
Welcome aboard Vietjet! 
We are proud to be the front-runners of a new age airline, featuring in a modern 
fleet and extensive network that strives to bring you the most pleasant flight 
and affordable flying experience.

With us, flying is not just means of transport! When you fly with Vietjet, you 
can rest in our luxurious chairs or enjoy a delicious meal - what’s more, you can 
even shop! 

With Vietjet’s in-flight duty free shopping, you can find an extensive array of 
luxury fashion items, cosmetics, perfumes, souvenirs and premium spirits.

We invite you to browse our in-flight duty free shopping catalogue, where you 
will find luxurious cosmetics and perfume lines from the likes of Lancôme, 
L’Oréal, L’Occitane and many more. 

You can also transform your image with some of the world’s most elegant and 
sophisticated accessories and jewellery-also available for all VietJet shoppers: 

You can also purchase a bottle of premium Scotch from distinguished brands 
such as Chivas Regal or Ballantine’s…

Whatever you desire, we hope we can provide you with that perfect gift for you 
and your loved ones. In the meantime, please enjoy a safe and pleasant flight 
and we look forward to seeing you again very soon!

Vietjet, Enjoy Flying!

Chào đón các bạn đến với Hãng Hàng không Vietjet

Với đội bay hiện đại, mới nhất khu vực và mạng bay rộng khắp Việt Nam và 
quốc tế, Vietjet luôn mang đến cho bạn những trải nghiệm bay trên ghế da 
sang trọng, tiếp viên thân thiện và nhiều chương trình vui tươi, thú vị với chi 
phí tiết kiệm.

Không chỉ là sự di chuyển, Vietjet truyền cảm hứng và gia tăng nhiều tiện ích 
cho bạn trên các chuyến bay với thức ăn ngon, shopping hàng lưu niệm độc 
đáo… và đặc biệt là các sản phẩm miễn thuế cao cấp, sành điệu.

Bạn trở nên sang trọng, quyến rũ với hương nước hoa và mỹ phẩm cao cấp: 
L’Oréal, L’Occitane, Gucci, Lancôme…

Thật lịch lãm và lôi cuốn mọi ánh nhìn với các phụ kiện và trang sức độc đáo: 

Khẳng định đẳng cấp phái mạnh với những chai rượu danh tiếng như Chivas, 
Ballantine…

Hãy là người tiên phong tận hưởng những dịch vụ tối ưu nhất của chúng tôi!
Hãy dành tặng những món quà ý nghĩa này cho những người mà bạn thương 
yêu…

Vietjet, Bay là Thích ngay!

비엣젯에 탑승하신 것을 환영합니다! 

비엣젯은 새 시대를 향해 앞서서 나아가는 항공사라는 사실에 자부심을 
느끼고 있습니다. 이에 비엣젯은 승객 여러분께 행복한 비행과 합리적인 
비용의 여행이 가능하도록 신식 항공기와 광범위 네트워크를 갖추었습니다. 

비엣젯과 함께라면 비행기는 더이상 단순한 교통수단이 아닙니다! 비엣젯을 
타신 승객 여러분은 최고급 좌석에 앉아 휴식을 취하고 맛있는 음식을 즐길 
수 있습니다. 무엇보다 하늘을 날면서 쇼핑도 하실 수 있습니다!
 
비엣젯 인플라이트 듀티 프리 쇼핑으로 여러분은 다양한 명품 패션 아이템, 
화장품, 향수, 기념품 및 최고급 주류를 만나 보실 수 있습니다. 
승객 여러분을 위해 준비한 인플라이트 듀티 프리 쇼핑 카탈로그로 랑콤, 
구찌, 로레알과 같은 명품 화장품 및 향수 제품을 확인해 보시기 바랍니다. 
또한 스와로브스키, 토미 힐피거 같이 세계 최고수준의 디자인 액세서리와 
쥬얼리 제품도 실제로 만나볼 수 있습니다. 
이와 더불어 시바스 리갈 혹은 발렌타인 같은 명품 위스키도 구매하실 수 
있습니다.

비엣젯은 여러분과 여러분이 사랑하는 사람들을 위한 완벽한 선물을 
제공하실 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 목적지까지 가시는 동안 
안전하고 행복한 시간을 누리시고, 곧 다시 만나 뵐 수 있기를 바라겠습니다. 

비엣젯, 즐거운 비행을 약속드립니다!

PAYMENT TERMS
ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
지불 약관

CURRENCIES ACCEPTED: CASH ONLY
USD, VND, and local currency.
No coins/cards accepted.
Change money will be returned in VND, USD or local currency

TIỀN TỆ ĐƯỢC CHẤP NHẬN: TIỀN MẶT

USD, VND và đồng tiền nước sở tại.
Không cấp nhận tiền xu/ hình thức thanh toán khác.
Chỉ sử dụng VND, USD và đồng tiền nước sở tại để trả lại tiền thừa cho 
tất cả các giao dịch mua hàng miễn thuế.

사용가능 통화: 현금만 가능

미국 달러, 베트남 동, 싱가포르 달러, 말레이시아 링기트
타이완 달러, 태국 바트, 한국 원
동전불가, 카드 사용가능.
베트남 동과 미국 달러로만 환전가능.

BEAUTY WORLD         
Thế giới mỹ phẩm
뷰티 월드

LADIES FRAGRANCES 
Nước hoa cho phái đẹp
레이디 프라그랑스

GENTS FRAGRANCES   
Nước hoa cho phái mạnh
젠트 프라그랑스

SPARKLING SPACE
Trang sức
스파클링 스페이스

ACCESSORY WORLD    
Thế giới phụ kiện
액세서리 월드

KIDS WORLD
Thế giới trẻ thơ
키즈 월드 LIQUOR & 

CIGARETTES
                   Rượu

 주류 및 담배

05 16

24 35

TIME ZONE             
Đồng hồ
타임 존

29 47

52

54
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6. The SAEM Gem Miracle Black Pearl O2 
Bubble Mask 105g
US$ 26 
See Page 07

2. Victoria’s Secret Fantasies Body Mist - Pure 
Seduction 236ml
US$ 18
See Page 15

Gifts for her
She is special and she deserves to know it. Gifts are an 
expression of Love and Gratitude. So we have selected 
the perfect gifts for her for just under $30. Sure to make 
her smile on any day!

3. Victoria’s Secret Fantasies Lotion - Pure 
Seduction 236ml
US$ 18
See Page 15

4. Moon UPTOWN Ladies Watch & 
Bracelet 
US$ 30
See Page 40

5. Atraccion Gold EDP 100ml
US$ 17
See Page 22

1. The SAEM Iceland Water Volume Hydrating 
Cream 80ml
US$ 18
See Page 07

7. Charrier Perfumes - Coffret Romance De 
France 3 EDP 33.6ml
US$ 15
See Page 23

8. Tony Moly Panda’s Dream So Cool Eye 
Stick (9g x 3)   
US$ 21
See Page 11
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Gifts for him

Gifts for Kids

9. Ebony EDP 100ml
US$ 15
See Page 27

10. Black IceTM Classic Aviator Polarised 
Sunglasses
US$ 17
See Page  51 

11. Breo Energy Watch
US$ 30
See Page 42

12. Lip Smackers Lipbalm Disney Frozen Set
US$ 18
See Page 52

13. Barbie Metallic Beauty Set
US$ 23
See Page 53

No man is complete without his Watch, Sunglasses 
and his masculine perfume. We got the complete kit 
for $30 each or less. Get them while stocks last!

She is your princess and you are sure to make her feel 
like one with these popular items for kids. The Lip balm 
set from the Disney animation "Frozen" and the Barbie 
Metallic beauty set is just perfect for under 25$ each. 
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5

US$ 95 / VND 2,140,000

1. Lancôme Advanced Génifique Youth Activating Concentrate 50ml

Tinh chất trẻ hóa làn da Lancôme Advanced Génifique Youth Activating Concentrate 50ml
랑콤 어드밴스드 제니피끄 - 젊음의 단백질 활성 세럼 50ml
蘭蔻全新Advanced Génifique精華肌底液 50毫升

New Advanced Génifique today repairs and activates 10 signs of youth, day and night*. Enriched with a 
biotechnology-derived ingredient, its new-patented formula is incredible to the touch. First results in just 7 days**.
*Percentage of improvement - Clinical study – 34 women – 8 weeks. 
**Self-assessments – 34 women.

Sản phẩm Advanced Génifique mới giúp tái tạo và kích hoạt 10 dấu hiệu trẻ trung của làn da cả ngày lẫn đêm*. Mỗi 
thành phần có nguồn gốc công nghệ sinh học làm tăng thêm hiệu quả tác động, công thức mới được cấp bằng sáng 
chế này sẽ mang lại cảm nhận đáng kinh ngạc cho làn da và hiệu quả ngay trong vòng 7 ngày sử dụng. 

새롭게 출시된 어드밴스드 제니피끄는 밤낮으로 10가지 젊음의 징후를 개선하고 활성화시킵니다*. 생명공학 기반 원료를 풍부히 
활용한 새로운 특허 배합을 통해 놀라운 촉감을 느낄 수 있습니다. 단 7일만에 효과가 나타납니다.**   
* 개선율 – 임상실험 – 여성 34명 – 8주  
**자가평가 – 여성 34명 

科技成分，全天候激活修復10大年輕肌膚問題*。其最新的專利配方，締造難以置信的柔滑觸感。只需7天即可初見成效**。
*改善率-臨床測試-34位女性-8個星期
**自我評估-34位女性

US$ 67 / VND 1,510,000

3. Lancôme Absolu Voyage

Bộ trang điểm Lancôme Absolu Voyage
랑콤 압솔뤼 보야지 
蘭蔻絕對完美彩妝錦盒

This ultra-compact and elegant makeup case features a double decker design 
offering 3 radiant looks for modern women today. Women can now look pretty in 
pink, be a natural beauty or dazzle during the night! 

Bộ trang điểm Absolu Voyage vô cùng nhỏ gọn, nổi bật với thiết kế hai tầng mới, 
mang lại vẻ đẹp rạng ngời cho phụ nữ hiện đại ngày nay. Giờ đây chị em phụ nữ có 
thể xinh xắn trong sắc hồng với vẻ đẹp tự nhiên hay mê hoặc suốt cả đêm

우아한 초소형 메이크업 팔레트는 새로운 더블데커 디자인으로 오늘날 
현대여성에게 3가지 빛나는 룩을 제공합니다. 핑크색 빛으로 예쁜 모습을 
연출하거나 자연스러운 아름다움 또는 밤의 화려함도 연출할 수 있습니다!    

此輕巧優雅的彩妝錦盒採用的雙層設計，為時尚女性打造3種彩妝風格：
紅粉麗人、自然美人或耀眼夜女王！
 

US$ 67 / VND 1,510,000

2. Lancôme Advanced Génifique Eye Cream 15ml

Kem dưỡng mắt thế hệ mới Lancome Genifique 15ml
랑콤 어드밴스드 제니피끄 아이크림 15ml

蘭蔻精華肌底眼部凝霜 15毫升

Lancôme creates Advanced Génifique Yeux to repair 5 signs of fatigue and activates 5 signs of youth. 
Extraordinary results:100% of women saw reduction of dark circles and wrinkles*. 
*Clinical test - 53 women - 4 weeks.

Kem dưỡng mắt Lancome thế hệ mới với mong muốn giúp bạn cải thiện 5 dấu hiệu mệt mỏi và kích hoạt 5 dấu 
hiệu phục hồi tuổi trẻ. Sản phẩm này đã đem lại kết quả vô cùng tuyệt vời: 100% phụ nữ nhận thấy rằng quầng 
thâm mắt và nếp nhăn đã giảm đi một cách rõ rệt.

랑콤의 어드밴스드 제니피끄 아이(Advanced Génifique Yeux)는 나를 피로해 보이게 하는 5가지 요소는 감춰주고 동안 
피부를 위한 5가지 요소를 살려줍니다. 여성 사용자 100%가 경험한 다크서클과 주름 개선 효과를 누려보세요.
*여성 53명 대상 4주 임상실험 결과

蘭蔻研發了精華肌底眼部凝霜去修復5種因疲勞導致的痕跡。非凡效果：百分之一百的女性認為黑眼圈和皺紋有改善*。

*臨床測試- 53名女性 - 4週
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Gem Miracle 
Black Pearl 

O2 Bubble Mask
得鲜珍珠亮肤面膜

去除毛孔污垢+净化皮肤+排毒+收缩毛孔+滋养肌肤=实现肌肤光泽
Translucent and Toned-up Skin with Anti-Pollution Oxygenating  

Million
Seller
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US$ 26 / VND 590,000

4. the SAEM Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask 105g

Mặt nạ Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble của The SAEM
더샘 젬 미라클 블랙 펄 오투 버블 마스크
the SAEM 寶石奇蹟黑珍珠O2泡泡面膜105克

Facial mask infused with Tahiti’s black pearl. Dense oxygen bubble takes away the 
dirts and impurities in pores, detoxifying and brightening the skin. The wash-off 
type oxygen bubble mask has 5 effects: detoxifying, brightening, exfoliating, pore 
tightening, and radiance boosting.

Mặt nạ chứa tinh chất ngọc trai đen từ vùng Tahiti kết hợp với hàm lượng bọt khí ôxy 
đậm đặc sẽ cuốn trôi hết bụi bẩn và tạp chất bám trong lỗ chân lông, giúp giải độc 
và dưỡng da trắng sáng. Mặt nạ loại rửa với công thức chứa bọt khí ôxy này mang 
đến 5 tác động nổi bật: giải độc, dưỡng sáng, tẩy tế bào chết, se khít lỗ chân lông và 
giúp làn da phái đẹp trở nên rạng ngời hơn.

타히티의 블랙 펄 성분이 함유된 브라이트닝 페이셜마스크. 촘촘한 산소 버블이 모공 속 
노폐물과 먼지를 뽑아 내어 피부의 독소를 배출하고 맑게 정화시켜줍니다. 워시오프 타입의 
산소 버블 마스크로 디톡스, 미백, 각질제거, 모공 조임, 광택 개선의 5중 효과를 누리실 수 
있습니다.

亮膚面膜搭配塔希提島黑珍珠。高含氧泡泡能帶走毛孔中的污垢和雜質，排出毒素，讓
皮膚綻放亮麗光澤。沖洗型O2泡泡面膜擁有5大功效：排毒、亮膚、去角質、緊緻毛孔及
增添光澤。

US$ 18 / VND 410,000

5. the SAEM Iceland Water Volume Hydrating Cream 80ml

Kem dưỡng ẩm Iceland Water Volume 80ml của The SAEM
더샘 아이슬란드 워터 볼륨 하이드레이팅 크림 80ml
the SAEM 冰島水嫩乳霜 80毫升

Formulated mostly (90%) with moisturizing agents like Iceland mineral 
water, Iceland Kelp and Ice plant extracts, but as the combination 
skin needs lipid restoration on the dry areas, this cream also contains 
Botanical beads wax (10%) to hydrate the dry area. Skin will be 
comfortable without becoming oily.

Công thức chứa đến 90% chất dưỡng ẩm như nước khoáng Iceland, 
Tảo bẹ Iceland và chiết xuất cây giọt băng, đồng thời, loại kem này 
còn chứa sáp từ hạt Thực vật (10%) giúp khôi phục chất béo tự nhiên 
trên da hỗn hợp ở những vùng da bị khô. Da bạn sẽ trở nên dễ chịu mà 
không hề bị bóng dầu.

대부분의 성분(90퍼센트)이 아이슬란드 미네랄 워터, 아이슬란드 켈프 및 수중 
식물 추출물 등 보습인자로 이루어져 있습니다. 그러나, 복합성 피부의 경우 
건조한 부분은 지질 회복이 필요하므로 이 부분을 특히 촉촉하게 해줄 식물성 
비즈 왁스(10퍼센트) 또한 함유되어 있습니다. 피부를 번들거림 없이 편안한 
상태로 만들어 드립니다.  

主要保濕成分（90％）含冰島礦泉水、冰島海帶冰植物粹取物，另含植物珠蠟（10％
），能滋潤乾燥肌膚，讓混合性皮膚在乾燥地區也能保持油潤。肌膚不出油，就能
乾爽舒暢。
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US$ 59 / VND 1,330,000

6. L’Occitane Hand Creams & Fragances Gift Collection

Kem dưỡng da tay L’Occitane & Bộ quà tặng nước hoa
록시땅 핸드크림 & 향수 기프트 컬렉션
歐舒丹護手霜與香水禮盒裝

An exclusive collection combining L’OCCITANE’s best-selling hand creams with miniatures of three emblematic Eau De Toilette from Provence.
Includes Cherry Blossom Hand Cream 30ml, Cherry Blossom Eau De Toilette 7.5ml, Roses et Reines Hand & Nail Cream 30ml, Roses et Reines Eau De 
Toilette 7.5ml, Verveine Cooling Hand Cream Gel 30ml & Verveine Eau De Toilette 10ml

Đây là bộ sưu tập dành riêng cho bạn với sự kết hợp của dòng kem dưỡng da tay L’OCCITANE bán chạy nhất trên thị trường cùng với bộ 3 lọ nước hoa 
mini mang mùi hương Eau De Toilette biểu tượng từ Provence.
Bộ sưu tập này gồm Kem dưỡng da tay hương hoa anh đào Cherry Blossom Hand Cream 30ml, Nước hoa hương anh đào Cherry Blossom Eau De Toilette 
7,5ml, Kem chăm sóc da và móng tay Roses et Reines Hand & Nail Cream 30ml, Nước hoa Roses et Reines Eau De Toilette 7,5ml, Gel dưỡng làm mát tay 
Verveine Cooling Hand Cream Gel 30ml & Nước hoa Verveine Eau De Toilette 10ml

시땅의 베스트셀러 핸드크림과 오드뚜왈렛 프롬 프로방스 미니어처 향수 3종을 만나볼 수 있는 특별 컬렉션. 
체리 블라썸 핸드크림 30ml, 체리 블라썸 오드뚜왈렛 7.5ml, 로즈 에 렌 핸드 앤 네일 크림 30ml, 로즈 에 렌 오드뚜왈렛 7.5ml, 베르베인느 쿨링 핸드크림젤 30ml & 
베르베인느 오드뚜왈렛 10ml로 구성.

這套獨家禮品組集結歐舒丹最暢銷的護手霜及3款普羅旺斯最具代表性的迷你香露。任選3種不同香氛，放在精心搭配拉繩小袋中。
內容物：
櫻花護手霜 30毫升
櫻花淡香水 7.5毫升
玫瑰潤手護甲霜30毫升
玫瑰淡香水 7.5毫升
馬鞭草清凉潤手霜 30毫升
馬鞭草淡香水 10毫升

Thế giới mỹ phẩm 뷰티 월드bEaUTY woRlD 
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US$ 45 / VND 1,020,000

7. Revlon® Ultra HD™ 5 Lipsticks Pack

Bộ 5 thỏi son Revlon® Ultra HD™

레브론®  울트라 HDTM 립스틱 5종 팩
露華濃超高清口紅五支裝

Lightweight, High Definition Color in one smooth swipe in a 
unique wax-free gel formula. True Color Clarity without the 
heavy feel.

Chỉ với một lần lướt nhẹ là bạn đã phủ lên làn môi một lớp 
son trọng lượng nhẹ, màu sắc có độ nét cao với “công thức 
gel không chứa sáp đặc biệt”. Màu sắc chân thực, rõ nét mà 
vẫn duy trì được cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát cho đôi 
môi.

“왁스가 첨가되지 않은 특수 제형으로 되어 있어 한번의 부드러운 
발림으로 가볍고, 선명한 컬러를 연출합니다.” 무거운 느낌 없이 
본연의 색이 선명하게 발색됩니다.

獨特的無蠟膠狀配方，色彩清晰純淨，只需輕輕一抹，唇色清晰度極高，
杜絕粘膩。

Lip Lacquer HD

US$ 31 / VND 700,000

8. Clinique Long Last Glosswear Mini 5 Pack 

Bộ 5 thỏi son bóng mini Long Last Glosswear Clinique
크리니크 롱 라스트 글로스웨어 미니 5종 세트
倩碧持久透亮唇彩迷你五支裝組合

Travel Exclusive: Your full lip gloss wardrobe, ready to go. Long Last 
Glosswear gives you 8 hours of lasting shine. Enjoy five deluxe travel sizes in 
Sweet Tooth, Happy Heart, Cupid’s Bow, Love at First Sight, and Purple Crush. 
Allergy Tested. 100% Fragrance Free.

Dành cho du lịch:  Có trọn bộ son bóng, bạn sẽ luôn sẵn sàng lên đường. 
Long Last Glosswear giúp làn môi bạn sáng bóng, căng mọng trong suốt 
8 giờ. Bộ 5 thỏi son sang trọng dành cho du lịch cho bạn thỏa sức tô màu 
cho làn môi xinh, gồm Sweet Tooth, Happy Heart, Cupid’s Bow, Love at First 
Sight, và Purple Crush. Sản phẩm đã được kiểm chứng không gây dị ứng. 
100% không mùi. 

면세 전용 제품: 휴대용 립글로스면 어디든 갈 수 있습니다. 8시간 동안 광채가 
지속되는 롱 라스트 글로스웨어. 스위트 투쓰, 해피 하트, 큐피트 보우, 러브 앳 퍼스트 
사이트, 퍼플 크러쉬 총 5가지 디럭스 여행용 사이즈로 구성되어 있습니다.알레르기 
테스트 완료. 100% 무향 제품.

旅遊獨家：您的全唇彩衣櫃，蓄勢待發。長效透亮唇彩，讓您散發 8 小時的閃耀光彩。奢
華的旅行套組，五種光彩一次擁有：甜蜜蜜、心花開、愛神之弓、一見鍾情、紫色迷戀。過
敏測試。 100 ％ 不含香精。
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US$ 21 / VND 480,000

9. Tony Moly Panda’s Dream So Cool Eye Stick (9g x 3)     

Kem dưỡng mắt Tony Moly Panda’s Dream
토니모리 팬더의 꿈 쏘 쿨 아이 스틱  
Tony Moly 熊貓夢冰涼眼棒 (9克x3)                                                                                                             
 

A portable eye serum in a stick that moisturizes and cools the delicate skin around the eyes as it smoothes the appearance of fine lines. Instantly cool 
and de-puff tired eyes while minimizing the appearance of fine lines with this multitasking eye stick. 

Tinh chất kem dưỡng giúp giữ ẩm và làm mát vùng da quanh mắt, giúp da mềm mại và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Mát lạnh tức thời, giảm mỏi 
mắt và đồng thời giảm tối đa sự hình thành nếp nhăn.

눈가 잔주름을 부드럽게 펴주며 연약한 피부에 수분과 청량감을 주는 휴대형 스틱 아이 세럼. 다양한 기능을 발휘하는 토니모리 아이 스틱은 잔주름을 줄여주면서 동시에 
피곤한 눈가에 청량감을 제공하고 붓기를 줄여줍니다.

這款便攜式棒型眼霜具清涼觸感，可滋潤眼部周圍的嬌嫩肌膚，撫平細紋。此多功能眼棒能瞬間為疲憊的雙眼帶來冰涼的感覺，舒緩眼部疲勞，同時減少細紋。

US$ 39 / VND 880,000

10. Tony Moly Panda Pocket Lip Balm x 6

Son dưỡng môi bỏ túi Tony Moly Panda x 6
토니모리 팬더의 꿈 포켓 립밤 x 6
TONY MOLY 熊貓掌上唇膏 ×6

Moisturizing and revitalizing Lip Balm for lovely lips. Apply 
balm liberally to your lips as often as needed,
particularly in dry, cold or windy conditions.

Son dưỡng có tác dụng dưỡng ẩm và phục hồi để làn môi 
mềm thêm xinh. Hãy thoa son dưỡng bất cứ khi nào môi 
khô, nhất là khi thời tiết hanh khô, lạnh hay có gió.

보습과 생기를 더해주는 립밤으로 사랑스러운 입술을 연출해 
보세요. 건조하거나 춥고 바람이 불 때마다 내용물을 수시로 입술 
위에 부드럽게 펴 발라 줍니다. 보습과 생기를 더해주는 립밤으로 
사랑스러운 입술을 연출해 보세요. 건조하거나 춥고 바람이 불 
때마다 내용물을 수시로 입술 위에 부드럽게 펴 발라 줍니다.

保濕修護雙唇，讓雙唇更加動人。需要時將唇膏塗抹在唇上，
尤其是乾燥、寒冷或多風的時候，更要細心呵護。
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US$ 49 / VND 1,110,000

12. Maybelline The Glambox By Color Sensational 

Bộ son môi tươi tắn Mabeline
글램박스 바이 컬러 센세이셔널
美寶蓮絶色持久唇膏魅力寶盒

Dress your lips in Maybelline New York and you’ll find the 
right lip color and texture for any occasion — from a luxurious 
creamy hue that reignites your passion for color, to a long 
lasting lip color that makes even your busiest days beautiful. 
It contains 9 full size lipsticks. 

Hãy để Maybelline New York mang đến cho bạn những màu 
môi đẹp nhất và phù hợp với bất cứ sự kiện nào mà bạn 
tham gia. Từ màu kem sang trọng khơi dậy niềm đam mê, 
đến màu đỏ tươi tắn có thể biến một ngày bận rộn của bạn 
cũng trở nên thật xinh đẹp. Bộ sản phẩm gồm 9 thỏi son môi.

메이블린 뉴욕으로 입술에 색을 입히세요. 컬러에 대한 당신의 
열정을 다시 타오르게 해줄 럭셔리한 크리미 색상에서 바쁜 
일상조차도 아름답게 만들어주는 롱 래스팅 립 컬러까지 어떠한 
경우에도 어울리는 립 컬러와 텍스쳐를 찾으실 수 있습니다.

選用美寶蓮紐約妝點雙唇，可讓您在任何場合都能以合適的唇色與質感
示人。此寶盒含9款正裝唇膏，其中包括可重燃您對色彩的追求之色調
以及讓您在忙碌的日子里也能保持最佳妝面的持久唇色。

US$ 35 / VND 790,000

11. Maybelline New York Dare To Go Nude 

Dare To Go Nude của Maybelline New York
메이블린 뉴욕 데어 두 고 누드
美寶蓮紐約裸色風暴

Maybelline New York presents Dare to go Nude, a 
flawless eye nude look to reveal the beauty of your 
eyes! 

Maybelline New York giới thiệu bộ màu mắt Dare To Go 
Nude, một phong cách trang điểm mắt hoàn hảo theo 
gam màu nude, sống dậy vẻ đẹp thực sự trong đôi mắt 
của bạn!

메이블린 뉴욕이 여러분의 아름다운 눈을 강조 시켜줄 무결점 
아이 누드 룩, 데어 투 고 누드를 선보입니다!

有了美寶蓮紐約，何懼裸妝，完美無瑕的雙眼裸妝效果，展示你眼
睛的美麗！

 Fashion Brow Mascara

Thế giới mỹ phẩm 뷰티 월드bEaUTY woRlD 
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US$ 45 / VND 1,020,000

13. L’Oreal Collection Star By Color Riche Lipstick 5 Pack

Bộ son môi L’Oreal Collection Star
로레알 컬렉션 스타 - 컬러 리치 립스틱 다섯 가지 팩
歐萊雅紛澤滋潤唇膏巨星私藏系列5支裝

This is a limited edition set of 5 barely-there nude lipsticks endorsed by 5 glamorous L’Oréal Paris spokespersons, each with her unique skin tone, hair color 
and charisma. 

Đây là một phiên bản giới hạn, bao gồm 5 thỏi son màu nude được xác nhận bởi 5 người đại diện quyến rũ của L’Oréal Paris, mỗi người đều có mỗi màu da, 
màu tóc và sự thu hút riêng.

자신만의 피부 톤, 머리 색, 카리스마가 있는 다섯 명의 매력적인 로레알 파리 홍보담당자가 후원하는 5가지 누드 립스틱 한정판입니다. 

這套5款裸色限量版唇膏皆為5名魅力無限的巴黎歐萊雅代言人度身定做，每一名都擁有獨特的膚色、髮色與魅力。
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US$ 35 / 790,000

15. Bellapierre Contour & Highlight Cream Palette

Bộ kem tạo khối & trang điểm highlight Bellapierre
벨라피에르 컨투어 & 하이라이트 크림 팔레트

Bellapierre 立體輪廓面霜調色盤

Ready to add some definition and dimension to your complexion? 
This palette contains six creme shades to help you highlight the 
areas you want to bring out, or contour the areas you want to slim 
down. We have included these step-by-step instructions that make 
contouring and highlighting easier than ever.

Bạn đã sẵn sàng trang điểm tạo khối và thêm chiều sâu cho gương 
mặt cuốn hút? Bảng màu trang điểm này có tới 6 gam màu kem để 
bạn có thể tạo điểm nhấn highlight cho gương mặt, hoặc tạo khối 
cho vùng bạn muốn trông thanh thoát hơn. Chúng tôi còn đính 
kèm hướng dẫn từng bước thực hiện để khiến việc trang điểm tạo 
khối và highlight khuôn mặt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

얼굴에 윤곽과 입체감을 살리고 싶으신가요? 벨라피에르 팔레트의 6가지 
색조 크림이 당신이 살리고 싶은 부위를 환하게 빛나게 하거나 가리고 싶은 
부위의 윤곽을 잡아줄 것입니다. 손쉽게 따라 할 수 있는 단계별 사용서가 
포함되어 있습니다.

想要改頭換面，打造不同的臉形嗎？ 這款調色盤含六款不同顏色的面霜，幫
您打亮修容，各部位想突想瘦，一切得心應手。含逐步修容指導，立體美顏更
簡單。

US$ 31 / VND 700,000

14. Hello Kitty by OPI Travel Exclusive Mini Pack

Bộ sơn móng tay mini Hello Kitty của OPI
OPI 헬로 키티 면세 전용 미니 세트

OPI 旅遊限定凱蒂貓迷你套組

Now you can capture this happiness with nail colors that epitomize 
the cuteness and sweetness in a 6-pack of Hello Kitty by OPI Nail 
Lacquer minis.

Giờ đây, những cô nàng mê sơn móng tay có thể thỏa sức thể hiện 
sự dễ thương, ngọt ngào với các màu sơn khác nhau trong bộ 6 sản 
phẩm sơn móng tay mini Hello Kitty của OPI Nail Lacquer.

OPI 헬로 키티 네일 라커 미니 6종 세트에 담긴 귀여움과 앙증맞은 느낌을 
전형적으로 보여주는 네일 컬러로 지금 이 순간, 여행의 행복감을 그대로 
간직하세요.

有了這款集可愛與甜美於一體的 6 支裝  Hello Kitty OPI 指甲油迷你套
組，就能隨心隨意的盡情捕捉心目中的指甲顏色。

Thế giới mỹ phẩm 뷰티 월드bEaUTY woRlD 
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US$ 18 / VND 410,000

17. Victoria’s Secret Fantasies Lotion - Pure Seduction 236ml

Sữa dưỡng thể Victoria’s Secret Fantasies- Sự lôi cuốn thuần khiết 236 ml
빅토리아 시크릿 판타지 로션 - 퓨어 시덕션 236ml

維多利亞的秘密 幻想乳液－純淨誘惑 236 毫升

Same fragrance, new better-than-ever formula—this fast-absorbing lotion offers 24 hours of rich hydration, 
nourishing skin with a light mix of red plum and freesia.

Vẫn giữ mùi hương cũ nhưng được cải tiến với công thức mới ưu việt hơn bao giờ hết—loại sữa dưỡng thể này 
là sự phối hợp nhẹ nhàng của hương hoa lan và mận chín, có khả năng thẩm thấu nhanh, giúp giữ ẩm và nuôi 
dưỡng làn da trong suốt 24 giờ.

향은 같지만 이전과는 전혀 다른 포뮬러를 결합한 본 로션 제품은 빠르게 흡수되어 촉촉한 피부를 24시간 유지해 주고, 
플럼과 프리지아 향이 산뜻하게 믹스되어 피부에 영양을 공급합니다.

香氣依舊，但配方更勝以往。這款乳液融合紅李子和小蒼蘭，能讓皮膚快速吸收，提供24小時長效保濕滋養。

new

US$ 18 / VND 410,000

16. Victoria’s Secret Fantasies Body Mist - Pure Seduction 250ml

Xịt dưỡng ẩm toàn thân Victoria’s Secret Fantasies – Sự lôi cuốn thuần khiết 250 ml
빅토리아 시크릿 판타지 바디 미스트 - 퓨어 시덕션 250ml

維多利亞的秘密 幻想身體噴霧－純淨誘惑 250 毫升

Same fragrance, new better-than-ever formula—this sheer mist is made to mix, blend and play for a custom scent, with 
red plum and freesia.

Vẫn giữ mùi hương cũ nhưng được cải tiến với công thức mới ưu việt hơn bao giờ hết—lọ xịt dưỡng ẩm thanh mát này là 
sự phối hợp và tổng hòa của hương hoa lan và mận chín, mang lại một mùi hương truyền thống cho phái đẹp. 

향은 같지만 이전과는 전혀 다른 포뮬러를 결합한 본 쉬어 바디 미스트 제품은 플럼과 프리지아 향이 믹스 및 블렌딩된 여러분이 찾던 
바로 그 향을 자아냅니다.

香氣依舊，但配方更勝以往。這款純淨噴霧揉融合紅李子和小蒼蘭，散發獨特香味。
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US$ 52 / VND 1,170,000

18. The Best Of Lancôme Fragrances

Bộ nước hoa The Best Of Lancôme Fragrances
더 베스트 오브 랑콤 프레그런스  
蘭蔻最佳香氛錦盒

Inspired by the silhouette of the historical La Maison 
Lancôme, the very essence of Paris is captured in The Best 
of Lancôme Fragrances, featuring a collection of Lancôme 
signature fragrances: Miracle, Trésor, Hypnôse, Trésor in 
Love & Poême.

Lấy cảm hứng từ hình dáng di tích lịch sử La Maison 
Lancôme, biểu tượng đặc trưng của Paris được ghi lại 
trong The Best of Lancôme Fragrances, nổi bật trong bộ 
sưu tập nước hoa độc quyền của Lancôme: Miracle, Trésor, 
Hypnôse, Trésor in Love & Poême.

과거 라 메이슨 랑콤의 실루엣에 영감을 얻어 랑콤의 시그니쳐 
향수 컬렉션인 미라클, 트레저, 이프노즈, 러브 앤 포엠으로 구성된 
더 베스트 오브 랑콤 프레그런스에 파리의 정수를 담았습니다. 

蘭蔻最佳香氛錦盒的靈感源自歷史悠久的蘭蔻殿堂大宅的剪影，珍
藏著法國巴黎的迷人精髓。匯集了蘭蔻最著名的香氛﹕奇蹟、珍愛、夢
魅、珍愛傾心及詩情愛意。

US$ 44 / VND 990,000
US$ 49 / VND 1,110,000

19. Burberry Classic Women Miniature TR Set

Bộ nước hoa Burberry Classic du lịch cho phái đẹp
버버리 클래식 우먼 미니어처 TR 세트
巴寶莉經典女士迷你旅行套組

An elegant travel set composed of Burberry fragrances for women. Discover five scents from the Burberry collection for women. Including the classics, 
Burberry for Women Eau de Parfum 4.5ml, Burberry London Eau de Parfum 5ml, Body Eau de Toilette 5ml, Brit Rhythm Eau de Toilette 5ml and Brit 
Sheer Eau de Toilette 5ml.

Bộ sản phẩm nước hoa du lịch trang nhã của Burberry dành cho phái đẹp. Hãy cùng khám phá năm mùi hương cổ điển trong bộ sưu tập nước hoa của 
Burberry, bao gồm Burberry for Women Eau de Parfum 4,5 ml, Burberry London Eau de Parfum 5 ml, Body Eau de Toilette 5 ml, Brit Rhythm Eau de 
Toilette 5 ml và Brit Sheer Eau de Toilette 5 ml.

본 상품은 여성을 위한 버버리 향수를 엄선한 품격 있는 여행용 세트입니다. 클래식 향수인 버버리 포 우먼 오드퍼퓸 4.5ml를 포함하여 버버리 런던 오드퍼퓸 5ml, 바디 
오드트왈렛 5ml, 브릿 리듬 오드트왈렛 5ml, 브릿 쉬어 오드트왈렛 5ml, 총 다섯 가지 버버리 컬렉션을 만나 보세요.

巴寶莉專為女性精選的優雅旅行套組。五款巴寶莉精選女性香芬，讓您發現不一樣的自己。內含經典香芬：巴寶莉女士香水 4.5 毫升、巴寶莉倫敦香水 5 毫升、身體香露 5 毫
升、 Brit Rhythm 香露香水 5 毫升，以及 Brit Sheer 香露 5 毫升。
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US$ 82 / VND 1,850,000

21. Paco Rabanne Lady Million EDP 50ml

Nước hoa Paco Rabanne Lady Million EDP 50ml
파코라반 레이디 밀리언 EDP 50ml
帕高•拉巴納百萬女性淡香精 50毫升

The fresh, floral and woody fragrance for women by Paco Rabanne. 
Excessive and brilliant, Lady Million embodies the woman every 
man would love to seduce.

Sôi động và gợi cảm, mạnh mẽ và quyến rũ, tươi mát và rực rỡ, 
Lady Million với mùi hương say đắm từ tinh dầu hoa cam, hoa nhài, 
mâm xôi và hổ phách của Paco Rabanne đã tạo nên biểu tượng cho 
sự quyến rũ của người phụ nữ cuốn hút mọi ánh nhìn. 

파코라반의 신선하고 꽃과 나무 향이 나는 여성용 향수입니다. 향이 
강렬하고 선명한 레이디 밀리언은 모든 남성이 유혹하고 싶은 여성을 
표현해 줍니다.  

帕高•拉巴納女性淡香精帶有清新的花香和木質香。耀眼奪目又聰慧的百萬女人
令所有男人難以抵擋其魅力。

US$ 47 / VND 1,060,000
US$ 54 / VND 1,220,000 

20. Calvin Klein Eternity Now For Women EDP 50ml

Nước hoa Calvin Klein Eternity Now cho phái đẹp 50 ml
캘빈클라인 이터니티 나우 포 우먼 EDP 50ml
卡爾文克雷恩即刻永恆女性淡香精 50毫升

A bright addictive floral fragrance. ETERNITY NOW for women 
captures the thrill and excitement of new love, when two 
people realize that this is the beginning of forever. The scent 
blends juicy lychee, a bouquet of peonies and soft cashmere. 
Luminous. Lush. Sensuous.

Với mùi hương hoa cỏ tươi mới quyến rũ, nước hoa ETERNITY 
NOW dành cho phái đẹp mang đậm dấu ấn của một tình yêu 
vừa mới chớm, đắm say và bí ẩn, khi đôi tình nhân cùng cảm 
nhận được khoảnh khắc của tình yêu vĩnh cửu. Hương thơm 
của nước hoa là sự hòa trộn giữa hương vải chín mọng, hương 
mẫu đơn nồng nàn và hương cashmere dịu nhẹ. Tỏa sáng. 
Căng tràn sức sống. Cuốn hút.

본 상품은 환하게 빛나며 자꾸 빠져들게 만드는 플로럴 향수입니다. 
이터니티 나우 포 우먼은 두 사람이 영원한 사랑의 시작을 느꼈을 때 
찾아오는 새로운 사랑의 황홀감과 두근거림을 담아냅니다. 본 향수의 
향은 과즙이 풍부한 리치와 피오니 한 다발, 부드러운 캐시미어를 
떠오르게 합니다. 스타 푸르트, 모로칸 시더우드 향이 조화를 
이룹니다. 눈부신 빛과 푸릇푸릇함, 관능미를 자아냅니다.

令人難以抵擋的花香誘惑， ETERNITY NOW 女士香水帶來彷彿新戀的刺
激和喜悅，讓二人共譜永恆愛歌。混合荔枝果香、牡丹花香與羊毛香芬，
愛神魔力無法擋。
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US$ 53 / VND 1,200,000

22. Salvatore Ferragamo Feminine Travel Kit 
(5x5ml)

Bộ sản phẩm du lịch dành cho phái đẹp Salvatore 
Ferragamo (5x5 ml)
살바토레 페라가모 페미닌 트래블 키트 (5x5ml)
菲拉格慕女士香氛旅行套裝 (5X5毫升)

An elegant collection of the best fragrances from Salvatore 
Ferragamo - Signorina EdP, Signorina Eleganza EdP, New 
Signorina Misteriosa EdP and Emozione EdP.  Perfect as a 
special edition offer or multiple small gifts.  A travel retail 
exclusive. (5X5ml)

Bộ sưu tập nước hoa trang nhã gồm những mùi hương 
tuyệt vời nhất của Salvatore Ferragamo - Signorina EdP, 
Signorina Eleganza EdP, New Signorina Misteriosa EdP và 
Emozione EdP. Thật hoàn hảo để làm những món quà nhỏ 
hoặc gửi tặng những mẫu sản phẩm đặc biệt cho ai đó. 
Dành riêng cho bán lẻ du lịch. (5X5 ml)

살바토레 페라가모의 베스트 향수인 세뇨리나 EDP, 세뇨리나 
엘레간자 EDP, 뉴 세뇨리나 미스터리오사 EDP, 에모찌오네 EDP를 
담은 품격 있는 컬렉션입니다. 스페셜 에디션 상품 또는 다양하게 
구성된 작은 선물로 안성맞춤입니다. 면세점 전용 제품입니다. 
(5x5ml)

菲拉格慕的絕世優雅精選套組－ Signorina 伊人香水、 Signorina 
Eleganza 伊人典雅香水、 New Signorina Misteriosa 新歡如幻香
水，以及 Emozione 深情香水。完美典藏版，多件珍禮，一次擁有。旅
遊獨家販售。(5X5ml)

US$ 84 / VND 1,890,000

23. Salvatore Ferragamo Signorina EDT 50ml

Nước hoa Salvatore Ferragamo Signorina EDT 50 ml
살바토레 페라가모 세뇨리나 EDT 50ml
菲拉格慕伊人香水 50毫升   

A fragrance to celebrate a girls’s most joyful and vivacious 
moments. Exceptionally fresh with sensations of rose and rice 
steam coloured with feminine floral and fruity tones on a milky 
woody dry-down.

Với mùi hương đặc biệt tươi mát của hoa hồng và chiết xuất hương 
gạo, điểm thêm làn hương hoa cỏ và trái cây nữ tính trên nền 
hương gỗ dịu êm quyện lấy làn da, loại nước hoa này đem đến cho 
phái đẹp những khoảnh khắc vui tươi và năng động nhất.

소녀의 가장 행복하고 명랑한 모습을 표현한 향수입니다. 밀키 무스의 
베이스 노트를 시작으로, 페미닌한 플로럴, 푸르티 향이 더해지고, 로즈와 
라이스 스팀의 조화로 기대 이상의 프레시한 향기가 세뇨리나의 감성을 
한층 더 빛나게 해줍니다.

俏皮的香氣，便像那歡喜活潑的女孩，洋溢著青春氣息。
新鮮的玫瑰和米香，讓枯木重獲青春，披上女性花香，
染上鮮果的動人魅力。
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US$ 69 / VND 1,560,000

25. The Bulgari Omnia Purse Spray Collection

Bộ nước hoa BVLGARI
불가리 옴니아 퍼스 스프레이 컬렉션
寶格麗珠寶系列隨身噴霧式香水套裝

This includes 15ml miniatures sprays: the radiant floral – woody Omnia Crystalline EDT,  the sophisticated floral Omnia Amethyste EDT, and 
the new vibrant floral – woody Omnia Indian Garnet EDT, an addictive fragrance inspired by the fascinating Mandarin Garnet from India. 
Travel Retail Exclusive.

Bộ sưu tập bao gồm những chai nước hoa dạng xịt, 15ml: hương thảo mộc Omnia Crystalline EDT phóng khoáng, hương hoa Omnia 
Amethyste EDT tinh tế và thảo mộc Omnia Indian Garnet EdT say đắm. Bộ sản phẩm du lịch độc đáo.

본 상품은 다음의 15ml 미니어처로 구성되어 있습니다: 래디언트 플로랄-상큼한 나무향을 지닌 옴니아 크리스탈린 EDT, 
세련된 꽃 향기를 지닌 옴니아 아메지스트 EDT, 인도 만다린 가넷에서 영감을 얻어 탄생한 생기 가득한 꽃 내음과 나무 향을 담은 
옴니아 인디아 가넷 EDT. 여행 전용 상품.

此套裝包含15毫升迷你噴霧：充滿芬芳香氣的晶瑩純香噴霧式淡香水、精緻花香紫晶純香噴霧式淡香水、以及全新活力花香，
其靈感源自印度淡橘榴石的晶燦女性淡香水。屬機上獨家出售商品。

US$ 63 / VND 1,420,000

24. The Bulgari Women’s Gift Collection

Bộ sưu tập quà tặng nước hoa Bulgari dành cho phái đẹp
불가리 여성용 기프트 컬렉션
寶格麗女仕精選禮盒

Perfect as a unique offer or multiple small gifts, the Travel Retail Exclusive miniatures are individually packaged in boxes. The Women’s Gift Collection 
includes the most prestigious 5ML Goldea EDP, 5ML Rose Goldea EDP,5ML Omnia Crystalline EDT, 5ML Omnia Amethyste EDT,  5ML Omnia Paraiba

Vô cùng hoàn hảo để làm một món quà tặng độc đáo hoặc có thể chia thành các món quà nhỏ, bộ nước hoa du lịch bao gồm những chai nước hoa cỡ 
nhỏ được đặt trong từng hộp riêng biệt. Bộ sưu tập quà tặng dành cho phái đẹp này bao gồm những sản phẩm nước hoa trứ danh: Goldea EDP 5ML, Rose 
Goldea EDP 5ML, Omnia Crystalline EDT 5ML, Omnia Amethyste EDT 5ML, Omnia Paraiba 5ML.

불가리 여성용 기프트 컬렉션은 골데아 EDP 5ml, 로즈 골데아 EDP 5ml, 옴니아 크리스탈린 EDT 5ml, 옴니아 아메시스트 EDT 5ml, 옴니아 파라이바 5ml로 구성되어 
있습니다. 특별한 기획 상품 또는 소박하지만 다채롭게 구성된 선물로 안성맞춤인 면세품 한정 미니어처 세트는 상자에 개별 포장되어 있습니다.

獨一無二的完美優惠，多重經典小禮，用精緻的禮盒單獨包裝，旅遊獨家販售。本款女士精選禮盒含赫赫有名的金迪淡香水(5毫升)、 玫瑰金迪香水(5毫升)、Omnia 晶鑽淡香水
(5毫升)、Omnia Amethyste 淡香水(5毫升)，以及 Omnia Paraiba(5毫升) 。  
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US$ 32 / VND 720,000

26. Elizabeth Arden Green Tea Scent 30ml Duo Spray

Nước hoa Elizabeth Arden Green 30 ml 
엘리자베스 아덴 그린티 센트 30ml 듀오 스프레이 
伊麗莎白雅頓綠茶香氛噴霧 （2 X 30毫升）

Exhilarating and energizing - Awaken your spirit to a splash of tea. A 
great gift that comes with an excellent value.

Elizabeth Arden đánh thức giác quan của cơ thể với ấn tượng sảng 
khoái và hương thơm tươi mát từ trà xanh, tiếp thêm cho bạn năng 
lượng và sức sống tràn trề. 

기운을 북돋아주고 에너지가 넘치는 제품으로 차를 뿌려 정신을 맑게 해 
줍니다. 높은 가치를 담은 훌륭한 선물이 됩니다.

綠茶的香氣可振奮精神、提升氣質，是一款物超所值的佳禮。

 

US$ 17 / VND 390,000

27. Atraccion Gold EDP 100ml
  

Nước hoa Attraction Gold 100ml 
어트랙션 골드 EDP 100ml
浮光戀影金色香水 100毫升
                                                     

It has a great pull. Fresh-Floral at the top with Mandarin, Lemon and Violet Leaf, Spicy-Fruity 
at the heart with Geranium, Black Pepper and Peach, and Ambery-Woody at the base with 
Amber and Patchouli. 

Sức hút khó cưỡng. Làn hương đầu là hương hoa cỏ tươi mát với Cam quýt, Chanh và Lá 
Violet, làn hương giữa là sự giao thoa giữa hương hoa quả-thoảng chút cay cay của Phong lữ, 
Hạt tiêu đen và Đào. Làn hương cuối là Hổ phách-Hương gỗ với Hổ phách và Hoắc hương.

끌어당기는 힘이 있는 매력적인 향수로, 만다린, 레몬, 바이올렛 잎이 상큼한 꽃 향기로 탑 노트를 
구성하고, 제라늄과 블랙 페퍼, 피치향이 하트 노트를, 앰버와  파촐리가 가미된 앰버 우드 향이 베이스 
노트를 구성합니다.

它的氣味濃郁。前調是橘子、檸檬和紫羅蘭葉的新鮮果香味，中調是天竺葵、黑胡椒和蜜桃的香味，濃郁辛辣
芬芳，基調是琥珀和天竺薄荷香。

US$ 39 / VND 880,000 

28. Hello Kitty’s ‘World Tour’ Miniatures Set (4x8ml)
 
Bộ Hello Kitty ‘Vòng quanh Thế giới’ nhỏ xinh (4x8ml)
헬로키티 ‘세계 여행’ 미니어처 세트(4x8ml)
Hello Kitty「環遊世界」香水套裝（4x8ml 毫升）

Like a fashionista, Hello Kitty has a special dress for eachof her travels.
Scents of Rose, Peony, White Wood. From France.

Như một tín đồ thời trang, Hello Kitty hay diện những bộ cánh đặc biệt 
cho mỗi chuyến du ngoạn của mình.
Hương Hoa hồng, Mẫu đơn, Gỗ trắng. Xuất xứ từ Pháp.

패셔니스타처럼 헬로키트는 각 여행에 어울리는 특별한 드레스를 입습니다.
장미, 작약, 화이트우드 향. 프랑스산.

如同時尚達人，Hello Kitty 每次旅行也會有特別的裝扮。
來自法國的White Wood、玫瑰及牡丹香芬香水。
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US$ 15 / VND 340,000

30. Charrier Perfumes - Coffret Romance De France 3 EDP 
33.6ml

3 Lọ nước hoa eaux de parfum của coffret romance de france với 
tổng dung tích: 33,6ml  
코프레 로맨스 드 프랑스 오드 퍼퓸 3종 전체 용량: 33.6ml
雪兒巴芬法國浪漫香水三件套裝 總量33.6毫升
                                                  

The gift set “Romance de France” of Charrier Parfums includes 3 
miniatures of feminine Eau de Parfum: “Croyance Or”, “Air de France” 
and “TendreFolie”. Packed in a lovely French designed gift pack. Total 
contains 33.6 ml.

Bộ quà tặng “Romance de France” của hãng Charrier Parfums gồm 3 lọ 
nước hoa nữ xinh yêu: “Croyance Or”, “Air de France” và “TendreFolie”. 
Được đóng gói trong một hộp quà tặng thiết kế theo phong cách Pháp 
rất đáng yêu. Tổng dung tích là 33,6 ml.

샤리에 퍼퓸의 “로맨스 드 프랑스” 기프트 세트는 “Croyance Or”, “Air de 
France”, “TendreFolie”의 오드 퍼퓸 미니어처 3종으로 구성되어 있습니다. 
사랑스러운 프랑스풍 디자인의 선물 상자에 포장되어 있습니다. 전체 용량 
33.6ml.

雪兒巴芬“法之戀”香水禮盒包括“Croyance Or”、“Air de France”
和“TendreFolie”三款迷你女性香水。經典迷人的法式禮盒包裝，總量33.6毫升。

US$ 25 / VND 570,000

29. Charrier Perfumes - Pack Of 5 Miniatures EDP 
42.5ml 

Bộ 5 lọ nước hoa Eaux De Parfum nhỏ xinh có tổng dung 
tích: 42,5 Ml
오 드 퍼퓸 미니어처 5종 팩  총용량: 42.5ml
雪兒巴芬迷你香水套裝5瓶 總含量42.5毫升
                                                     

The “Pack Charrier France” of Charrier Parfums, includes 5 
miniatures of feminine Eau de Parfum, packaged in 5 individual 
boxes. All these perfumes are Made in France with the best 
perfume ingredients. Total contains 42.5 ml.

“Pack Charrier France” của hãng Charrier Parfums là bộ 5 lọ 
nước hoa nhỏ xinh dành cho phái đẹp, được đóng gói thành 5 
hộp riêng. Tất cả các lọ nước hoa này đều có xuất xứ từ Pháp với 
những thành phần nước hoa tốt nhất. Tổng dung tích là 42,5 ml.

샤리에 퍼퓸의 “팩 샤리에 프랑스”는 각각의 박스에 포장된 여성적인 
오드 퍼퓸 미니어처 5종으로 구성되어 있습니다. 모든 향수는 최고의 
향수 성분으로 제작되었으며 메이드 인 프랑스 제품입니다. 전체 용량은 
42.5ml.

雪兒巴芬迷你香水套裝，含五小瓶女性香水，封裝在5個獨立的瓶中。所有的
香水均採用法國最好的香水原料製成。總含量42.5毫升。

in 1963, charrier parfums had the idea to create the concept of the Gift sets of miniature perfumes.
in fact, there were many american boats in the gulf of cannes, and the american Navies always asked to buy several 
different perfumes in small size, to have a choice of the existing French perfumes, and to bring back home. We supplied 
these customers first by gathering the small bottles in simple packaging. Then, due to the high demand, we decided to 
create nice gift sets packaging containing an assortment of different perfume bottles: that was the birth of these gift sets.
50 years later, we keep on this production that we distribute in over 60 countries through perfumeries, department stores, 
gift shops, duty free, airline...
in France, the country of fashion, we have a booth in the most famous French department store “Galeries Lafayette” and our 
sets always recorded among the best seller perfumes. year after year, we renew the sets, and we refresh our offer. perfumes 
contained in the sets represent a wide choice of traditional or fashion perfumes, with always a request: keeping the quality.
We also focus on producing eye-catching packaging, with a strong French image, that consumers can easily
recognize. All our perfumes are warranty 100 % MADE IN FRANCE
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US$ 59 / VND 1,330,000

32. Ralph Lauren – World Of Polo Collection 
(4×15ml)

Bộ sưu tầm Polo Red – Ralph Lauren.
랄프 로렌 – 월드 오브 폴로 컬렉션(4×15ml)
拉夫勞倫保羅男士淡香水系列（4X15毫升）                                                                           

Ralph Lauren – World of Polo Collection (4×15ml) Includes 15ml miniature: Polo Red for the daring risk taker, Polo Blue for the man who lives life to the 
fullest, Polo Black for the mysterious and sexy charmer, and Polo Classic for the most traditional gentleman. 

Bộ sưu tập bao gồm những mẫu nước hoa 15ml: Polo Red dành cho người thích mạo hiểm, Polo Blue dành cho người có cuộc sống viên mãn, Polo Black 
mang lại sự bí ẩn và gợi cảm, Polo Classic dành cho quý ông mang phong cách truyền thống.

랄프 로렌 – 월드 오브 폴로 컬렉션(4×15ml)은 다음의 15ml 미니어처 제품으로 구성되었습니다: 과감한 도전자를 위한 폴로 레드, 열심히 삶을 살아가는 남성을 위한 
폴로 블루, 미스터리하고 섹시한 멋을 지닌 남성을 위한 폴로 블랙, 점잖은 매력의 젠틀맨을 위한 폴로 클래식.

 
此組合包含15毫升的迷你淡香水噴霧：為勇敢的冒險者而設的保羅紅色男士淡香水、為活出人生精采的男士而設的保羅藍色男士淡香水、為神秘又性感的男神而設的黑色男士淡香水以
及為最傳統的紳士而設的經典保羅淡香水。

US$ 58 / VND 1,310,000

31. The Bulgari Men’s Gift Collection

Bộ sưu tập quà tặng nước hoa Bulgari dành cho phái mạnh
불가리 남성용 기프트 컬렉션
寶格麗男仕精選禮盒

The Men’s Gift Collection includes the most prestigious 5ML BLV Pour Homme EDT, 5ML AQVA Pour Homme EDT, 5ML AQVA Pour Homme Marine EDT, 5ML 
BVLGARI MAN Cologne EDT and 5ML BVLGARI MAN In Black EDP.

Bộ sưu tập quà tặng nước hoa dành cho phái mạnh với sản phẩm nổi tiếng nhất, bao gồm: BLV Pour Homme EDT 5ML, AQVA Pour Homme EDT 5ML, AQVA 
Pour Homme Marine EDT 5ML, BVLGARI MAN Cologne EDT 5ML và BVLGARI MAN In Black EDP 5ML.

불가리 남성용 기프트 컬렉션은 불가리 뿌르 옴므 EDT 5ml, 아쿠아 뿌르 옴므 EDT 5ml, 아쿠아 뿌르 옴므 마린 EDT 5ml, 불가리 맨 코롱 EDT 5ml, 불가리 맨 인 
블랙 EDP 5ml 로 구성되어 있습니다.

本款男仕精選禮盒含赫赫有名的 BLV 男仕淡香水(5毫升)、 AQVA 男仕淡香水(5毫升)、 AQVA 男仕海洋淡香水(5毫升)、BVLGARI 男仕古龍淡香水(5毫升)和 BVLGARI 紳士黑色
香水(5毫升)。     

new
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US$ 44 / VND 990,000
US$ 49 / VND 1,110,000

33. Burberry Men Miniature TR Set

Bộ nước hoa Burberry Men Miniature TR
버버리 맨 미니어처 트래블 세트
巴寶莉男士迷你旅行套裝

Five scents from the Burberry collection for men. Including Burberry Brit Rhythm Intense For Men Eau De Toilette 5ml, Burberry Brit Rhythm Eau De 
Toilette 5ml, Burberry Brit Eau De Toilette 5ml, Burberry Touch Eau De Toilette 5ml and Burberry For Men Eau De Toilette 4.5ml.

Năm mùi hương từ bộ sưu tập nước hoa Burberry dành cho phái mạnh. Bộ sản phẩm bao gồm: Burberry Brit Rhythm Intense For Men Eau De Toilette 
5 ml, Burberry Brit Rhythm Eau De Toilette 5 ml, Burberry Brit Eau De Toilette 5 ml, Burberry Touch Eau De Toilette 5 ml và Burberry For Men Eau De 
Toilette 4,5 ml.

클래식 향수인 버버리 브릿 리듬 인텐스 포 맨 오드트왈렛 5ml, 버버리 브릿 리듬 오드트왈렛 5ml, 버버리 브릿 오드트왈렛 5ml, 버버리 터치 오드트왈렛 5ml, 
버버리 포 맨 오드트왈렛 4.5ml, 총 다섯 가지 버버리 컬렉션을 만나 보세요.

五款巴寶莉精選男士香芬。 含巴寶莉金屬搖滾男性香露 5 毫升、巴寶莉金屬搖滾香露 5 毫升、巴寶莉英倫香露 5 毫升，巴寶莉接觸香露 5 毫升和巴寶莉男士香露 4.5 毫升。

US$ 45 / VND 1,020,000
US$ 52 / VND 1,170,000 

34. Calvin Klein Eternity Now For Men 50ml

Nước hoa Calvin Klein Eternity Now cho phái mạnh 50 ml
캘빈클라인 이터니티 나우 포 맨 50ml
卡爾文克雷恩即刻永恆男士香水 50 毫升

A juicy oriental fougère fragrance. ETERNITY NOW for men 
captures the thrill and excitement of new love, when two people 
realize that this is the beginning of forever. The fragrance is made 
of spicy ginger, star fruit and Moroccan cedar wood. Exhilarating. 
Fresh. Masculine.

Với mùi hương dương xỉ đậm chất Á Đông, nước hoa ETERNITY 
NOW dành cho phái mạnh mang đậm dấu ấn của một tình yêu 
vừa mới chớm, đắm say và bí ẩn, khi đôi tình nhân cùng cảm 
nhận được khoảnh khắc của tình yêu vĩnh cửu. Mùi hương là sự 
kết hợp giữa hương gừng cay, hương khế và gỗ tuyết tùng vùng 
Ma-rốc. Tươi vui. Tinh khiết. Nam tính.

본 상품은 오리엔탈 푸제르 노트 향수입니다. 이터니티 나우 포 맨은 
두 사람이 영원한 사랑의 시작을 느꼈을 때 찾아오는 새로운 사랑의 
황홀감과 두근거림을 담아냅니다. 본 향수에는 스파이시 진저와 스타 
푸르트, 모로칸 시더우드 향이 조화를 이룹니다. 경쾌함과 상쾌함, 
진정한 남성미를 자아냅니다.

飽滿的東方 fougère 香芬， ETERNITY NOW 男士香水帶來彷彿新戀的刺激
和喜悅，讓二人共譜永恆愛歌。混合辣薑、楊桃和摩洛哥雪松木。讓您雄姿英
發，震懾全場。
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US$ 65 / VND 1,470,000 

35. Paco Rabanne 1 Million EDT 50ml

Nước hoa Paco Rabanne 1 Million, 50ml
파코 라반 1 밀리언 EDT 50ml
帕高•拉巴納百萬男性淡香水 50毫升

The perfect contrast between a fresh and sparkling note, spicy 
blossom heart and a sensual leather base.

Sự tương phản hoàn hảo giữa tươi mát và hào nhoáng, hương hoa 
nồng ấm và một làn da gợi cảm.

강한 꽃향기의 미들 노트, 관능적인 가죽향인 베이스 노트로 구성되어 
신선하고 반짝이는 노트가 완벽하게 대비됩니다. 

這款淡香水是以清新明亮為主的前味，辛香花香的中味加上感性皮革的後味完
美結合而成。

US$ 15 / VND 340,000

36. Ebony EDP 100ml

Nước hoa Ebony
에보니 EDP
黑檀香水 100毫升

Ebony is a fresh, marine fragrance for men, opening with grapefruit and 
watermelon before progressing to a heart of lavender and blackcurrant. Base 
accords consist of guaiac wood, cedarwood and patchouli. 

Ebony là một loại nước hoa mang theo hơi thở tươi mát của biển khơi dành 
cho phái mạnh, làn hương đầu phảng phất hương bưởi và dưa hấu, hòa 
quyện êm ái với làn hương giữa gồm hoa oải hương và quả lý chua đen. 
Hỗn hợp làn hương cuối là sự kết hợp giữa gỗ guaiac, gỗ tuyết tùng và hoắc 
hương.

에보니는 상큼한 만다린 향이 매력적인 남성용 향수로, 자몽과 수박향이 탑 노트로, 
라벤더와 블랙커런트향이 하트 노트를, 과이액 우드, 삼나무, 파출리 향이 베이스 
노트를 구성합니다.

此款男士香水瀰漫著新鮮的海洋味，前調是葡萄柚和西瓜，中調是薰衣草和黑加侖，基調
是零陵香木、雪松和廣藿香。
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US$ 145 / VND 3,270,000 

37. Swarovski Swan Pendant

Mặt dây chuyền Swarovski Swan
스와로브스키 백조 펜던트
施華洛世奇天鵝吊墜

This elegant rhodium-plated pendant captures the grace and 
elegance of a swan. Delicately embellished with clear crystals set 

comes on a chain.

Mặt dây chuyền trang nhã bằng chất liệu Rô-đi này lấy cảm hứng 
từ sự duyên dáng và trang nhã của loài thiên nga. Mặt dây chuyền 
sáng lấp lánh nhưng cũng rất thanh dịu nhờ thiết kế điểm xuyết 
những hạt pha lê trong suốt, làm nổi bật mọi trang phục đi kèm. 
Mặt dây chuyền đi kèm với chuỗi dây.

백조의 기품과 우아함을 표현한 아름다운 로듐 플래팅 펜던트입니다. 
파베 세팅 클리어 크리스털의 섬세한 장식이 부드럽게 빛을 발하고, 어떤 
스타일 연출에도 자연스럽게 어울립니다. 본 펜던트에는 체인이 함께 
제공됩니다.

這款優雅迷人的鍍白金色鏈墜，演繹著天鵝的幽雅和純淨的恩典。以透明水晶
精密鑲嵌，幽幽閃爍，為裝扮注入閃耀光彩。鏈墜附鏈。

#BeBrilliant
WITH THE JEWELRY COLLECTION
DISCOVER MORE AT SWAROVSK I.COM

NEW
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US$ 50 / VND 1,130,000 

38. Orquidea Pearl Bracelet

Vòng tay ngọc trai Orquidea
오르키디아 펄 브레이슬릿
Orquidea 珍珠手鍊

Stunning white, pink & aubergine coloured 10 mm. first-quality 
organic Majorcan Pearls on an adjustable cord, to fit all sizes. 
The pearls are guaranteed for 10 years. Handcrafted bracelet 
from traditional pearl factory on the Spanish island of Majorca. 
Exclusive for Travel Retail. Man-made pearls.

Những viên ngọc trai Majorcan hữu cơ chất lượng hàng đầu có 
kích thước 10 mm với màu trắng, hồng, tím cà tuyệt đẹp được 
kết chuỗi trên dây đeo có thể điều chỉnh kích thước, vừa vặn với 
mọi cỡ tay. Ngọc trai được bảo hành 10 năm. Vòng tay được sản 
xuất thủ công từ xưởng chế tác ngọc trai truyền thống tại hòn đảo 
Majorca, Tây Ban Nha. Độc quyền cho bán lẻ du lịch.

눈부신 화이트, 핑크, 오버진 색상의 10mm 최상급 오가닉 마조르카 진주 
장식이 달려 있으며, 줄 길이는 어떤 손목에나 맞도록 조절 가능합니다. 
제품에 장착된 진주의 보증 기간은 10년입니다. 해당 제품은 스페인의 
마조르카 섬에서 전통적으로 생산되는 진정한 수공예 팔찌입니다. 면세 
전용 제품.

迷人淨白、動人粉色和魅惑紫紅的 10 毫米串珠，配上頂級有機馬略卡珍
珠，長度可調，適合所有尺寸。珍珠10 年保用。 手工手鍊來自西班
牙馬略卡島的傳統珍珠工藝工坊。 旅遊獨家販售。人造珍珠。    
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!US$ 90 / VND 2,030,000

40. Folli Follie Love & Fortune Necklace

Vòng cổ Folli Follie trong bộ sưu tập Love & Fortune
폴리폴리 러브 & 포춘 목걸이
芙麗芙麗  愛與財富項鍊
     

Stainless steel necklace with rose gold IP plating and clear crystal stones, chain 
length 40cm+5cm extension.

Chiếc vòng cổ chất liệu thép không gỉ được mạ hồng vàng theo công nghệ mạ Ion 
cao cấp, mặt đá pha lê trong veo, chuỗi dây dài 40 cm + đoạn nối dài 5 cm.

스테인리스 스틸 목걸이, 로즈골드 IP 플레이팅, 투명한 크리스털스톤, 체인 길이 
40Cm+5Cm 연장

不銹鋼IP電鍍玫瑰金項鍊配上晶瑩剔透的水晶石，鏈長40公分，附5公分延長鍊.

US$ 90 / VND 2,030,000

39. Folli Follie Bling Chic Bracelet

Vòng tay sang trọng lấp lánh Folli Follie
폴리폴리 블링시크 팔찌

芙麗芙麗  Bling Chic 手環

The iconic Folli Follie Bling Chic bangle features a rose gold plated motif with 
champagne stones adding a “bling” to daily life and seducing everyone 
around you. The perfect gift!

Chiếc vòng sang trọng lấp lánh mang tính biểu tượng của Folli Follie này nổi 
bật với gam vàng hồng cùng những viên đá màu Champagne, điểm tô thêm 
chút “lấp lánh” cho một ngày của bạn. Một món quà hoàn hảo mà ai nhìn 
cũng mê!

아이코닉한 폴리폴리 블링시크 뱅글팔찌, 로즈골드 플레이트 모티브, “블링블링”한 
샴페인스톤 장식, 매일 착용하기 좋은 매력적인 팔찌.

芙麗芙麗最經典的 Bling Chic 系列手鐲，以玫瑰金主題搭配香檳石，讓您每天都能「閃
閃發亮」，勾引周遭每一個人。是您送禮首選！

FF_FIJI_AIRLINES_2016_12.indd   1 26/10/2016   2:13 μ.μ.
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US$ 69 / VND 1,560,000

41. Pica Léla “Vintage Pearl” 18K Rose Gold Plated Necklace With 
Mother Of Pearl And Clear Crystals

Dây chuyền Pica Léla “Vintage Pearl” mạ vàng hồng 18K, mặt gắn xà cừ và hạt 
pha lê trong suốt 
피카렐라 “빈티지 펄” 자개 및 클리어 크리스털 장식 18K 로즈 
Pica Léla「復古珍珠」 18K 玫瑰金、貝母及透明水晶項鍊

Featuring chic mother of pearl underneath an intricately carved 18K rose gold 
plated filigree finish. Comes with a dazzling pair of CZ earrings and Five-year 
International warranty. 

Bao quanh cánh hoa yểu điệu, thanh nhã làm từ chất liệu xà cừ là hoạ tiết mạ 
vàng hồng 18K được chạm khắc tinh xảo. Dây chuyền đi kèm đôi khuyên tai CZ 
lấp lánh và được bảo hành quốc tế 5 năm.

시크한 자개를 기반으로 섬세하게 조각된 18K 로즈 골드 플래팅 누금 세공으로 마감 
처리되어 있습니다. 눈부시게 아름다운 CZ 귀걸이와 세트로 구성되어 있으며, 5년간 국제 
품질 보증 서비스가 제공됩니다.

精緻的貝母以 18K 金掐絲工藝精心鑲嵌，搭配一對閃耀的 CZ 耳環，附五年國際保固。

new

US$ 39 / VND 880,000

42. Pica Léla “Flora” 18K Rose Gold Plated Bracelet With Cat’s 
Eye Stone And Clear Crystals

Vòng tay Pica Léla “Flora” mạ vàng hồng 18K với đá mắt mèo và pha lê 
trong suốt
피카렐라 “플로라” 캣츠아이 스톤 및 클리어 크리스털 장식 18K 로즈 골드 플래팅 
브레이슬릿
Pica Léla「Flora」 18K 玫瑰金貓眼石透白水晶手鍊  

Inspired by Flora, the goddess of flowers in Roman mythology who 
symbolized for nature and springtime. 18K rose-gold plated bracelet 
featuring with cat’s eye crystal stones and clear crystals. 1 year 
international warranty. Length of bracelet: 18cm.

Vòng tay mạ vàng hồng 18K với những viên đá pha lê mắt mèo và hạt pha 
lê trong suốt được lấy cảm hứng từ nữ thần Flora – vị thần của hoa cỏ, là 
biểu tượng của thiên nhiên và mùa xuân trong thần thoại La Mã . Sản phẩm 
được bảo hành quốc tế 1 năm. Độ dài: 18 cm.

로마 신화에 등장하는 꽃의 여신, 플로라에서 영감을 받은 제품으로, 캣츠아이 
스톤과 클리어 크리스털로 장식된 18K 로즈 골드 도금 팔찌입니다. 1년간 국제 
품질 보증 서비스 제공. 팔찌 길이: 18Cm.

羅馬神話中的「FLORA 」女神象徵自然和春天的到來。18K 玫瑰鍍金手鍊搭配貓眼石
和透明水晶。1 年保固。鍊帶長度：18 公分。  

new
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US$ 55 / VND 1,240,000

43. Pierre Cardin Bangle Set

Bộ vòng tay Pierre Cardin
피에르 가르뎅 뱅글 세트 
皮爾卡丹手鐲套裝

Three crystal set bangles in yellow gold, rose gold and rhodium 
plating. Hypoallergenic and presented in a compact gift box. 1 year 
international warranty.

Bộ ba vòng tay được mạ vàng, vàng hồng và rhodium. Bộ sản phẩm 
được đặt trong hộp quà xinh xắn. Bảo hành toàn cầu 1 năm.

옐로우골드, 로즈골드, 로듐으로 도금된 크리스탈 팔찌 3종 세트입니다. 
저자극성이며 소형 기프트 박스에 담아 제공됩니다. 1년 동안 국제 
품질보증이 적용됩니다.   

此套裝配有黃金，玫瑰金和鍍銠三款水晶手鐲。屬低敏感性，附贈小巧禮盒。享
有1年國際保修。

US$ 30 / VND 680,000
US$ 55 / VND 1,240,000

44. Pierre Cardin 9 in 1 Earring Set

Bộ khuyên tai 9 trong 1 Pierre Cardin
피에르 가르뎅 귀걸이 세트
皮爾·卡登 9 合 1 耳環套組

Luxury earring selection containing a variety of styles in rhodium 
plating.  Nine different styles to suit any occasion or outfit, includes 
pearls and crystals.  Comes in a foldable box. 1 year warranty

Bộ khuyên tai sang trọng gồm nhiều sản phẩm có phong cách đa dạng 
được mạ rhodium. Chín phong cách khác nhau, dù là ngọc trai hay pha 
lê, đều phù hợp với bất kỳ sự kiện hay trang phục nào. Bộ sản phẩm 
được đặt trong hộp có thể gấp lại. Bảo hành 1 năm.

로듐 플래팅 처리된 다양한 스타일의 럭셔리 귀걸이 컬렉션입니다. 진주와 
크리스털로 어디에서나 어떤 옷에서도 어울리는 9가지의 다양한 스타일 
연출이 가능합니다. 접이식 상자 포장. 1년간 보증 서비스 제공.

奢華的耳環精選套組有多種鍍銠風格供您選擇。九種不同風格，含珍珠和水晶，
讓您在不同場合穿搭。附攜帶式珠寶盒。1年保固。

new
SPecial
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US$ 99 / VND 2,230,000
45. Fervor Elegante Watch And Jewelry Set - Rose Gold

Bộ trang sức và đồng hồ fervorelegante – vàng hồng
페르보르엘레강트 시계, 주얼리 세트 - 로즈 골드
Fervor Elegante 腕錶首飾套裝

This captivating watch and jewelry set from FERVOR MONTRÉAL 
includes a rose gold plated watch (Japanese movement and  splash 
resistant) along with 2 pairs of earrings, a matching necklace and a 
size adjustable ring. Presented in an elegant black gift box with an 
international warranty.

Trong bộ trang sức và đồng hồ FERVOR MONTRÉAL quyến rũ này có 
một chiếc đồng hồ mạ vàng hồng (sử dụng động cơ Nhật Bản và có 
khả năng chịu nước ở mức thấp) cùng với 2 cặp bông tai, một chiếc 
vòng cổ đồng bộ và một chiếc nhẫn có thể điều chỉnh được kích 
thước. Được đựng trong một hộp quà màu đen thanh lịch, đi kèm với 
gói bảo hành quốc tế.

페르보르 몽헤알이 선보이는 이 매력적인 시계, 주얼리 세트는 로즈 골드 
도금의 시계(재패니즈 무브먼트, 방수 기능)와 귀걸이 2종, 이에 어울리는 
목걸이, 크기 조절이 가능한 반지로 구성되어 있습니다. 우아한 검은색 선물 
박스에 포장되어 있으며 국제 보증 서비스가 제공됩니다. 

這款令人著迷的手錶和首飾套裝來自燃情蒙特利爾，由一隻玫瑰金鍍金手錶（日
本產防濺手錶機芯)、兩對耳環、一條項鍊、一枚開口戒指組成。附有優雅的黑色
禮盒包裝並且享有國際聯保。

US$ 65 / VND 1,470,000 

46. Montine Gents Watch, Pen and Wallet Set

Bộ sản phẩm Montine dành cho nam
몬틴 여성 손목시계, 뱅글, 펜던트 & 귀걸이 세트
MONTINE 男裝腕錶、筆及銀包套裝

3 hand quartz movement gents watch with round dial, black face and roman numerals 
and black leather strap; comes with a black leather wallet and handy pen.

Bộ sản phẩm với tông màu đen mạnh mẽ, bao gồm đồng hồ nam cá tính - mặt đồng hồ hiển 
thị quay số La Mã, đi kèm với ví da và bút.

골드 도금의 섬세한 크리스털로 장식된 쓰리핸즈, 쿼츠 뱅글 여성 손목시계; 
아름다운 골드 도금 크리스털 뱅글; 
골드 도금 크리스털 펜던트와 여기에 어울리는 귀걸이까지.

這款設計時尚經典的男士腕錶採用3針石英機芯、圓形表盤、黑色表面、
羅馬數字以及黑色皮錶帶。此套裝配有一個黑色皮包以及一支使用簡便的鋼筆。

Montine watches was founded by  
Bruce McGuire in 1971, originally 
making watches in the Jura region 
of Switzerland, in La Chaux de 
Fonds exclusively for the UK Duty 
Free market.  Classic stunning 
designs, set in high quality steel 
cases, and powered by precision 
engineered quartz movements were 
available to UK travelling consumers 
at exceptional value, leading to 
Montine becoming the leading duty 
free brand not just in the UK but later 
the World.  Success was so strong 
that McGuire proudly stated ‘Montine 
Watches - one sold every minute 
around the world!’

Montine is again reaching those 
dizzy heights.  Offering exceptional 
quality and value for money, with 
new styling, presentation and 
designs, Montine offers the travelling 
consumer, affordable luxury in time 
keeping.  Whether for personal use 
or gifting, Montine is the go-to entry 
level brand for watches in in-flight 
sales.

All watches are guaranteed for 2 
years, and come in gift packaging, 
offering either individual stylish 
watches, or fantastic watch and 
accessory gift sets. 

‘Montine Watches...
one sold every minute  

around the world!’
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US$ 179 / VND 4,030,000 

47. Kenneth Cole “Automatic” Gents Watch

Đồng hồ nam kenneth cole “automatic”
케네스 콜 “오토매틱” 남성용 시계
KENNETH COLE「AUTOMATIC」男士腕錶

Powered by the movement of your wrist and perfect with a skeleton dial, 
oversized indexes and brown leather strap. Water resistant to 3ATM and 2-year 
International Warranty.

Đồng hồ được lên dây cót nhờ chuyển động cánh tay người đeo, thiết kế hoàn hảo với 
mặt đồng hồ kiểu khung xương, chỉ số giờ ngoại cỡ và dây đeo da màu nâu.
Đồng hồ có khả năng chống thấm nước 3ATM và bảo hành quốc tế 2 năm.

손목의 움직임으로 동력을 공급 받음, 완벽한 스켈레톤 다이얼, 오버사이즈 인덱스, 
갈색 가죽스트랩. 방수 기능 3ATm. 전 세계 품질보증 2년. 

以手腕運動產生動力，完美結合骨感指針、超大刻度，及棕色皮錶帶。耐防水3ATM，2年國際
保固。

US$ 115 / VND 2,590,000 

48. Kenneth Cole “Transparency” Ladies Watch

Đồng hồ nữ kenneth cole “transparency”
케네스 콜 “투명” 레이디 워치
KENNETH COLE “TRANSPARENCY” 系列女裝腕錶

A stainless steel case and a see-through dial with gold indexes. White leather strap. 
Water resistant to 3ATM and 2-year International Warranty. 

Vỏ đồng hồ bằng thép không gỉ, mặt đồng hồ có thể nhìn xuyên thấu cùng chỉ số giờ vàng. Dây 
đeo da màu trắng. Đồng hồ có khả năng chống thấm nước 3ATM và bảo hành quốc tế 2 năm. 

스테인리스 스틸 베젤, 시스루 다이얼에 골드 컬러의 인덱스. 화이트 레더 스트랩.
3ATm 방수, 월드 워런티 2년 제공.

繁忙的紐約人分秒必爭。要在紐約市取勝, 必需靈活迅速和持有清晰的願景。因
此,KENNETH COLE 此款精製的透視腕錶, 以獨特的構造道出簡單精緻之美。精鋼錶殼
搭配印有金色刻度的透明錶盤, 令您看透白天與黑夜。配以白色皮革錶帶, 為女士帶來
創新的簡約風格。想要尋找自我風格？這枚手錶必然是一個正確選擇。防水度30米和2年
國際保養。
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US$ 199 / VND 4,480,000

49. Swiss Military Hanowa “SEALION X” Gents Watch

Đồng hồ nam Hanowa “SEALION X” Thụy Sỹ kiểu dáng quân đội
스위스 밀리터리 하노와 “시라이언 X” 남성용 시계

瑞士軍事 Hanowa「海獅X」男士手錶

Perfect companion for exciting trails, the watch comes with a stainless 
steel case and contrasting black bezel wraps around a matt black 
dial with 24 hour markings. Water resistant to 10ATM and 2-year 
International warranty.

Chiếc đồng hồ này được chế tác từ thép không gỉ với gờ kính đen tương phản với 
mặt đồng hồ 24 vạch chỉ đen nhám. Đây quả là người bạn đồng hành hoàn hảo 
giúp bạn theo dấu thời gian. Đồng hồ có khả năng chống thấm nước 10ATM và bảo 
hành quốc tế 2 năm. 

박진감 넘치는 여행에 어울리는 완벽한 시계, 스테인리스 스틸 케이스, 강렬한 
블랙 베젤, 매트 블랙 24시 다이얼.
방수 기능 10ATm. 전 세계 품질보증 2년.  

與驚異的設計完美結合，這款手錶採用不銹鋼錶殼，以黑色錶面環繞黑啞光錶盤，24
小時刻度。耐防水10ATM，
2年國際保固。

Green Nylon Strap
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US$ 89 / VND 2,010,000

50. Fierro Allure Watch and Double Bangle Set

Bộ đồng hồ và dây đeo Allure Fierro
피에로 얼루어 시계 & 더블 뱅글 세트
FIERRO ALLURE WATCH 手錶與雙手鐲組

Expensive looking rose gold plated watch, 3ATM water resistant, with 
high precision Japanese movement quartz, and matched with eye-
catching two bangles adorned with radiant crystals.

Chiếc đồng hồ được mạ vàng hồng làm toát lên vẻ sang trọng, thiết kế để chống 
nước ở mức 3ATM, động cơ thạch anh Nhật Bản với độ chính xác cao, đi kèm với 
hai dây đeo được trang trí bằng những hạt pha lê lấp lánh vô cùng bắt mắt.

로즈 골드 플래팅 시계는 3 ATm 수준의 방수 기능, 고정밀 재패니즈 
무브먼트 쿼츠, 더 나아가 반짝이는 크리스털로 장식된 더블 뱅글이 시선을 
사로잡습니다.

手錶高貴玫瑰金外觀，3 ATM 耐防水，高精密日本石英機芯，和兩隻閃耀的水
晶手鐲互相輝映。

new



DUTY FREE

Đồng hồ 타임 존TimE zonE 40

US$ 30 / VND 680,000

51. Moon UPTOWN Ladies Watch And Bracelet 

Vòng tay và đồng hồ nữ dòng uptown của moon
문 업타운 여성 손목시계 & 팔찌
Moon UPTOWN 女用手錶 & 手鍊

This sleek and stylish watch set is perfect for day or night, with a stand-out 
combination of a rose gold plated case on a comfortable black strap and 
complemented with a matching beaded bracelet, to “stack it up”. 1 year 
international guarantee.

Bộ đồng hồ kiểu dáng đẹp và phong cách này vô cùng phù hợp cho chị em phụ nữ, dù 
là đeo ban ngày hay ban đêm. Vỏ đồng hồ mạ vàng hồng nổi bật trên nền dây đeo màu 
đen êm ái. Bên cạnh đó còn có một vòng đeo tay đính cườm đồng bộ với đồng hồ, tạo 
nên một bộ phụ kiện "nhiều lớp" cực chất cho bạn gái. Bảo hành quốc tế 1 năm.

매끈하고 스타일리쉬한 이 시계 세트는 편안한 블랙 스트랩과 로즈 골드 도금 
케이스, 이에 어울리는 구슬장식의 팔찌로 구성되어 밤낮에 상관없이 완벽한 
스타일을 연출해 드립니다. 1년 국제 품질 보증.

在任何場合，佩戴這款精美時尚的手錶都盡現完美，鍍玫瑰金的錶殼配上舒適的黑色錶
帶，錶帶上疊加一條串珠手鍊，搭配起來非常引人注目。一年國際聯保。
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US$ 79 / VND 1,780,000

52. Temptation Ladies Watch + 5 Straps

Đồng hồ nữ Temptation và 5 dây đeo
템테이션 여성용 시계 (5가지 스트랩 추가 제공)
Temptaion 女仕手錶＋ 5 支錶帶

Comes with 6 mock-leather straps of different colors, which allow you 6 
different looks - a year-round accessory! It convinces by classy Roman silver 
colored numerals and hands set on an elegant black dial. Straps easy to 
exchange. Length adjustable. Case made of Stainless Steel. Splash proof.

Chiếc đồng hồ với 6 dây đeo giả da có màu sắc khác nhau để bạn có thể thay đổi tới 6 
kiểu dáng – một món phụ kiện dùng được cho cả năm! Kim đồng hồ và những con số 
La Mã màu bạc đẳng cấp nổi bật trên mặt đồng hồ màu đen thanh lịch. Bạn có thể dễ 
dàng thay đổi dây đeo, điều chỉnh độ dài. Vỏ đồng hồ được chế tạo từ thép không gỉ. 
Chống bắn nước.

총 6가지 스타일 연출로 1년 내내 사용할 수 있는 다양한 색상의 모크 레더 스트랩 
6개가 포함되어 있습니다. 기품 있는 블랙 다이얼을 기반으로 세련된 은색 로마 
숫자와 시곗바늘이 해당 제품을 더욱 빛나게 합니다. 스트랩 간편 교체 가능. 길이 
조절 가능. 스테인리스 스틸 소재 케이스. 방수형 제품.

6 款不同顏色的錶帶，帶給您 6 種不同風貌，讓您高調一整年！典雅的黑色錶盤上嵌著
優雅的銀色羅馬數字。錶帶替換簡單。 長度可調。 不鏽鋼錶蓋。 防水濺。

new

Color Sensation
1  WAT C H  -  5  S T R A P S

Color Sensation
1  WAT C H  -  5  S T R A P S1  WAT C H  -  5  S T R A P S1  WAT C H  -  5  S T R A P S
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US$ 30 / VND 680,000 
54. Breo Energy Watch

Đồng hồ năng lượng breo
브레오 에너지 워치
倍輕鬆能量手錶

This silicone Energy watch features a super slim band with compact LCD head for an 
incredibly comfortable and light timepiece. Made of our unique S-Ion compound, which 
is said to boost circulation, concentration and relaxation. Water resistant to 5 atm. 
Twelve Month Warranty. 

Chiếc đồng hồ Năng lượng silicone này có dây đeo siêu mỏng với màn hình LCD nhỏ 
gọn, giúp cho đồng hồ có trọng lượng nhẹ và vô cùng thoải mái cho người đeo. Được 
làm bằng hợp chất độc đáo S-Ion của hãng giúp thúc đẩy sự lưu thông, tập trung và thư 
giãn. Khả năng chịu nước lên tới 5 atm. Bảo hành mười hai tháng.

이 실리콘 에너지 시계는 초슬림 밴드와 초소형 lCD 헤드를 특징으로 하며, 놀라울 정도로 
편안하고 가벼운 무게를 자랑합니다. 혈액순환, 집중력 향상, 휴식에 효과가 좋다고 알려져 있는 
브레오의 특별한 S-이온 혼합물로 제작되었습니다. 5ATm 방수 기능. 1년 품질 보증

這款矽膠能量手錶的錶帶纖細，配以小巧的液晶顯示屏，佩戴舒適輕盈。它由獨特的離子化合物製
造而成，能促進血液循環、提高集中力、舒緩身心。 50米防水，保修一年。

US$ 89 / VND 2,010,000

53. Temptation Watch With Bracelet And Strap

Đồng hồ temptation với vòng tay & dây đeo
템테이션 손목시계 및 팔찌 & 스트랩
Temptation 手錶及錶帶

This brand-new Temptation Ladies watch comes with 2 
different straps. The dial is convincing by classy Roman 
numerals and rosé-gold - colored hands, its bezel is set with 
exquisitely Czech crystals. Case is made of stainless steel. 
Splash proof.

Chiếc đồng hồ nữ Temptation hoàn toàn mới này đi kèm với 2 dây đeo 
khác nhau. Mặt đồng hồ toát lên vẻ sang trọng với bảng số La Mã và 
kim chỉ số màu vàng hồng - gờ lắp mặt kính được làm từ tinh thể Séc 
tinh xảo. Vỏ đồng hồ làm từ thép không gỉ. Chống bắn nước.

새롭게 선보이는 이 템테이션 여성용 손목시계는 2개의 다른 
스트랩이 함께 구성되어 있습니다. 다이얼은 클랙식한 로마 숫자와 
로즈 골드 색상의 시계 바늘로 이루어져 있으며 베즐은 정교한 체코 
크리스털로 세팅되어 있습니다. 케이스는 스테인레스 스틸. 방수 
기능.

這款全新的 Temptation 女用手錶配有兩款不同錶帶。錶盤由經久不衰
而優雅的羅馬數字和玫瑰金色的指針組成，錶盤邊框鑲嵌晶瑩的捷克水
晶。錶殼由不銹鋼製作。可防濺。
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US$ 29 / VND 660,000
55. Breo Cosmo White Watch
Travel Retail Exclusive.

Đồng hồ du lịch Breo Cosmo trắng
브레오 코스모 화이트  블랙
Breo Cosmo 白色手錶

An analogue rose gold dial set in a soft touch silicone band. On-trend rose gold enhances the elegant look. Water resistant to 3atm. Twelve Month 
Warranty. Travel Retail Exclusive.

Mặt đồng hồ vàng hồng có kim chạy nổi bật trên nền dây đeo bằng chất liệu silicone mềm mại. Tông vàng hồng hợp thời trang lại càng làm tôn lên nét 
thanh lịch. Khả năng chịu nước lên tới 3 atm. Bảo hành mười hai tháng. Dành riêng cho du lịch.

부드러운 느낌의 실리콘 밴드로 구성된 아날로그식 로즈 골드 다이얼 세트. 트렌디한 골드 색상이 우아한 느낌을 더해줍니다. 3ATm 방수 기능. 12개월 보증. 여행객 
전용 상품.

採用玫瑰金模擬指針表盤，搭配柔軟的矽膠錶帶，搭配時下流行的玫瑰金，更顯優雅氣質。3 ATM 耐防水功能。十二個月保修。旅遊獨家販售。

US$ 29 / VND 660,000
56. Breo Cosmo Black Watch
Travel Retail Exclusive.

Đồng hồ du lịch Breo Cosmo đen
브레오 코스모 화이트 워치
BREO COSMO 黑色手錶

1 Cosmo White
+

1 Cosmo Black
For

US$ 53
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Gents’ Rose Gold plated chronograph watch featuring 
a silver white sunray dial complemented by a luxurious 

brown leather strap. Water resistant to 
50 metres. Date function. Guaranteed for 2 years.

Fiji 3847 FP ad (297x210mm) v1.indd   1 21/07/2015   13:27
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Gents’ Rose Gold plated chronograph watch featuring
a silver white sunray dial complemented by a luxurious

brown leather strap. Water resistant to
50 metres. Date function. Guaranteed for 2 years.

Fiji 3847 FP ad (297x210mm) v1.indd   1 21/07/2015   13:27

US$ 115 / VND 2,590,000

57. Sekonda Gents Chronograph Watch

Đồng hồ Sekonda Gents Chronograph
세콘다 남성용 크로노그래프 손목시계
Sekonda 男裝計時腕錶

Rose Gold plated case. Sunray silver dial with date and a one second 
chronograph and 24 hour readout. Brown leather padded strap. Water 
resistant to 50m. Guaranteed for Two years.

Vỏ đồng hồ được dát vàng hồng. Mặt đồng hồ màu bạc ánh vàng có thể hiện 
ngày, chức năng tính giờ và chế độ xem giờ: 24 giờ. Đồng hồ đi kèm dây da, 
có khả năng chống thấm nước ở độ sâu 50m và được bảo hành 2 năm.

로즈골드 케이스에 날짜, 초침 크로노그래프, 24시간 정보가 표시되는 썬레이 실버 
다이얼, 브라운 가죽을 덧댄 스트랩으로 구성되어 있습니다. 50m 까지 방수되며 2년 
동안 품질보증이 적용됩니다. 

玫瑰鍍金錶殼，紫外線銀色錶殼錶盤配有日期、秒錶和24小時讀數，配搭褐色皮革墊料錶
帶。防水度深至50米，附上兩年保修。

US$ 110 / VND 2,480,000

58. Sekonda Gents And Ladies Watch Set

Bộ đồng hồ nam và nữ Sekonda
세콘다 커플 손목시계
Sekonda 男女手錶組

The matching watches feature a black dial with rose gold coloured 
batons and a date. Comes with stainless steel bracelets. Water 
resistant to 50 metres and guaranteed for 2 years.

Bộ đôi sản phẩm được thiết kế với mặt đồng hồ màu đen và kim đồng 
hồ, chỉ số giờ màu vàng hồng, có hiển thị ngày tháng, dây đeo bằng 
thép không gỉ, chống nước ở độ sâu 50 m và được bảo hành 2 năm.

해당 커플 손목시계는 로즈 골드 배턴 인텍스와 날짜 표시 기능이 탑재된 
블랙 다이얼이 특징입니다. 스테인리스 스틸 브레이슬릿이 포함되어 
있습니다. 50m 방수 가능 및 2년간 국제 품질 보증 서비스 제공.

黑色錶盤搭配玫瑰金指針和日期，男女共一對。結合不銹鋼手鐲。耐水50
米，2年保固。
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US$ 55 / VND 1,240,000 

US$ 69 / VND 1,560,000
60. Lifetrons DrumBassTM IIIe Mini Bluetooth Speaker Wireless 
Metallic Design

Loa không dây Bluetooth Lifetrons
라이프트론 드럼베이스™IIIE 미니 블루투스 스피커
Lifetrons DrumBass™ IIIe 迷你藍牙無線金屬設計揚聲器

Swiss-designed. This Lifetrons small metallic gold bluetooth speaker 
boasts up to 12 hours of audio playback, wireless Bluetooth® control from 
up to 10 meters away and a dual-color LED light to indicate charging or 
playback status. Incredibly lightweight and pocket-sized. Storage case and 
cables included. One year international warranty.

Một thiết kế Thụy Sĩ. Loa bluetooth ánh vàng Lifetrons có thể phát nhạc 
với thời lượng lên tới 12 giờ, thiết bị bluetooth không dây có thể điều 
khiển từ xa tới 10m , đèn Led 2 màu để phân biệt loa đang ở chế độ sạc 
pin hay phát nhạc. Chiếc loa này được thiết kế rất gọn nhẹ, có thể bỏ vừa 
trong túi áo, quần. Bảo hành quốc tế 1 năm.

스위스에서 디자인한 라이프트론의 메탈릭 골드 미니 블루투스 스피커는 12
시간의 오디오 재생시간, 10미터 거리에서도 문제없는 블루투스 컨트롤, 충전과 
재생 상태를 확인할 수 있는 듀얼컬러 lED 라이트가 특징입니다. 믿을 수 없이 
가벼운 포켓사이즈로 언제 어디서나 나만의 음악을 즐겨보세요.

瑞士設計。 Lifetrons 小合金金色藍牙揚聲器擁有長達12小時的音頻播放，
無線藍牙控制距離可達10米，雙色LED燈表示充電或播放狀態。
令人難以置信的設計輕巧袖珍。一年國際保養。

™

US$ 85 / VND 1,920,000

59. Lifetrons Beauty Essentials Facial Massage Kit

Bộ dụng cụ mát-xa mặt Lifetrons Beauty Essentials Facial Massage 
Kit
라이프트론스 뷰티 에센셜 페이셜 마사지 키트
Lifetrons 美容精華面部按摩組

This Facial Massage Kit includes 3 interchangeable massage 
heads for eye, face and scalp. Negative ions can help increase 
effectiveness of creams and accelerates absorption. Compact and 
rechargeable via USB. One-year international warranty.

Bộ dụng cụ mát-xa mặt này bao gồm 3 đầu mát-xa có thể hoán đổi 
để dùng cho mắt, khuôn mặt và da đầu. Các ion âm tăng cường 
hiệu quả của kem dưỡng và giúp kem thẩm thấu vào da sâu hơn. 
Bộ sản phẩm nhỏ gọn và có thể sạc được qua cổng USB. Bảo hành 
quốc tế 1 năm.

페이셜 마사지 키트는 눈, 얼굴, 두피용 3가지 마사지 헤드를 번갈아 
사용할 수 있습니다. 음이온이 크림의 효과를 높여주고, 빠른 흡수를 
도와줍니다. 소형 제품으로 USB 충전이 가능합니다. 1년간 국제 품질 
보증 서비스 제공.

本款面部按摩套組含 3 件可替換的按摩頭：眼部、面部和頭皮。負離子可提升
面霜的功效，並加速吸收。外型輕便，USB 充電。一年國際保固。
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US$ 135 / VND 3,040,000 

US$ 159 / VND 3,580,000

61. Akita iCapture
Record As You Go!

Lưu lại những chuyến đi của bạn với Akita iCapture
아키타 아이캡쳐
秋田 iCapture

Have your hands free and record everything you see in HD with these 
unisex video recording sunglasses that come with polarised lenses 
for 100% UV protection, and light and shatter resistant frames. 

Hãy để đôi tay của bạn được tự do mà vẫn có thể ghi lại tất cả những 
gì bạn thấy thông qua mắt kính quay phim dành cho cả nam và nữ 
với chất lượng HD. Mắt kính giúp bảo vệ 100% mắt của bạn khỏi tác 
hại của tia UV, ánh sáng.

이동하는 곳마다 녹화! 
남녀공용 영상녹화 선글라스를 이용하면 손을 사용하지 않고 우리가 보는 
모든 것을 HD로 녹화할 수 있습니다. 100% 자외선이 차단되는 편광렌즈와 
차광 및 비산방지 프레임으로 구성되어 있습니다. 

隨時隨地隨錄
這款男女皆宜的視頻錄像太陽鏡採用100%防紫外線的偏光鏡及耐光、抗碎鏡框，
無需手提即可隨心所欲的進行高清錄像。

US$ 30 / VND 680,000

62. Smart Go Smart Cube Bluetooth Mini Speaker White

Tai nghe Bluetooth Mini màu trắng hình khối Smart Go
SmARTGO 스마트 큐브 블루투스 미니 스피커 (화이트)
Smart Go 智慧型立方藍牙迷你音箱 白色

SmartGo multi-function mini Bluetooth rechargeable speaker, 
small (only 26g) and still packed with great features. It’s not only 
a remote shutter for your smartphones, but also comes with 
handsfree speaker function for receiving phone calls. Additional 
anti-lost feature will trigger an alarm. Size : 2.7 X 2.7 X 2.8cm.

Tai nghe Bluetooth mini đa chức năng SmartGo loại có thể sạc điện 
này rất nhỏ gọn (chỉ nặng 26 g) nhưng có rất nhiều chức năng 
tuyệt vời. Tai nghe không những là thiết bị đóng mở từ xa cho chiếc 
điện thoại thông minh, mà còn có chức năng loa rảnh tay khi nhận 
cuộc gọi điện thoại. Ngoài ra nó còn được trang bị thêm tính năng 
chuông cảnh báo chống trộm. Kích cỡ: 2,7 X 2,7 X 2,8 cm.

다기능 미니 블루투스 충전식 스피커로, 26G밖에 되지 않는 소형 
스피커에는 상당한 기능이 탑재되어 있습니다. 리모트 셔터 기능을 
사용하여 찍은 사진을 스마트폰에 저장할 수 있을 뿐만 아니라 걸려 오는 
전화도 핸즈프리 기능으로 바로 받을 수 있습니다. 게다가 분실 방지 알림 
기능이 포함됩니다. 크기: 2.7 X 2.7 X 2.8Cm.

SmartGo 多功能迷你藍牙充電音箱，麻雀雖小（只有 26 g），五臟俱全。
不只能遙控智慧型手機的快門，還能當作手機來電的免持聽筒。
另附防竊警報功能。尺寸︰2.7 X 2.7 X 2.8 公分。
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US$ 60 / VND 1,350,000

63. Fazup Anti-Radiation Patch For Mobile Phones

Miếng dán điện thoại chống bức xạ
퍼즈업
Fazup 手機抗輻射貼片

Reduce your exposure to mobile phone radiation by up to 99% with this new 
technology.
2 patches included.

Giảm tiếp xúc với bức xạ điện thoại di động lên tới 99% nhờ công nghệ mới này.

휴대폰 전자파를 99% 제거하는 혁신적인 신기술을 경험해보세요.

這項新科技可減少高達99％的手機輻射暴露率。含2片抗輻射貼。

Broad range of compatible mobile phones  (with additional new models being added on a regular basis) 
 Apple:   iPhone 3G/3GS, 4/4S, 5/5C/5S, 6/6S, 6+/6S+, SE, 7, 7+  BlackBerry:    Bold 9900, Classic, Curve 9320,  9720, Passport, Q5, Z10    HTC:    Desire 601 Huawei:   Ascend G620S, 

PB and PB Lite, Honor 7 & 8, P9      LG:   G2, Nexus 4, Nexus 5, Optimus 2X   Motorola:   Moto G, Razr   Nokia:  Lumia 520, Lumia 920, N8   Samsung:   Galaxy A3, A5, A7, J1, J2, J3, 

J5 & J7, Galaxy Ace 1-4, Galaxy Alpha, Galaxy Core, Core 2, Core 4G, Core Plus & Core Prime, Galaxy Express & Express 2, Galaxy Fame, Galaxy Grand 2, Grand Plus & Grand Prime, 

Galaxy J1 & J5, Galaxy Note 2, 3 & 4, Galaxy S, S2, S3, S3 mini, S4, S4 mini, S5, S5 mini, S6/S6 Edge/S6 Edge+,S7/S7 Edge, Galaxy Trend & Galaxy lite, Galaxy Trend2 & Trend2 lite, 

Galaxy Y and Galaxy Young  Sony:   Xperia SP, M2, M4 Aqua, Z3, Z3 Compact, Z5, Z5 Compact  Wiko:   Goa, Ozzy, Sunset, Sunset 2   
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US$ 17 / VND 390,000 

65. Black IceTM  Classic Aviator Polarised Sunglasses

Kính mát dành cho nam và nữ 
블랙 아이스 클래식 애비에이터 폴라라이즈드 선글라스
Black IceTM 黑冰經典飛行員偏光太陽鏡

For both men and women. Ultra comfort fit: adjustable nosepiece and quality 
spring hinges. UV400 lenses. Comes with a microfiber protective case and one 
year warranty.

Sản phẩm siêu thoải mái và phù hợp cho cả nam và nữ, sản phẩm có thể điều 
chỉnh đệm mũi và giọng kính để tạo nên sự thoải mái. Sản phẩm chống tia tử 
ngoại 400, đi kèm với một hộp bảo vệ kính, Sản phẩm bảo hành một năm.

남녀 공용. 울트라 컴포트 핏: 조절 가능한 노즈피즈와 고품질 스프링 힌지 포함. UV400 

렌즈. 초극세사 보호 케이스. 1년 보증*

這款太陽鏡男女均可配戴。配有讓您感覺舒適貼合的可調式鼻托和高質量彈簧鉸鏈以及
UV400鏡片。附上超細纖維保護盒及1年保修。

TM

US$ 17 / VND 390,000

66. Black IceTM  Ladies Polarised Sunglasses

Kính mát phân cực cho phái đẹp của Black Ice
블랙 아이스 여성용 폴라라이즈드 선글라스
黑冰女士偏光太陽眼鏡

Features UV400 polarised lenses for all year round maximum 
protection and comfort. They meet the Australian & New 
Zealand standard for sunglasses and fashion spectacles (AS/
NZS1067:2003). One-year warranty.

Nổi bật với mắt kính phân cực UV400 giúp bảo vệ tối đa trong suốt 
cả năm và mang lại cảm giác thoải mái cho đôi mắt bạn gái. Kính 
mát đáp ứng các tiêu chuẩn của Úc & New Zealand về kính mát và 
kính thời trang (AS/NZS1067:2003). Bảo hành một năm.

UV400 폴라라이즈드 렌즈를 특징으로 하며 연중 내내 자외선 
차단 기능과 편안함을 선사합니다. 본 제품은 선글라스와 패션 
안경에 관한 호주 및 뉴질랜드 기준(AS/NZS1067:2003)을 
충족시킵니다. 1년 품질 보증.

具有全防紫外線功能的UV400偏光鏡片，無論陰晴，
無論什麼時候，都能最大程度地保護你，
讓你倍覺安心舒適。它符合澳大利亞和新西蘭對於太
陽眼鏡和時尚眼鏡的雙重要求。 
(澳大利亞／新西蘭國家標準1067：2003)。保修一年。

US$ 17 / VND 390,000 

64. Black IceTM Ladies Fashion Polarised Sunglasses

Kính mát phân cực dành cho phái đẹp Black Ice
블랙 아이스TM 여성용 편광 선글라스
Black Ice 黑冰女士極化太陽眼鏡 

Be seen in the Latest contemporary lady’s fashion UV400 Polarised Sunglasses, 
wear them casually or to that formal occasion. Meets Australian & New Zealand 
quality standards for sunglasses and fashion spectacles (AS/NZS1067:2003). One 
year warranty.

Sở hữu kính mát phân cực UV400 thời trang đương đại mới nhất dành cho phái 
đẹp, dùng để đeo hàng ngày hoặc trong các sự kiện đặc biệt. Sản phẩm đáp ứng 
tiêu chuẩn chất lượng của Australia và New Zealand đối với kính mắt và kính 
thời trang (AS/NZS1067:2003). Bảo hành 1 năm.

최신형 여성용 패션 UV 400 편광 선글라스가 일상뿐만 아니라 공식적인 자리에서도 
손색없는 스타일을 연출합니다. 선글라스와 패션 안경의 호주/뉴질랜드 표준(AS/
NZS1067:2003)을 충족합니다. 1년간 보증 서비스 제공.

展現時尚最前端的女士時尚 UV400 極化太陽鏡，居家和正式場合都合適。
符合澳大利亞和紐西蘭太陽眼鏡暨時尚品質標準（AS / NZS1067：2003）。 一年保固。
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US$ 39 / VND 880,000

67. Disney Frozen Watch
Purple

Đồng hồ nữ hoàng băng giá Disney màu tím
디즈니 겨울왕국 손목시계 퍼플
迪士尼冰雪奇緣手錶 紫色

This lovely hypoallergenic Frozen watch featuring the popular Anna & Elsa on 
the dial with a sizeable Velcro strap. Comes with collectable tin including ‘time 
to tell time’ booklet. 3 ATM water resistant. One year warranty.  Full length : 
Open 22cm, 14cm.

Với chất liệu gần như không gây dị ứng, chiếc đồng hồ Nữ hoàng băng giá đáng 
yêu này nổi bật với hình hai nàng Anna & Elsa nổi tiếng trên mặt đồng hồ cùng 
với dây đeo Velcro có thể điều chỉnh kích cỡ. Đi kèm với một hộp sưu tập và 
cuốn chỉ dẫn cách ‘đọc thời gian’. Khả năng chịu nước 3 ATM. Bảo hành một 
năm.  Chiều dài đầy đủ khi duỗi thẳng đồng hồ: 22cm, 14cm.

이 사랑스러운 겨울왕국 손목시계는 알러지 방지 처리가 되어 있으며 다이얼에 그려진 
안나와 엘사 캐릭터와 큼지막한 벨크로 스트랩이 특징입니다. 본 제품은 ‘타임 투 텔 
타임’ 책자가 들어 있는 수집용 틴 박스에 포장되어 있습니다. 3ATm 방수 기능. 1년 
보증. 전체 길이: 펼쳤을 때 22Cm, 14Cm

這款紫色的冰雪奇緣手錶活潑可愛，低過敏性，獨特的錶盤上繪有惹人喜愛的安娜和艾
爾莎，並配以寬大的幻彩錶帶。手錶的收藏錫盒中有個"報時時間"的小冊子，30米防
水，保修1年。全長：展開為22厘米，扣起為14厘米。

US$ 18 / VND 410,000

68. Lip Smackers Lipbalm Disney Frozen Set

Bộ son dưỡng nữ hoàng băng giá Disney của Lip Smackers
립 스매커 립밤 디즈니 겨울왕국 세트
迪士尼冰雪奇緣潤唇膏套裝

Inspired from the movie Disney Frozen, Lip Smacker offer beautiful shine and 
sweet flavour to your lips. Suitable for ages 6+.

Lấy cảm hứng từ bộ phim Nữ hoàng băng giá của Disney, Lip Smacker giúp giữ 
cho làn môi bé luôn căng mượt, ngọt ngào và đáng yêu. Phù hợp cho các bé từ 
6 tuổi trở lên.

디즈니 겨울 왕국에서 영감을 얻어 제작된 이 립 스매커 제품은 아름다운 광택과 
달콤한 향기를 입술에 선사합니다. 6세 이상 사용 가능.

這款潤唇膏的創作靈感源自電影冰雪奇緣，光澤動人，香味清甜，適合六歲以上兒童使
用。

DONT MISS OUR NEW

C O L L E C T I O N
NOW AVAILABLE ONBOARD
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US$ 23 / VND 520,000

69. Barbie Metallic Beauty Set

Bộ làm đẹp bằng kim loại của barbie
바비 메탈릭 뷰티 세트
芭比金屬色美容套裝

In this Barbie metallic set, Barbie’s fragrance is accompanied by a lip gloss, eye shadows and a make-up brush. A very special gift for 
fashion girls.

Những cô búp bê xinh xắn hẳn sẽ thích thú lắm với mùi thơm từ thỏi son bóng, bộ màu mắt và cây cọ trang điểm có trong bộ làm đẹp 
bằng kim loại hiệu Barbie này. Một món quà vô cùng đặc biệt dành cho các bé gái yêu thích thời trang.

바비 메탈릭 세트는 바비 향수와 립글로스, 아이쉐도우, 메이크업 브러시로 구성되어 있습니다. 패션에 민감한 소녀들에게 아주 특별한 선물이 될 
것입니다.

這款芭比金屬色美容套裝中，不僅有芭比香水，還有唇膏、眼影和化妝刷，是一款專為時尚女孩設計的特殊禮物。

US$ 20 / VND 450,000

70. iFLY SWAP Slap On Watch & Bendable Junior Sunglasses Set

Bộ kính mát và đồng hồ đeo tay có dây tự gắn IFly Kids
IFlY키즈 벤더블 선글라스 & 슬랩온 손목시계 세트
IFLY 兒童彎曲太陽眼鏡和拍拍錶套組

The light weight bendable sunglasses are shock resistant and scratch proof. The shower proof slap-on watch features easy-clean 
silicone straps and casing. Includes 2 interchangeable silicon straps and 1 year warranty.

Kính mát có thể uốn cong gọn nhẹ được thiết kế chống sốc và chống xước. Đồng hồ được thiết kế với dây đeo tự gắn, có khả năng 
chống mưa nhẹ. Dây đeo và vỏ làm bằng chất liệu silicon giúp dễ dàng vệ sinh. Sản phẩm có 2 dây silicon để thay đổi và 
được bảo hành 1 năm.

가볍고 구부릴 수 있는 해당 선글라스는 충격에 강하고 스크래치 방지 제품입니다. 방수 처리된 슬랩온 시계는 세척이 쉬운 
실리콘 스트랩과 케이스로 구성되어 있습니다. 번갈아 사용할 수 있는 실리콘 스트랩 2개와 1년간 국제 품질 보증 서비스가 
제공됩니다.

彎曲太陽眼鏡質量輕盈，防震耐刮。拍拍錶經淋水測試，矽膠錶帶和錶殼都清潔容易。含 2 支可替換的矽膠錶帶，
附 1 年保固。
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REE
LIQUOR

RượuDUTY F
 주류

US$ 59 / VND 1,330,000

89. Ballantine’s 17 Year Old 70cl

Rượu Ballentine (17 năm)

발렌타인 17년산 0.7 리터 

百齡壇17年蘇格蘭威士忌 700毫升

®

US$ 35 / VND 790,000

88. Johnnie Walker  Black 
LabelTM  1L

Rượu Johnnie Walker (nhãn đen – 1 
lít)

조니워커 블랙라벨 1 리터 

尊尼獲加黑牌 1公升

US$ 65 / VND 1,460,000

90. Chivas Regal 18 Year Old 
Scotch Whisky 75cl

Rượu Chivas (18 năm) 

시바스 리갈 18년산 스카치 위스키 0.75 
리터

芝華士18年蘇格蘭威士忌 750毫升

CIGARETTES
DUTY FREE

ESSE BLUE (200 CIGARETTES)86 US$ 15  VND 340,00

US$ 20  VND 450,00555 GOLD (200 CIGARETTES)88

 담배

US$ 74 / VND 1,670,000

US$ 59 / VND 1,330,000

71. Ballantine’s 17 Year Old 70cl

Ballantine 70cl 17 năm tuổi

발렌타인 17년산 70Cl

百齡壇17年 70CL

US$ 77 / VND 1,740,000

US$ 65 / VND 1,470,000

72. Chivas Regal 18 Year Old Blended
Scotch Whisky 75cl

Blended Scotch Whisky 75cl 18 năm tuổi của 
Chivas Regal

시바스 리갈 18년산 올드 블렌디드 스카치 위스키 
75Cl

起士瓦18年調和式蘇格蘭威士忌750毫升

Bay là Thích
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REE
LIQUOR

RượuDUTY F
 주류

555 gold (200 Cigarettes)74 Us$ 22 / Vnd 500,000

Us$ 75 / Vnd 1,690,000

73. the Macallan 1824 Collection select oak single Malt scotch 
Whisky 70cl

Rượu Macallan Select Oak Single Malt Scotch Whisky 70cl trong bộ sưu tập 
năm 1824

맥캘란 1824 컬렉션 셀렉트 오크 싱글 몰트 스카치 위스키 70cl

麥卡倫 1824 精選禮盒 單一麥芽蘇格蘭威士忌70cl

new

                  
 주류 및 담배Rượu


