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2019 VISA 
CROSS BORDER PRIVILEGES : 
HONG KONG & MACAU



Al Molo Italian Restaurant

ฟรี เซ็ทบรันชสำหรับเด็ก สิทธิพิเศษสำหรับลูกคา 2 ทาน
ที่ถือบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิท

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• สิทธิพิเศษน้ี ไมสามารถใชได ในวันขึ้นปใหม วันจันทรอีสเตอร วันแม วันคริสตมาสอีฟ วันบ็อกซ่ิงเดย
 วันกอนขึ้นปใหม และวันเทศกาลพิเศษ
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิทหลัก
 หรือบัตรเสริมท่ีใชผาน VisaNET เพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับเซ็ทบรันชสําหรับเด็ก หรือบรันชบุฟเฟต ไมเกิน 3 เซ็ทตอโตะ
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับการทานในรานเทาน้ัน ไมสามารถใชไดกับการนํากลับบาน
• สทิธพิเิศษนี ้ไมสามารถใชไดกับรายการสงเสริมการขายพเิศษอืน่ เมนูพเิศษ การจดัประชมุ งานจดัเลีย้งงานแตงงาน
 บริการจัดอาหาร บัตรกํานัลเงินสด โปรแกรมสะสมคะแนนโบนัสของ Asia Miles และสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชแลกเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นได
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับผูถือบัตรท่ีจองลวงหนา และผูถือบัตรท่ีมาใชบริการทั่วไปโดยตองระบุการใชสิทธิ์
• Dining Concepts Limited ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอกําหนดและเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Dining Concepts Limited ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ ใหยึดจากเวอรชั่น
 ภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน

รานอาหาร ฮองกง

ตั้งอยูบนตึกสูงเหนือวิวเสนขอบฟาท่ีสวยติดอันดับโลก ราน AL MOLO ยังครองใจนักกิน
ชาวฮองกงไดอยางรวดเร็ว และสัง่สมชือ่เสยีงจนตดิหนึง่ในรานอรอยประเภทอาหารอติาเลยีน
ที่มีหองรับประทานอาหารกลางแจงและวิวสวยๆ ของอาว

G63, G/F, Ocean Terminal, Harbour City, 3-27 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hongkong

โทรสอบถาม: 2730 7900



รานอาหาร ฮองกง

BLT Steak American Steak House
ฟรี เซ็ทบรันชสำหรับเด็ก สิทธิพิเศษสำหรับลูกคา 2 ทาน
ที่ถือบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิท

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2562
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในวันขึ้นปใหม วันจันทรอีสเตอร วันแม วันคริสตมาสอีฟ วันบ็อกซ่ิงเดย
 วันกอนขึ้นปใหม และวันเทศกาลพิเศษ
• กรุณาแสดงบตัรและชาํระเงนิ รวมถึงเงนิมัดจาํ (ถามี) ดวยบัตรวซีาซิกเนเจอร หรือบัตรวซีาอนิฟนิทหลกั
 หรือบัตรเสริมท่ีใชผาน VisaNET เพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับเซ็ทสําหรับเด็กบรันช หรือบรันชบุฟเฟต ไมเกิน 3 เซ็ทตอโตะ
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับการทานในรานเทาน้ัน ไมสามารถใชไดกับการนํากลับบาน
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชไดกับรายการสงเสริมการขายพิเศษอื่น เมนูพิเศษ การจัดประชุม งานจัดเลี้ยง
 งานแตงงาน บริการจัดอาหาร บัตรกํานัลเงินสด โปรแกรมสะสมคะแนนโบนัสของ Asia Miles
 และสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชแลกเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นได
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับผูถือบัตรท่ีจองลวงหนา และผูถือบัตรท่ีมาใชบริการทั่วไปโดยตองระบุการใชสิทธิ์
• Dining Concepts Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไข
 โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Dining Concepts Limited ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณท่ีีมีความคลาดเคลือ่นของขอกาํหนดและเง่ือนไขในเวอรชัน่ภาษาไทยและอังกฤษ ใหยึดจากเวอรชัน่
 ภาษาอังกฤษเทานั้น
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน

BLT Steak Hong Kong ท่ีโอเชยีน เทอรมินัล ฮารเบอร ซิต้ี ถอดแบบมาจากรานสเต็กเฮาสสไตลอเมรกัิน
ทีนิ่วยอรกซ่ึงไดรบัการยกยองวาเปนยุคใหมของรานอาหารยานวิคตอเรีย วอเตอรฟรอนท ท่ีคัดสรร
วัตถุดิบและเชี่ยวชาญดานสเต็กสูง

0TG62, G/F, Ocean Terminal, Harbour City, 3-27 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hongkong

โทรสอบถาม: 2730 3508



รานอาหาร ฮองกง

Bistecca Italian Steak House    
ฟรี เซ็ทบรันชสำหรับเด็ก สิทธิพิเศษสำหรับลูกคา 2 ทาน
ที่ถือบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิท 

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในวันขึ้นปใหม วันจันทรอีสเตอร วันแม วันคริสตมาสอีฟ วันบ็อกซ่ิงเดย
 วันกอนขึ้นปใหม และวันเทศกาลพิเศษ
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิทหลัก
  หรือบัตรเสริมท่ีใชผาน VisaNET เพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับเซ็ทคิดบรันช หรือบรันชบุฟเฟต ไมเกิน 3 เซ็ทตอโตะ
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับการทานในรานเทาน้ัน ไมสามารถใชไดกับการนํากลับบาน
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชไดกับรายการสงเสริมการขายพิเศษอื่น เมนูพิเศษ การจัดประชุม งานจัดเลี้ยง
 งานแตงงาน บริการจัดอาหาร บัตรกํานัลเงินสด โปรแกรมสะสมคะแนนโบนัสของ Asia Miles 
 และสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชแลกเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นได
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับผูถือบัตรท่ีจองลวงหนา และผูถือบัตรท่ีมาใชบริการทั่วไปโดยตองระบุการใชสิทธิ์
• Dining Concepts Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไข
 โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Dining Concepts Limited ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน

ตั้งอยู ใจกลางยานรานอาหารและแหลงบันเทิงของฮองกง Bistecca Italian Steak House
มีเสนหความเปนชนบทในบรรยากาศที่เปนเอกลักษณ เหมาะสําหรับนักทานเสต็กและคอไวน

2/F, Grand Progress Building, 15 Lan Kwai Fong, Central, Hongkong

โทรสอบถาม: 2525 1308



รานอาหาร ฮองกง

ALTO Bar & Grill
รับไวนอภินันทนาการสำหรับเชฟเทสต้ิงเมนู
สำหรับลูกคาที่ถือบัตรวีซาซิกเนเจอรหรือบัตรวีซาอินฟนิท

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในวันขึ้นปใหม วันจันทรอีสเตอร วันแม วันคริสตมาสอีฟ วันบ็อกซ่ิงเดย
 วันกอนขึ้นปใหม และวันเทศกาลพิเศษ
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิทหลัก
  หรือบัตรเสริมท่ีใชผาน VisaNET เพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับการทานในรานเทาน้ัน ไมสามารถใชไดกับการนํากลับบาน
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชไดกับรายการสงเสริมการขายพิเศษอื่น เมนูพิเศษ การจัดประชุม งานจัดเลี้ยง
 งานแตงงาน บริการจัดอาหาร บัตรกํานัลเงินสด โปรแกรมสะสมคะแนนโบนัสของ Asia Miles
 และสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชแลกเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นได
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับผูถือบัตรท่ีจองลวงหนา และผูถือบัตรท่ีมาใชบริการทั่วไปโดยตองระบุการใชสิทธิ์
• Dining Concepts Limited ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอกําหนดและเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Dining Concepts Limited ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน31/F, V Point, 18 Tang Lung Street, Causeway Bay, Hong Kong

โทรสอบถาม: 2603 7181

ALTO ไดยกระดับมาตรฐานของรานอาหารในฮองกงไปอีกขั้น โดยที่นี่เปดอยางเปนทางการ
ทีช่ัน้บนสดุของตกึวีพอยทท่ีเพิง่เปดใหมในยานคอสเวยเบย ด่ืมด่ํากับทิวทัศนเมืองและอรอยไปกบั
เมนูปงยางสุดเกที่ไดรับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสและเอเชีย รับรองวาหองครัวที่นี่รอนแรงจริง
การตกแตงภายในโดยดไีซน รีเสชิ สตูดิโอ (DRS) ภายใตฝมือสรางสรรคของโปรดัคทดีไซนเนอร
ชื่อดัง ทอม ดิกสัน



BIZOU America Brasserie
at Pacific Place

รับไวนอภินันทนาการสำหรับเชฟเทสต้ิงเมนู สำหรับลูกคาที่ถือบัตร
วีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิท

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในวันขึ้นปใหม วันจันทรอีสเตอร วันแม วันคริสตมาสอีฟ วันบ็อกซ่ิงเดย
 วันกอนขึ้นปใหม และวันเทศกาลพิเศษ
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิทหลัก
  หรือบัตรเสริมท่ีใชผาน VisaNET เพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับการทานในรานเทาน้ัน ไมสามารถใชไดกับการนํากลับบาน
• สทิธพิเิศษนีไ้มสามารถใชไดกับรายการสงเสริมการขายพเิศษอืน่ เมนูพเิศษ การจดัประชมุ งานจดัเลีย้ง งานแตงงาน
 บริการจัดอาหาร บัตรกํานัลเงินสด โปรแกรมสะสมคะแนนโบนัสของ Asia Miles และสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชแลกเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นได
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับผูถือบัตรท่ีจองลวงหนา และผูถือบัตรท่ีมาใชบริการทั่วไปโดยตองระบุการใชสิทธิ์
• Dining Concepts Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Dining Concepts Limited ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน

นิยามใหมของอาหารอเมริกันสไตลบราสเซอรี ราน BIZOU American Brasserie ตั้งอยู
ใจกลางศนูยการคาแปซิฟค เพลส ในยานแอดมิรลัต้ี และนาํเสนอเมนสูดุอรอยท่ีลงตวัทุกรสชาติ
และสมัผสั ภายใตการสรางสรรคโดยหัวหนาเชฟ ดุยลโิอ เดซโิมนี

รานอาหาร ฮองกง

132, 1/F, Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong



SPIGA ตัง้อยู ในเขตเซ็นทรัลของฮองกง ทีน่ี่เปนการผสมผสานระหวางรานอาหารสไตลอติาเลยีน
ยุคใหมกับการตกแตงท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากฉากสวยๆ ในภาพยนตรยุค 1950 ถือเปน
ความชอบท่ีลงตัวระหวางอิตาลีในชวงเวลาแหงอดีตและปจจุบัน

SPIGA, Italian Cuisine

รับไวนอภินันทนาการสำหรับเชฟเทสต้ิงเมนู
สำหรับลูกคาที่ถือบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิท

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในวันขึ้นปใหม วันจันทรอีสเตอร วันแม วันคริสตมาสอีฟ วันบ็อกซ่ิงเดย
 วันกอนขึ้นปใหม และวันเทศกาลพิเศษ
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิทหลัก
  หรือบัตรเสริมท่ีใชผาน VisaNET เพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับการทานในรานเทาน้ัน ไมสามารถใชไดกับการนํากลับบาน
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชไดกับรายการสงเสริมการขายพิเศษอื่น เมนูพิเศษ การจัดประชุม งานจัดเลี้ยง
 งานแตงงาน บริการจัดอาหาร บัตรกํานัลเงินสด โปรแกรมสะสมคะแนนโบนัสของ Asia Miles
 และสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชแลกเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นได
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับผูถือบัตรท่ีจองลวงหนา และผูถือบัตรท่ีมาใชบริการทั่วไปโดยตองระบุการใชสิทธิ์
• Dining Concepts Limited ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอกาํหนดและเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Dining Concepts Limited ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน

รานอาหาร ฮองกง

3/F, LHT Tower, 31 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong

โทรสอบถาม: 2871 0055



Mama San ต้ังอยู ใจกลางยานรานอาหารในฮองกง ที่เลขที่ 46 ถนนวินดัม เซ็นทรัล และสราง
ความประทับใจใหบรรดานักกินดวยการตกแตงรานในสไตลบาหลีและรสชาติอาหารที่มีกลิ่นอาย
ความเปนเอเชียใต

Mama San

รับชุดขนมหวานอภินันทนาการเม-อรับประทาน
à la carte สำหรับลูกคาที่ถือบัตรวีซาซิกเนเจอร
หรือบัตรวีซาอินฟนิท

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในวันขึ้นปใหม วันจันทรอีสเตอร วันแม วันคริสตมาสอีฟ วันบ็อกซ่ิงเดย
 วันกอนขึ้นปใหม และวันเทศกาลพิเศษ
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิทหลัก
  หรือบัตรเสริมท่ีใชผาน VisaNET เพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับลูกคาไมเกิน 8 ทาน
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับการทานในรานเทาน้ัน ไมสามารถใชไดกับการนํากลับบาน
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชไดกับรายการสงเสริมการขายพิเศษอื่น เมนูพิเศษ การจัดประชุม งานจัดเลี้ยง
 งานแตงงาน บริการจัดอาหาร บัตรกํานัลเงินสด โปรแกรมสะสมคะแนนโบนัสของ Asia Miles
 และสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชแลกเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นได
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับผูถือบัตรท่ีจองลวงหนา และผูถือบัตรท่ีมาใชบริการทั่วไปโดยตองระบุการใชสิทธิ์
• Dining Concepts Limited ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอกําหนดและเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Dining Concepts Limited ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน

รานอาหาร ฮองกง

1/F, 46 Wndham Street, Central, Hong Kong

โทรสอบถาม: 2780 1181



รานอาหาร ฮองกง

ตั้งอยูริมนํ้าเหนือวิคตอเรียฮารเบอร มองลงไปเห็นเสนขอบฟาตัดกับตึกสูง London House กลายเปน
หน่ึงในจุดหมายปลายทางยอดฮิตในฮองกงสําหรับคนรักอาหารและหลงใหลการด่ืม ดวยความท่ี
อยู ในแหลงทองเท่ียวพลุกพลาน ลอมรอบไปดวยโรงแรมสุดหรู สถานท่ีชอปปง และทาจอดเรือครูซ 
London House จึงเปนจุดหมายที่ทั้งคนทองถิ่นและนักทองเที่ยวชอบแวะมาเยี่ยมเยือน

โทรสอบถาม: 2780 1181

London House
by Gordon Ramsay

รับชุดขนมหวานอภินันทนาการเม<อรับประทาน
à la carte สำหรับลูกคาที่ถือบัตรวีซาซิกเนเจอร
หรือบัตรวีซาอินฟนิท

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในวันขึ้นปใหม วันจันทรอีสเตอร วันแม วันคริสตมาสอีฟ วันบ็อกซ่ิงเดย
 วันกอนขึ้นปใหม และวันเทศกาลพิเศษ
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิทหลัก
  หรือบัตรเสริมท่ีใชผาน VisaNET เพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับลูกคาไมเกิน 8 ทาน
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับการทานในรานเทาน้ัน ไมสามารถใชไดกับการนํากลับบาน
• สทิธพิเิศษนี ้ไมสามารถใชไดกบัรายการสงเสริมการขายพเิศษอืน่ เมนูพเิศษ การจดัประชมุ งานจดัเลีย้ง
 งานแตงงาน บริการจัดอาหาร บัตรกํานัลเงินสด โปรแกรมสะสมคะแนนโบนัสของ Asia Miles
 และสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชแลกเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นได
• สทิธพิเิศษนี ้ใชไดกับผูถือบัตรท่ีจองลวงหนา และผูถือบัตรท่ีมาใชบริการทัว่ไปโดยตองระบุการใชสทิธิ์
• Dining Concepts Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไข
 โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Dining Concepts Limited ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน



รานอาหาร ฮองกง

R008, 3/F, Elements, 1 Austin Road West, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

โทรสอบถาม: 2780 1181

Tango Argentinean
Steakhouse (Elements)

รับชุดขนมหวานอภินันทนาการเม�อรับประทาน
à la carte สำหรับลูกคาที่ถือบัตรวีซาซิกเนเจอร
หรือบัตรวีซาอินฟนิท

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในวันขึ้นปใหม วันจันทรอีสเตอร วันแม วันคริสตมาสอีฟ วันบ็อกซ่ิงเดย
 วันกอนขึ้นปใหม และวันเทศกาลพิเศษ
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาซิกเนเจอร หรือบัตรวีซาอินฟนิทหลัก
  หรือบัตรเสริมท่ีใชผาน VisaNET เพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับลูกคาไมเกิน 8 ทาน
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับการทานในรานเทาน้ัน ไมสามารถใชไดกับการนํากลับบาน
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชไดกับรายการสงเสริมการขายพิเศษอื่น เมนูพิเศษ การจัดประชุม งานจัดเลี้ยง
 งานแตงงาน บริการจัดอาหาร บัตรกํานัลเงินสด โปรแกรมสะสมคะแนนโบนัสของ Asia Miles
 และสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชแลกเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นได
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับผูถือบัตรท่ีจองลวงหนา และผูถือบัตรท่ีมาใชบริการทั่วไปโดยตองระบุการใชสิทธิ์
• Dining Concepts Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Dining Concepts Limited ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน

สมัผสักลิน่อายแหงชนบทนาหลงใหลไดท่ี Tango Argentinean Steakhouseแลวเพลดิเพลนิ
กับบรรยากาศอบอุนและรสชาติของเน้ือวัวคัดท่ีสรรอยางดีเย่ียมจากอารเจนตินา 
ปงยางพิถีพิถันจากทีมเชฟชาวอเมริกาใต และเสริมรสดวยรายการไวนจากอารเจนตินา
ที่คุณตองประทับใจ



ไลฟสไตล ฮองกง

Emperor Cinemas ไดสรางนวัตกรรมแหงการชมภาพยนต ใหนาตื่นเตนและนําคนดูสูโลก
มิติใหมแหงความบันเทิง Emperor Cinemas แหงแรกที่ฮองกงเปดตัวที่ Entertainment 
Building ในป 2017 โดยตั้งอยู ใจกลางเมืองฮองกง มีโรงหนังหรูหราสุดพิเศษ 4 โรง และ 
The Coronet ซึ่งเปนโรง VIP 1 โรง เพื่อมอบประสบการณพิเศษสุดในการดูหนัง 
พรอมใหคุณเพลิดเพลินกับอาหารและค็อกเทลท่ีคัดสรรมาอยางดีในยานใจกลางเซ็นทรัล 
ในป 2018 จะมีการเปดตัวโรงหนังใหมอกีแหงท่ีเถือนเหมิน ดวยจอฉายถึง 4 จอ ติดต้ังดวย
เครือ่งฉายเลเซอร SONY 4K และระบบกระจายเสียง CLOUD ชวยยกระดับเสยีงและภาพ
ใหนาประทับใจย่ิงขึน้ ดวยความลํา้สมัยและไมเคยมท่ีีไหนมากอน ทีน่ี่จงึกลายเปนแหลงสงัสรรค
แหงใหมของฮองกง สมัผสัประสบการณดูภาพยนตร ในโรงดจิติอล ดวยบรกิารจองต๋ัว
ออนไลนแบบไมตองเสียคาธรรมเนียม ที่มาพรอมความสะดวกสบายในการจองไดแลว

3-4F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong
www.emperorcinemas.com

โทรสอบถาม: 2522 2996

Emperor Cinemas
1. รับสวนลด 20% จากราคาปกติ เมื่อซื้อตั๋ว 2D โรง The Coronet ที่โปรโมชั่นเอาทเลท ในชวงที่มีการสงเสริมการขาย
 โดยตองจายดวยระบบแตะบัตร (ใชวีซาเพยเวฟ หรือวีซาบนมือถือ) พรอมบัตรวีซาซิกเนเจอรและวีซาอินฟนิท
 ท่ีเคานเตอรจําหนายต๋ัวเอ็มเพอรเรอร ซีเนมา ที่ตึกเอนเตอรเทนเมนท หรือผานระบบออนไลน
2. รับเครื่องดื่มฟรี เมื่อซื้อตั๋ว 2D ที่โรง The Coronet ที่โปรโมชั่นเอาทเลท ในชวงที่มีการสงเสริมการขาย
 โดยตองจายดวยระบบแตะบัตร (ใชวีซาเพยเวฟ หรือวีซาบนมือถือ) พรอมบัตรวีซาซิกเนเจอรและวีซาอินฟนิท
 ท่ีเคานเตอรจําหนายต๋ัวเอ็มเพอรเรอร ซีเนมา ที่ตึกเอนเตอรเทนเมนท หรือผานระบบออนไลน
3. รับสวนลด 300 เหรียญฮองกง เมื่อจองตั๋วแบบมูฟวี่สกรีนนิ่ง ที่มียอดขั้นตํ่าที่ 3,000 เหรียญฮองกง
 หรือรับสวนลด 600 เหรียญฮองกง เม่ือจองตั๋วแบบมูฟว่ีสกรีนน่ิง ท่ีมียอดขั้นต่ําท่ี 6,000 เหรียญฮองกง
 ในโรงหนังประเภทใดก็ไดเอ็มเพอรเรอร ซีเนมา ที่ตึกเอนเตอรเทนเมนท ในชวงท่ีมีการสงเสริมการขาย
 โดยใชบัตรวีซาอินฟนิท
4. รับสิทธิพิเศษ เมื่อจองตั๋วในชวงที่มีการสงเสริมการขาย โดยใชบัตรวีซาอินฟนิท ที่ เอม็เพอรเรอร ซีเนมา
 ตึกเอนเตอรเทนเมนท
 - ยกเวนคาธรรมเนียมบัลโคนี คาเชาอุปกรณถายรูป และคาตัดเคก
 - สวนลด 50 เหรียญฮองกง เม่ือซ้ือไวน ในรายการ ฮอทดอก หรือนาโชส ตั้งแตวันจันทรถึงศุกร
 - สวนลด 70 เหรียญฮองกง เม่ือซ้ือไวน ในรายการ โพรเซคโค เบียร ค็อกเทลตามที่มี ต้ังแตวันจันทรถึงศุกร



ไลฟสไตล ฮองกง

Emperor Cinemas ไดสรางนวัตกรรมแหงการชมภาพยนต ใหนาตื่นเตนและนําคนดูสูโลก
มิติใหมแหงความบันเทิง Emperor Cinemas แหงแรกที่ฮองกงเปดตัวที่ Entertainment 
Building ในป 2017 โดยตั้งอยู ใจกลางเมืองฮองกง มีโรงหนังหรูหราสุดพิเศษ 4 โรง และ 
The Coronet ซึ่งเปนโรง VIP 1 โรง เพื่อมอบประสบการณพิเศษสุดในการดูหนัง 
พรอมใหคุณเพลิดเพลินกับอาหารและค็อกเทลท่ีคัดสรรมาอยางดีในยานใจกลางเซ็นทรัล 
ในป 2018 จะมีการเปดตัวโรงหนังใหมอกีแหงท่ีเถือนเหมิน ดวยจอฉายถึง 4 จอ ติดต้ังดวย
เครือ่งฉายเลเซอร SONY 4K และระบบกระจายเสียง CLOUD ชวยยกระดับเสยีงและภาพ
ใหนาประทับใจย่ิงขึน้ ดวยความลํา้สมัยและไมเคยมท่ีีไหนมากอน ทีน่ี่จงึกลายเปนแหลงสงัสรรค
แหงใหมของฮองกง สมัผสัประสบการณดูภาพยนตร ในโรงดจิติอล ดวยบรกิารจองต๋ัว
ออนไลนแบบไมตองเสียคาธรรมเนียม ที่มาพรอมความสะดวกสบายในการจองไดแลว

3-4F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong
www.emperorcinemas.com

โทรสอบถาม: 2522 2996

Emperor Cinemas
1. จํากัดโควตาตอเดือน
2. สิทธิพิเศษนี้เปนไปตามเกณฑมากอนไดสิทธิ์กอน และขึ้นอยูกับจํานวนตั๋ว
3. สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับตั๋ว 2D โรง The Coronet ในราคาปกติเทานั้น ผู ใชบัตรสําหรับรายการสงเสริมการขาย
 ตองจายสวนตางในกรณีท่ีภาพยนตรท่ีมีความยาวกวาปกติ หรือราคาพิเศษที่เจาของภาพยนตรเปนผูกําหนด
4. สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชไดกับตั๋ว 3D
 - โชว ในเรทราคาพิเศษ (รวมถึงโชวพรีวิว โชวท่ีไม ใชภาพยนตร โชวท่ีมีขอกําหนดพิเศษจากเจาของภาพยนตร)
 - โชวท่ีกําหนดไวลวงหนา (โชวพรีวิว โชวท่ีไม ใชภาพยนตร โชวท่ีมีขอกําหนดพิเศษจากเจาของภาพยนตร)
 - โชวท่ีกําหนดไวลวงหนาชวง Black Out : 1 มกราคม 2562, 24 ถึง 26 ธันวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2562
 - ภาพยนตรท่ีกําหนดไวลวงหนา (ตามขอกําหนดพิเศษจากเจาของภาพยนตร) จะมีการประกาศและอัพเดทท่ีเว็บไซต
  และแอพของเอ็มเพอรเรอร ซีเนมา
 - ผูคามีสทิธิต์ามความเหมาะสมในการปรับและเปลีย่นราคาของต๋ัว ค็อกเทล และเวลากําหนดฉายภาพยนตร ในบางโอกาส
 ตลอดชวงเวลาท่ีมีรายการสงเสริมการขาย โดยตองมีการแจงใหวีซาทราบ
*สงวนสิทธิ์ในการจําหนายแอลกอฮอลลสําหรับบุคคลที่มีอายุ 18 ปเปนตนไปเทานั้น



SA SA COSMETIC

รับสวนลด 5%
เมื่อจายดวยบัตรวีซา สําหรับสินคาจาก 65 แบรนดที่กําหนด

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาหลัก หรือบัตรเสริมเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ใชไดกับรานในฮองกงและมาเกาเทาน้ัน
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชไดกับสินคาในรายการสงเสริมการขาย สินคาลดราคาพิเศษสําหรับสมาชิก VIP
 ของ Sa Sa บัตรกํานัลเงินสด บัตรของขวัญ สินคาแลกรับในรายการสงเสริมการขายรวมสินคาสปาประจํา
 อาทิตยบางชนิด บริการทําผมหรือเครื่องดื่มท่ีระบุราคาปกติและราคาเหมาสงจากหนาราน โปรดติดตอพนักงาน
 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
• สทิธพิเิศษนีไ้มสามารถใชไดกับสวนลดพเิศษสาํหรับสมาชกิวีไอพขีอง Sa Sa สวนลดเพิม่ คูปองเงินสดบัตรเครดติ
 หรือขอเสนอสงเสริมการขายอื่นๆ
• Sa Sa Cosmetic สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และการตัดสินใจของ
 Sa Sa Cosmetic ถือเปนท่ีสิ้นสุด
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน

ทุกสาขา
www.sasa.com

ชอปปง ฮองกง



ชอปปง ฮองกง

Eu Yan Sang

รับสวนลด 5%
เมื่อจายดวยบัตรวีซา สําหรับสินคาราคาปกติ

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรหลัก หรือบัตรเสริมเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับสินคาราคาปกติ
• สทิธพิเิศษนี ้ใชไดกับราน Eu Yan Sang ท่ีกําหนดในฮองกง (ไมรวมคลนิิก รานออนไลน เคานเตอร งานนิทรรศการ และบูท) เทาน้ัน
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชไดกับการซ้ือใบรับรองของขวัญจาก Eu Yan Sang 
• สทิธพิเิศษนี ้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอืน่ได สวนลดสําหรับพนักงาน ขอเสนอพเิศษสาํหรับสมาชกิวีไอพี
 สินคาแลกรับสินคาลดราคา คูปองเงินสด และคูปองสวนลด
• Eu Yan Sang สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และการตัดสินใจของ
 Eu Yan Sang ถือเปนท่ีสิ้นสุด
• ในกรณท่ีีมีความคลาดเคลือ่นของขอกาํหนดและเง่ือนไขในเวอรชัน่ภาษาไทยและอังกฤษ ใหยึดจากเวอรชัน่ภาษาองักฤษเทาน้ัน

ทุกสาขา
www.euyansang.com.hk



ชอปปง ฮองกง

Chow Sang Sang

รับสวนลด 5%
เมื่อจายดวยบัตรวีซา สําหรับเซ็ทเครื่องอัญมณีในราคาปกติและเคร่ืองทอง 18K

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาหลัก หรือบัตรเสริมเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชไดกับเครื่องทอง เครื่องทองแพลตินัม นาฬกา ของขวัญสําหรับองคกร และสินคาอื่นๆ ท่ีกําหนด
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชไดกับสินคาท่ีนํามาแลกเปล่ียน
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นได
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือสินคาอื่นแทนได
• สงวนสิทธิ์ ใหการตัดสินใจของบริษัท Chow Sang Sang จํากัด มหาชน ถือเปนท่ีสิ้นสุดในกรณีท่ีมีขอพิพาท
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

กวา 80 ป ท่ี Chow Sang Sang ไดครองใจผูคนหลายลานดวยคอลเล็คชั่นอัญมณีท่ี
สวยลํา้ ทุกแรงบนัดาลใจแหงการดีไซนอยูภายใตปรชัญา “ความมชีวิีตชวีาทีย่ั่งยนื ความเยาววัย
ที่คงกระพัน” และการไมยอทอเพื่อแสวงหาความสมบูรณแบบ ทําให Chow Sang Sang 
กลายเปนสัญลักษณของงานดีไซน ฝมือประณีต คุณภาพ และบริการที่เหนือระดับ วันนี้ 
Chow Sang Sang ยังคงจุดประกายแหงจินตนาการ ดวยการผสานวัฒนธรรมเกาแก
ศิลปะสมัยใหม และเทคโนโลยีสุดลํ้า ใหปรากฎในผลงานการสรางสรรคทุกชิ้น

ทุกสาขา
www.chowsangsang.com/tc/home



ชอปปง ฮองกง

บริษัท Chow Tai Fook จำกัด (SEHK รหัสหุน: 1929) เขาตลาดหุนฮองกงเปนคร้ังแรก 
ในเดือนธันวาคม 2011 โดยบริษัทกอต้ังในป 1929 และมีแบรนดดังอยาง Chow Tai Fook 
ท่ีเล4องช4อดานดีไซน คุณภาพ และคุณคา ความสำเร็จของบริษัทและ Chow Tai Fook 
ส่ังสมมาจากนวัตกรรม ฝมือประณีต และประสบการณยาวนาน นอกจากน้ีบริษัทยังเปน 
เจาของจิวเวลรีอีกหลายแบรนด อาทิ ทีมารค ฮารทออนไฟร โมโนลอค และโซอินเลิฟ
ซึ่งสะทอนกลยุทธการวางแผนพัฒนาแบรนด ในระยะยาวไดเปนอยางดี

Chow Tai Fook

รับสวนลด 20%
เมื่อจายดวยบัตรวีซา สําหรับคาธรรมเนียมงานฝมือและการออกแบบสินคา
เครือ่งทองบรสิทุธิ ์และรับราคาพิเศษเม่ือแลกคะแนนสําหรับสนิคาเคร่ืองอญัมณใีนรายการท่ีกําหนด

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาหลัก หรือบัตรเสริมเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สทิธพิเิศษนีใ้ชไดกับราน Chow Tai Fook สาขาในฮองกงและมาเกาเทาน้ัน (รวมถงึเอก็ซพเีรยีนสชอ็ป) (ยกเวนสาขาฮองกงดสินียแลนด
 ราน Chow Tai Fook ทีมารค และบูติคฮารทออนไฟร หรือเคานเตอร)
• สิทธิพิเศษนี้สามารถใชรวมกับบัตรของขวัญแตงงานได
• สทิธพิเิศษนี ้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอืน่ได (รวมถงึขอเสนออืน่ๆ การแลกโกลดคลบั / จวิเวลรคีลบั คูปองของขวญั
 สําหรับสมาชิกของ Chow Tai Fook และคูปองสงเสริมการขายที่ออกโดย Chow Tai Fook)
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชรวมกับการสั่งซ้ือของขวัญสําหรับองคกร การสั่งซ้ือจากลูกคา หรือการมัดจําได
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชรวมกับการซ้ือทองกอนบริสุทธิ์ เหรียญทองเพื่อการลงทุน และทองแทงได
• บริษัท Chow Tai Fook จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดและเง่ือนไขของรายการสงเสริมการขาย
 โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
• ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การตัดสินใจของบริษัท Chow Tai Fook จํากัด ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน

ทุกสาขา
www.chowtaifook.com



ชอปปง ฮองกง

บริษัท Lukfook มุงม่ันในเสาะหา ดไีซน ขายสง จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ขายปลกีเครือ่งประดบั
ทองและแพลทนัิม และชดุเครือ่งประดบัอญัมณ ี โดยมีสาขากวา 1,770 แหงในฮองกง มาเกา จนี 
สิงคโปร มาเลเซีย กัมพูชา ฟลิปปนส อเมริกา และออสเตรเลีย

Lukfook Jewellery

รับสวนลด 8%
เมื่อจายดวยบัตรวีซา สําหรับสินคาในกลุมเครื่องเพชร หยกธรรมชาติ
อัญมณี ไขมุก หรือทองกะรัต (ไมรวมสินคาราคาปกติ ราคาพิเศษ ราคาสมาชิก
ซีรียสําหรับนักสะสมท่ีไดสิทธิ์ เครื่องทอง และนาฬกา)

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาหลัก หรือบัตรเสริมเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับราน Lukfook Jewellery สาขาในฮองกงและมาเกาเทาน้ัน 
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชรวมกับบัตรของขวัญ รายการสงเสริมการขายอื่น หรือสวนลดได
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การตัดสินใจของบริษัท Lukfook Jewellery & Goldsmith (HK) Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์
 ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดและเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
• ในกรณท่ีีมีความคลาดเคลือ่นของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชัน่ภาษาไทยและองักฤษ ใหยึดจากเวอรชัน่ภาษาองักฤษเทาน้ัน

ทุกสาขา
www.lukfook.com



ชอปปง ฮองกง

สาขาคอสเวยเบย
16/F, Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, HK
สาขาเซ็นทรัล
11/F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road, Central, HK
สาขาจิมซาจุย
18/F, The Toy House, 100 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KLN
สาขาเกาลูนเบย
Unit 26, Level 9, Mega Box, Kowloon Bay, KLN
สาขาชาติน
8/F, City Link Plaza, Shatin, NT

Eugene Baby

รับสวนลด 5%
เมื่อจายดวยบัตรวีซา สําหรับยอดใชจายตั้งแต 800 เหรียญฮองกง
ในกลุมสินคาราคาปกติ

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาหลักหรือบัตรเสรีมเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นได
• สงวนสิทธิ์ ใหการตัดสินใจของ Eugene Baby ถือเปนท่ีสิ้นสุดในกรณีท่ีมีขอพิพาท
• ในกรณท่ีีมีความคลาดเคลือ่นของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชัน่ภาษาไทยและอังกฤษ ใหยึดจากเวอรชัน่ภาษาองักฤษเทาน้ัน

สายดวนโทร: 2811 4522 



ชอปปง ฮองกง

ทุกสาขา
www.wankeegroup.com.hk

Wan Kee Sports

รับสวนลด 10%
เม่ือจายดวยบัตรวีซา สําหรับสินคาราคาปกติท่ีกําหนดไว

• รายการสงเสริมการขายนีเ้ริม่ต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาหลัก หรือบัตรเสริมเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับบางสาขาท่ีกําหนดไว ในฮองกงและมาเกาเทาน้ัน (ยกเวนรานเฉพาะทางหรือเอาทเลท)
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชไดกับสินคาไนก้ี สินคาฝากขาย และสินคาขายดี
• สิทธิพิเศษนี้ ใชไดกับกลุมสินคารองเทา เสื้อผา และกระเปาเทาน้ัน
• ในกรณีที่มีขอพิพาท การตัดสินใจของ Wan Kee Group ถือเปนท่ีสิ้นสุด
• ในกรณท่ีีมีความคลาดเคลือ่นของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชัน่ภาษาไทยและอังกฤษ ใหยึดจากเวอรชัน่ภาษาองักฤษเทาน้ันWan Kee Group เปนบรษัิทคาปลกีสนิคากีฬาทีต้ั่งอยูในฮองกง โดยมปีระวัติมายาวนานดานรองเทากีฬา

เสื้อผากีฬา ไมตีเทนนิส และอุปกรณกีฬาอื่นๆ



ชอปปง ฮองกง

สาขาจิมซาจุย
306-308, Ocean Centre, Harbour City, Tsim Sha Tsui
สาขาเชิงวานโอ
UG034-35, MCP Central, Tseung Kwan O
สาขาเกาลูนเบย
G23-24, Telford Plaza 1, Kowloon Bay
สาขาคอสเวยเบย
822, Times Square, Causeway Bay
สาขาชาติน
612-614, New Town Plaza, Phase 1, Shatin

Chung Yuen Electrical มสีนิคามากมายใหเลอืกสรร ต้ังแตทีวีและเครือ่งเสยีง อปุกรณดิจตัิล
และมือถือ เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน หรือเครื่องใชไฟฟาประเภทอื่นๆ ที่มาพรอมกับบริการ
สุดประทับใจใหลูกคา

สาขาเชิงวาน
417-419, Tsuen Wan Plaza, Tsuen Wan
สาขามงกก
447-449, MOKO, Mongkok
สาขาจอรแดน
G/F, Acme Building, 22 Nanking Street, Jordan
สาขาจิมซาจุย
332, Ocean Centre, Harbour City, Tsim Sha Tsui

Chung Yuen Electrical

รับสวนลด 100 เหรียญฮองกง
เม่ือจายดวยบัตรวีซา สําหรับยอดใชจายต้ังแต 2,000 เหรียญฮองกง
ในกลุมสินคาราคาปกติ

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาหลัก หรือบัตรเสริมเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชไดกับมือถือ สินคาแบรนด Apple หรือ Bose คอมพิวเตอร แท็บเล็ต และสินคาลดราคา
• ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การตัดสินใจของบริษัท Chung Yuen Electrical Co., Ltd จํากัด ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน

www.cyeshop.com



Hui Lau Shan

รับบัตรเงินสดมูลคา 20 เหรียญฮองกง
เม่ือจายดวยบัตรวีซา สําหรับบัตรของขวัญเซ็ทไชนีสเฮอบัลเยลลี่
รับฟรี บัตรเงินสด 10 เหรียญฮองกง จํานวน 2 ใบ

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาหลักหรือบัตรเสรีมเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชรวมกับคูปอง คูปองเงินสด บัตรสวนลด บริการสง และรายการสงเสริมการขายอื่นได
• ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การตัดสินใจของ ฮุย หลุย ซาน ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน

ชอปปง ฮองกง

ทุกสาขา
www.hkhls.com

กอต้ังในป 1960 Hui Lau Shan (HLS) ไมไดแคขายชาสมนุไพรจีน แตยังคอยๆ ขยบัขยาย
จนเปนแฟรนไชสรานขนมหวานทําจากผลไมสดท่ีใหญท่ีสดุในฮองกง ในป 2017 บรษัิทมีกวา
260 สาขาในฮองกงและท่ัวโลก พันธกจิหลกัของ Hui Lau Shan คอื “การทาํสดใหมตอวัน”
เพ่ือใหไดขนมหวานที่ “มีสไตล ทานเลนได ดีตอสุขภาพ” หลายปที่ผานมา Hui Lau Shan
ไดสรางสรรคขนมหวานและเคร่ืองด่ืมอันหลากหลาย เมนูท่ีโดงดังและไดรับความนิยมสูง
คือชดุขนมหวานแฮนดเมดแมงโก และชดุเครือ่งด่ืมแฮนดเมดดริง้ค



ชอปปง ฮองกง

ทุกสาขา
www.spacollection.hk

Spa Collection

รับสวนลด 20%
(1) เม่ือจายดวยบัตรวีซา รับสวนลด 20% สําหรับการซ้ือสปาทรีตเมนท
  ต้ังแต 10 เซ็ทขึ้นไปในราคาปกติ
(2) เพลิดเพลินกับราคาพิเศษสําหรับลูกคาใหมที่ทําทรีตเมนทเปนครั้งแรก

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงิน รวมถึงเงินมัดจํา (ถามี) ดวยบัตรวีซาหลักหรือบัตรเสริมเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษสําหรับการทําทรีตเมนทเปนครั้งแรกใชไดกับลูกคาผูหญิงอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไปเทาน้ัน
• โปรดจองกอนลวงหนา 2 วัน โดยโทรมาที่หมายเลข 2368 9787
• จํากัดสิทธิ์การทําทรีตเมนทเปนครั้งแรกสําหรับลูกคา 1 ทาน ตอ 1 สิทธิ์เทาน้ัน
• สิทธิพิเศษ (1) สามารถใชไดกับลูกคาเกาและใหม
• สทิธิก์ารทาํทรตีเมนทเปนครัง้แรกใชไดกับบางสาขาเทาน้ัน ไดแก สาขาจมิซาจุย จอรแดน มงกก เซ็นทรัล คอสเวยเบย เชงิวาน
 ชาติน เถียนเหมินปารคเลน หยุนหลง เชิงวานโอ
• ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การตัดสินใจของสปา คอลเล็คชั่นถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน

ดวยประสบการณท่ีสัง่สมมานานกวา 16 ป Spa Collection เปนกลุมบริษัทเสริมความงาม
ทีมุ่งหวงัใหลกูคารูสกึสวยเปนธรรมชาตใินแบบตวัเอง เราดใีจท่ีไดสรางประสบการณความงาม
ทีผ่สานระหวางความทันสมยัของเทคโนโลยีการแพทย สปาทรตีเมนท การทาํผม และเพนทเลบ็
เพ่ือลูกคาที่มีคาของเราทั้งในฮองกงและจีน



Bee Cheng Hiang

ชอปปง มาเกา

รับสวนลด 10% สําหรับกลุมสินคาประเภทเน้ือสัตว ในราคาปกติ 
เมื่อใชจายครบ 300 เหรียญมาเกา
• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงินดวยบัตรวีซาเพ่ือรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชไดกับรานท่ีมีรายการสงเสริมการขาย
• จํากัดการใชสิทธิ์ 1 ครั้ง ตอ 1 วัน ตลอดชวงรายการสงเสริมการขาย
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ได
• Bee Cheng Hiang ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Bee Cheng Hiang ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน

1. Em Macau, Rua De S. Paulo No 10-A, Kam Va Res-Do-Chao A, Macau
2. Shop 304, Mask Street, Shoppes at Venetian at The Venetian Macau, Resort-Macau 
3. Kiosk K012, Crystal Lobby, Galaxy Macau, Cotai, Macau 4. The Broadway,
 Broadway Macau, Cotai, Macau 

1. +853 2835 7600 
2. +853 2882 8769 
3. +853 6578 0595 
4. +853 6337 2579 



Restaurante Litoral 
(Taipa)

1. รับขนมหวานอภินันทนาการ เม่ือใชจายตัง้แต 250 เหรยีญมาเกาขึน้ไป
2. รบัไสกรอกโปรตเุกสอภนัินทนาการ เมือ่ใชจายครบ 300 เหรยีญมาเกา

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงินดวยบัตรวีซาเพ่ือรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในชวงเทศกาลหรือวันหยุดราชการ วันเสาร และวันอาทิตย
• จํากัดการใชสิทธิ์ 1 ครั้ง ตอ 1 วัน ตลอดชวงรายการสงเสริมการขาย
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ได
• Restaurante Litoral (Taipa) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไข
 โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Restaurante Litoral (Taipa) ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน

Rua do Regedor, Bloco 4, Wai Chin Kok No.53-57, Taipa, Macau 
+853 2882 5255 

รานอาหาร มาเกา



IN Portuguese Food Restaurant

รานอาหาร มาเกา

รบัสวนลด 10% เมือ่ใชจายครบ 1,000 เหรียญมาเกา

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงินดวยบัตรวีซาเพ่ือรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในชวงเทศกาลหรือวันหยุดราชการและวันอาทิตย
• จํากัดการใชสิทธิ์ 1 ครั้ง ตอ 1 วัน ตลอดชวงรายการสงเสริมการขาย
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ได
• IN Portuguese Food Restaurant ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไข
 โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ IN Portuguese Food Restaurant ถอืเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน

G/F, 86 Rua Correia da Silva, Vila de Taipa, Macau 
+853 2857 6700 



Panda Portuguese 
Restaurant

รานอาหาร มาเกา

รบัสวนลด 10%

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงินดวยบัตรวีซาเพ่ือรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในชวงเทศกาลวันหยุดราชการของมาเกา (วันขึ้นปใหม วันขึ้นปใหมตาม
 ปฏิทินจันทรคติ 1-3)
• จํากัดการใชสิทธิ์ 1 ครั้ง ตอ 1 วัน ตลอดชวงรายการสงเสริมการขาย
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ได
• Panda Portuguese Restaurant ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไข
 โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Panda Portuguese Restaurant ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน

4 -8 Rua Carlos Eugenio, Vila de Taipa, Macau 
+853 2882 7338 



Lemoncello

รานอาหาร มาเกา

1. รับสวนลด 10% สําหรับไอศกรีมเจลาโต
2. รับสวนลด 10% สําหรับการส่ังเคก
3. รับสวนลด 10% สําหรับเคกในราน

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงินดวยบัตรวีซาเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชไดกับรานชั่วคราวปอปอัพสโตร
• จํากัดการใชสิทธิ์ 1 ครั้ง ตอ 1 วัน ตลอดชวงรายการสงเสริมการขาย
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ได
• Lemoncello ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Lemoncello ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน
 

1. Travessa do Bispo, 6A R/C, Macau
2. Rua do regedor, No. 115 R/C J, Taipa, Macau
3. Avenida de horta e costa,no.53,grand oceania,R/C E, Macau 

1. +853 2833 1570
2. +853 2858 3396
3. +853 2821 0482 



Leon Cafe

รานอาหาร มาเกา

รับสวนลด 10%

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงินดวยบัตรวีซาเพื่อรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชไดกับเซ็ทลดราคา อาหารซีฟูด หรืองานจัดเลี้ยง
• จํากัดการใชสิทธิ์ 1 ครั้ง ตอ 1 วัน ตลอดชวงรายการสงเสริมการขาย
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ได
• Leon Cafe ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Leon Cafe ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ
 ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน
 

Na Taipa Rua Do Regedor No.79. Chun Fok Village-2 Fase Wai Tai Kok, Rés-Do-Cháo Q,
Vila de Taipa, Macau 

+853 2830 1189 



Est. de Comida
Portuguesa "Porto"

รานอาหาร มาเกา

1. G/F, Block 4, Ka Hoi Court, Phrase 1, Chun Fok Village, R. do
 Regedor, Vila de Taipa, Macau
2. Rua dos Clerigos No.75, Vila de Taipa, Macau 

1. +853 2882 3318 
2. +853 2857 6382

รับของขวัญอภินันทนาการ เม่ือใชจายครบ 300 เหรียญมาเกา

• รายการสงเสริมการขายนี้เริ่มต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
• กรุณาแสดงบัตรและชําระเงินดวยบัตรวีซาเพ่ือรับสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชได ในชวงเทศกาลหรือวันหยุดราชการ วันเสาร และวันอาทิตย
• จํากัดการใชสิทธิ์ 1 ครั้ง ตอ 1 วัน ตลอดชวงรายการสงเสริมการขาย
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ได
• Est. de Comida Portuguesa “Porto” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ในกรณีท่ีมีขอโตแยง การตัดสินใจของ Est. de Comida Portuguesa “Porto”  ถือเปนท่ีสิ้นสุดและมีผลบังคับใช
• ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของขอกําหนดและเง่ือนไขในเวอรชั่นภาษาไทยและอังกฤษ ใหยึดจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
• ใชรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานท่ีราน


	Hong Kong Macau cover page V2
	VISA E Brochure China 2019 ThaiV (3)



