“ONESIAM MAGIC FROM THE UNIVERSE”
3 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565
ส่ วนลดสูงสุด 90%
SIAM PARAGON
BRAND

Floor

รายละเอียดส่ วนลด*

AMICI

G

รับฟรี Moten Chocolate Lava Cake มูลค่า 260 บาท เมื่อทานอาหารครบ 3,000 บาท
ขึ้นไป (จากัดจานวน 1 สิ ทธิ์ / 1 บิล)

BRIX DESSERT BAR

G

รับฟรี ชานม Black Sugar Bubble Milk Tea ขนาด 16 ออนซ์ มูลค่า 85 บาท เมื่อสั่ง
Supreme Signature Miracle Pancake ราคา 315 บาท

Hello Yogurt

G

ไอศกรี ม size M, L และ Parfait
- ส่ วนลด 12% เมื่อซื้ อ 1 ถ้วย
- ส่ วนลด 24% เมื่อซื้ อ 2 ถ้วย
- ส่ วนลด 36% เมื่อซื้ อ 3 ถ้วยขึ้นไป
(ระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค. 64)

Mozza By Cocotte
Pennii Popcorn Cafe

G
G

รับฟรี Cocotte’s Tiramisu จานวน 1 ที่ ราคา 320 บาท เมื่อทานอาหารครบ 1,500 บาท
รับฟรี ตุก๊ ตาเพนกวิน มูลค่า 350 บาท เมื่อซื้ อสิ นค้าครบ 1,500 บาท

TWG TEA

M

รับฟรี TWG Tea Macaron 6 ชิ้น (คละรส) มูลค่า 390 บาท เมื่อซื้ อ TWG Tea Special
Macaron ราคาชิ้นละ 90 บาท ครบ 24 ชิ้น (มูลค่า 2,160 บาท)
TWG Tea Special Macaronมี 3 รสชาติดงั นี้
- Night of Noet Macaron (Silver) : Night of Noel Tea, Passion Fruit & Coconut
- Festive Night (Gold) : Festive Night Tea & Caramel
- Red Christmas Macaron (Red) : Red Christmas Tea & Chestnut

BETTER VISION

2

สิ นค้า One Price กรอบแว่นแบรนด์ LOEWE 9,000 บาท

2

ซื้ อ 1 ฟรี 1
- Personalized Canvas ยกเว้นขนาด 12x12, 12x18, 16x16 นิ้ว
- Personalized Photobook เฉพาะขนาดที่ร่วมรายการ

Dyson

2

ส่ วนลดสู งสุ ด 3,500 บาท สิ นค้าเฉพาะรุ่ น
1. Dyson V12+Docking ราคา 25,900 จากราคาปกติ 28,400 บาท
2. Dyson OmniGlide+Docking ราคา 15,900 จากราคาปกติ 19,400 บาท
3. Dyson TP03 ราคา 12,900 จากราคาปกติ 14,900 บาท
4. Dyson Digital Slim ราคา 17,900 จากราคาปกติ 19,900 บาท

OSIM

2

ส่ วนลด 40% โซฟานวดปรับเอนได้ รุ่ น uDivine Mini เหลือเพียง 29,990 บาท จาก
ราคาปกติ 49,990 บาท

BIG CAMERA

*เงื่อนไขเป็ นไปตามร้ านค้ ากาหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้ านค้ าที่ร่วมรายการ

BRAND

Floor

รายละเอียดส่ วนลด*

2

ราคาพิเศษ Laser Hair Removal เลเซอร์ กาจัดขนบิกินี่ 3 ครั้ง 6,000 บาท จากปกติ
36,000 บาท และแถมฟรี White Pure ทรี ตเ์ มนต์ลดความหมองคล้ าบริ เวณขาหนีบ 1
ครั้ง มูลค่า 1,500 บาท

Sound City

2

- สิ นค้าราคาพิเศษหูฟัง ลาโพง (Multimedia), เครื่ องเสี ยงบ้าน (Hone Audio), เครื่ อง
เสี ยงมืออาชีพ (Professional Audio) และสิ นค้าอื่นๆ
- สิ นค้าลดราคา (เฉพาะรุ่ นที่ร่วมรายการ)
- รับฟรี สิ นค้าของแถม เมื่อซื้ อสิ นค้าในรุ่ นที่ร่วมรายการ
- รับสิ ทธิ์ ลุน้ รับรางวัล หลากหลายรายการ
(ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65)

WALTZ

2

ส่ วนลดสู งสุ ด 50% สิ นค้าเคาน์เตอร์ปกติ
(วันที่ 11 - 31 ธ.ค. 64)

CRYSTAL & SYMPHONY

3

- ส่ วนลดสู งสุ ด 90%
- ซื้ อ 1 ฟรี 1 รู ปปั้ นสัตว์สีทอง

ROMRAWIN CLINIC

รับส่ วนลดพิเศษเมื่อแอด ID Line
- ส่ วนลด 70% + On top 10%
- ส่ วนลด 50% + On top 10% สิ นค้า 1100 Series Hyperlink
- ส่ วนลด 50% + On top 10% สิ นค้า 470 Series Freesia, Prime
รับส่ วนลดเพิ่ม
- ช้อปครบ 10,000 บาท ลดเพิม่ 500 บาท
- ช้อปครบ 5,000 บาท ลดเพิ่ม 200 บาท
- ช้อปครบ 3,000 บาท ลดเพิ่ม 100 บาท
Wishing Tree รับของขวัญคริ สมาสสุ ดพิเศษจาก PASAYA (ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 64
– 9 ม.ค. 65)
ราคาพิเศษ โปรแกรม IPL Laser for armpit hair removal เลเซอร์ กาจัดขนรักแร้ถาวร
999 บาท / 1 ครั้ง
(จากัด 1 ท่าน / 1 สิ ทธิ์ ตลอดรายการ)

PASAYA

3

FIRST FACE
(Khongkwan Clinic)

4

Laem Cha-Roen Seafood

4

ราคาพิเศษ เพียง 69 บาท สาหรับ 8 เมนูเครื่ องดื่มจากราคาปกติสูงสุ ด 90 บาท
(ไม่รวมค่าบริ การ 10% เมื่อทานที่ร้าน)

Love Guilty Bubble Teassert

4

รับฟรี Honey Toast มูลค่า 189 บาท เมื่อซื้ อสิ นค้าครบ 299 บาท

MIDTOWN THAI

4

ส่ วนลด 20% เมนูอาหารทะเลทุกเมนู
*เงื่อนไขเป็ นไปตามร้ านค้ ากาหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้ านค้ าที่ร่วมรายการ

BRAND

Floor

รายละเอียดส่ วนลด*

4

ราคาพิเศษ Set Menu สุ ดคุม้
- คู่ซ้ ี สี ฟ้า 1 เพียง 179 บาท จากปกติ 190 บาท : ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์ไข่ดาว +
เครื่ องดื่ม 200 ml (1 แก้ว)
- คู่ซ้ ี สี ฟ้า 2 เพียง 209 บาท จากปกติ 220 บาท : ข้าวไข่ขน้ กุง้ + เครื่ องดื่ม 200 ml (1
แก้ว)
- คู่ซ้ ี สี ฟ้า 3 เพียง 219 บาท จากปกติ 235 บาท : บะหมี่แห้งอัศวิน + เครื่ องดื่ม 200 ml
(1 แก้ว)
(วันนี้ - วันที่ 31 ธ.ค. 64)

BABIES GENIUS

4A

-รับฟรี สื่ อการสอนมูลค่า 5,000 บาท
- แถมฟรี ชม. เรี ยนเพิ่มสู งสุ ด 30 ชม. มูลค่ากว่า 30,000 บาท
- รับฟรี เสื้ อ babies genius สุ ดเก๋ และ CD เพลง เบบี้ส์จีเนี ยส

STAR MAKER

4A

แถมฟรี 10 ช.ม. เมื่อสมัครคอร์สเรี ยนร้องเพลง Star on Stage 20 ช.ม. ( เรี ยนเดี่ยว)

SEE FAH

SIAM CENTER
BRAND

Floor

รายละเอียดส่ วนลด*

The Wonder Room

1

- ส่ วนลดสู งสุ ด 80%
- รับฟรี Goodie Bag มูลค่าสู งสุ ด 3,000 บาท เมื่อซื้ อสิ นค้าครบ 1,500 บาท

Absolute Siam

1

- ส่ วนลดสู งสุ ด 80%
- รับฟรี สติกเกอร์ยนั ต์จาก SODA X ABS มูลค่า 89 บาท เมื่อซื้ อสิ นค้าครบ 300 บาท
- ราคาพิเศษ ฌานาบุฟเฟ่ ต์ ชุ ดเนื้ อหมู 449 บาท ชุดเนื้ อวัวราคา 649 บาท
- รับสิ ทธิ์ แลกซื้ อเมนูยอดนิยมเพียง 99 บาท จากปกติราคาสู งสุ ด 125 บาท เมื่อทาน
ฌานาบุฟเฟ่ ต์
(ยารวมเห็ด, เห็ดทอดวาซามาโย, ยาผักบุง้ ทอดกรอบ, ปี กไก่ทอดสมุไพรกรอบ, เกี๊ยว
ทอดผักโขมอบชีส)
ส่ วนลด 50% YoongMi Dine-In Set ไก่รสยอดฮิต 6 รสชาติเพียง 499 บาท จากปกติ
999 บาท

CHARNA

2

Choongman Chicken

2

DAK GALBI

2

รับฟรี ทัคคัลยอง 1 ที่ มูลค่า 194 บาท เมื่อลูกค้าซื้ อเมนูในหมวดคาลบี้ หรื อหมวดบูล
โกกิ เมนูใดก็ได้ในราคาปกติ จานวน 1 ที่

Flash Coffee

2

ราคาพิเศษ ราคา 75 บาท สาหรับกาแฟอเมริ กาโน (ขนาด 16 Oz.) จานวน 2 แก้ว คู่
กับ ครัวซองต์อลั มอลด์ หรื อ คร็ อก เมอร์ ซิเออร์ สไปซี 1 ชิ้น จากราคาปกติ 155 บาท

Food Republic

2

รับคะแนนสะสม พร้อมแลกรับฟรี เครื่ องดื่ม อาหาร และของพรี เมียม เมื่อเติมเงินใน
บัตรอาหารแบบไม่คืนเงิน ครบทุก 200 บาท (วันนี้ – 31 ธ.ค. 64)
*เงื่อนไขเป็ นไปตามร้ านค้ ากาหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้ านค้ าที่ร่วมรายการ

BRAND

Floor

รายละเอียดส่ วนลด*
ราคาพิเศษ Set Menu
- Hokkien Set 1 เพียง 259 บาท จากปกติ 319 บาท : หมี่ฮกเกี้ยนเบคอนไส้กรอกอารา
บิกิผดั พริ กกระเทียม + สตรอเบอร์ รี่โยเกิร์ตสมูทตี้ หรื อ เรดเบอร์ รี่สมูทตี้
- Hokkien Set 2 เพียง 399 บาท จากปกติ 530 บาท : หมี่ฮกเกี้ยนเบคอนไส้กรอกอารา
บิกิผดั พริ กกระเทียม + สลัดซี ซ่าร์ + เรดเบอร์ รี่พานาคอตต้า
- Hokkien Set 3 เพียง 469 บาท จากปกติ 590 บาท : หมี่ฮกเกี้ยนครี มซอสต้มยากุง้ รส
จัดจ้านสไตล์ไทย + สลัดซี ซ่าร์ และเรดเบอร์ รี่พานาคอตต้า
- Hokkien Set 4 เพียง 499 บาท จากปกติ 620 บาท : หมี่ฮกเกี้ยนครี มซอสต้มยากุง้ +
หมี่ฮกเกี้ยนเบคอนไส้กรอกอาราบิกิผดั พริ กกระเทียม + วาฟเฟิ ลฟรุ ตตี้
(วันนี้ – 31 ธ.ค. 64)
ซื้ อ 1 แถม 1 เมื่อสั่งเซ็ตหมูแปดสี หรื อพรี เมียมไซส์ L ซุ ปอะไรก็ได้ 980 บาท แถม
ฟรี พรี เมียมไซส์ M มูลค่า 660 บาท

On the table

2

Palsaik Korean BBQ

2

Pruksa Clinic

2

ราคาพิเศษ ทรี ตเม้นต์ Skin Blink 3,500 บาท จากราคาปกติ 5,000 บาท

Sizzler

2

- ราคาพิเศษ เพียงจานละ 259 บาท จากปกติ 289 บาท สาหรับเมนูสเต๊กซอสนึ่ง
มะนาว
(วันนี้ – 6 ม.ค. 65)
- เมนูสุดคุม้ เพียงจานละ 219 บาท จากปกติ 299 บาท สาหรับเมนูขา้ วสเต๊กหมู
พริ กไทยดา และข้าวสเต๊กไก่ให้ลาภ
พิเศษเพิ่มโค้กรี ฟิลเพียง 30 บาท
(เฉพาะวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
- ราคาพิเศษ Buffet สลัดบาร์ เพียง 139 บาท จากปกติ 199 บาท
(เฉพาะวันจันทร์ -ศุกร์)

Som Tam Nua

2

Crumbs

G

JUNG SAEM MOOL

G

PRALYN

M

ราคาพิเศษ ชุดอาหาร 7 หมวด ชุดละ 789 บาท จากปกติราคาสู งสุ ด 925 บาท
(เฉพาะลูกค้าที่ทานในร้านเท่านั้น, ราคาไม่รวม Service Charge, วันนี้ - 15 ม.ค. 65)
รับฟรี สโคนออริ จินลั 1 ชิ้น มูลค่า 55 บาท เมื่อซื้ อขนมปั ง Crumbs เมนูใดก็ได้ครบ
400 บาท
- ส่ วนลด 10% สิ นค้าทุกชิ้น
- ส่ วนลด 60% ชุดเซ็ต discovery kit เหลือเพียง 850 บาท จากราคาปกติ 2,100 บาท
ซื้ อ 1 แถม 1 สิ นค้ากลุ่มบารุ งผิวหน้าและผิวกาย
(มูลค่าสิ นค้าที่แถมเป็ นรายการเดียวกันกับมูลค่าสิ นค้าที่ซ้ื อ สามารถคละสู ตรได้)
*เงื่อนไขเป็ นไปตามร้ านค้ ากาหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้ านค้ าที่ร่วมรายการ

BRAND
Kiehl's

Floor
M

รายละเอียดส่ วนลด*
- ส่ วนลด 10% ( ระหว่างวันที่ 3 – 31 ธ.ค. 64)
- ส่ วนลด 15% (ระหว่างวันที่ 9 -12 ธ.ค. 64)

SIAM DISCOVERY
BRAND

Floor

รายละเอียดส่ วนลด*

BELKIN
INCASE
JABRA
JBL และ HARMAN
KARDON
MASTER&DYNAMIC
MONOWHEEL AIRWHEEL และ DYU
TROIKA – ONLINE PEN
Flight 001

2
2
2

ส่ วนลดสู งสุ ด 60% (เฉพาะรุ่ นที่ร่วมรายการ)
ส่ วนลดสู งสุ ด 60% (เฉพาะรุ่ นที่ร่วมรายการ)
ส่ วนลดสู งสุ ด 30% (เฉพาะรุ่ นที่ร่วมรายการ)

2

ส่ วนลดสู งสุ ด 40% (เฉพาะรุ่ นที่ร่วมรายการ)

2

ส่ วนลดสู งสุ ด 30% (เฉพาะรุ่ นที่ร่วมรายการ)

2

ส่ วนลดสู งสุ ด 50% (เฉพาะรุ่ นที่ร่วมรายการ)

2
2

ส่ วนลดสู งสุ ด 30% (เฉพาะรุ่ นที่ร่วมรายการ)
ส่ วนลดสู งสู ด 50 % (เฉพาะสิ นค้า Brand Flight001)

Proud Gems

3

- ส่ วนลดสู งสุ ด 50% (สิ นค้าเฉพาะรุ่ น)
- ส่ วนลดสู งสุ ด 30% (สิ นค้าเคาน์เตอร์ปกติ)

Ecotopia
O.D.S

3
3

ส่ วนลดสู งสุ ด 50% (เฉพาะสิ นค้าที่ร่วมรายการ)
ส่ วนลดสู งสุ ด 50%

ICONCRAFT

3

ส่ วนลดสู งสุ ด 60%
บริ การห่ อของขวัญฟรี เมื่อซื้ อสิ นค้าครบ 500 บาท

Haru Kuppo

4

All You Can Eat ราคา 329 บาท พร้อมเมนูใหม่ ม่อนดอง
กุง้ ดอง ซู ชิปลากระพง และซูชิแซลมอนซอสเห็ดทรัฟเฟิ ล

Victorinox

M

ส่ วนลดสู งสุ ด 70 % (เฉพาะกระเป๋ า collection Altmont 3.0 และ Travel
Accessories 4.0)

*เงื่อนไขเป็ นไปตามร้ านค้ ากาหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้ านค้ าที่ร่วมรายการ

