลงไกลเกล่ียกบัผูประกอบการโดยตรง

 โดยผูถอืบตัรไมสามารถอางสทิธิร์องเรียน หรือโตแยงกบัทางวีซา (ข) โดยปราศจากอคต ิภายใตบทบญัญ ัตทิางกฎหมาย วีซาจะไมมสีวนรับผดิชอบทางกฎหมาย

 ตอผูใด เกีย่วกบัความสูญเสีย ความเสยีหาย คาใชจายหรือคาํรอง (ไมวาทางตรงหรือทางออม) ทีเ่กีย่วของกบัความบาดเจบ็สวนบคุคล การเสยีชีวติ การฉอโกง

 ความเสียหาย หรือการละเลยที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวของกับการใช หรือพยายามใชขอเสนอ หรือสินคา และ/หรือบริการภายใตขอเสนอ

• วีซาและผูประกอบการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือยกเลิกขอเสนอโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• สําหรับรายละเอียดและขอบังคับอื่นๆ โปรดอางอิงจากขอมูลที่ประกาศโดยผูประกอบการ

• ในกรณทีีม่ขีอมลูทีไ่มตรงหรือไมตอเนือ่งระหวางเวอรชันภาษาอังกฤษ และภาษาจนี ในสวนของขอตกลงและเง่ือนไขใหยดึถอืความถกูตองตามเวอรชนัภาษาอังกฤษ

 • มีบัตรวีซาไวเปนเพื่อนรวมทริป ชวยลดความยุงยากและความเสี่ยงของการพกเงินสดได

  อยางไรก็ตามผูถือบัตรควรระมัดระวังขณะใชงาน และพกพาบัตร

 • ติดตอ Visa Global Customer Assistance Service ทันทีที่บัตรวีซาของคุณหาย

  หรือถูกโจรกรรมในขณะเดินทางทองเที่ยว หรือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

Visa Global Customer Assistance Service

+1-303-967-1090
หรือ

0080-1-444-123
สําหรับประเทศไตหวัน

• สําหรับวิธีการเขาใชงาน iTaiwan WiFi ฟรี โปรดไปที่ http://itaiwan.gov.tw/en/

ขอตกลงและเงื่อนไข

ขอควรรู



บริการขอมูลทองเที่ยวในไตหวันสถานีรถไฟฟาใตดินไทเป

สายดวนขอมูลทองเที่ยวในไตหวัน

ฮอตไลนสอบถามขอมลูเทีย่วชมเมอืง 0800-011-765

ใหขอมูลการทองเที่ยวฟรีในภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุน และเกาหลีในเวลาบริการ

ขอมูลการอยูอาศัยในไตหวันสําหรับชาวตางชาติ 0800-024-111

บริการขอมูลภาษาอังกฤษ 106

ใหบริการขอมูลแคตตาล็อกไตหวันเปนภาษาอังกฤษทางโทรศัพท

บริการขอมูลทองเที่ยวในไตหวัน

www.taiwan.net.tw

Taiwan Tour Bus

แพ็คเกจนั่งรถทัวรเที่ยวตามเสนทางยอดฮิต

www.taiwantourbus.com.tw

Taiwan Trip

นั่งรถบัสชมเมืองตามที่เที่ยวยอดนิยม

www.taiwantrip.com.tw

Taiwan Stay Network

ศูนยขอมูลที่พักไตหวัน

www.taiwanstay.net.tw


