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, Clinique 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…

LADIES FRAGRANCES
Nước hoa cho phái đẹp
레이디 프라그랑스

GENTS FRAGRANCES
Nước hoa cho phái mạnh
젠트 프라그랑스

BEAUTY WORLD
Thế giới mỹ phẩm
뷰티 월드

TIME ZONE
Đồng hồ
타임 존

SPARKLING SPACE
Trang sức

스파클링 스페이스

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!

ACCESSORY WORLD

Vietjet, Enjoy Flying!

액세서리 월드

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.

Thế giới phụ kiện

KIDS WORLD
Thế giới trẻ thơ
키즈 월드

LIQUOR & CIGARETTES
RƯỢU

아키타 핸디스캐너
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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…

PAYMENT TERMS

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…

지불 약관

Vietjet, Bay là Thích ngay!

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

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

비엣젯에 탑승하신 것을 환영합니다!
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

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!

사용가능 통화: 현금만 가능
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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!
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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.
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미국 달러, 베트남 동, 싱가포르 달러, 말레이시아 링기트
타이완 달러, 태국 바트, 한국 원
동전불가, 카드 사용가능
베트남 동과 미국 달러로만 환전가능
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US$ 52 / VND 1,180,000
1. 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。

new

US$ 45 / VND 1,020,000
2. Lancôme Premiere Collection - Travel Retail Exclusive
Bộ sưu tập Lancôme Premiere Collection - Hàng bán lẻ chuyên dụng khi du lịch
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랑콤 프리미어 컬렉션 면세 전용 제품입니다.
蘭蔻經典珍藏迷你香水－旅遊零售限定款

Coffret includes Lancôme, Ralph Lauren, Cacharel and Paloma Picasso: Miracle EDP (5ml), AnaïsAnaïs EDT(6ml), Trésor EDP(7.5ml), Paloma Picasso
EDP(4.8ml), Loulou EDP(3ml) and Lauren EDT (3.5ml).
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Coffret gồm có Lancôme, Ralph Lauren, Cacharel và Paloma Picasso: Miracle EDP (5 mL), AnaïsAnaïs EDT(6 mL), Trésor EDP(7.5 mL),
Paloma Picasso EDP (4.8 mL), Loulou EDP (3 mL) và Lauren EDT(3.5 mL)
코프렛 세트에는 미라클 EDP(5ml), 아나이스 아나이스 EDT(6ml), 트레 소르 EDP(7.5ml), 팔로마 피카소 EDP(4.8ml), 루루 EDP(3ml),
로렌 EDT(3.5ml)와 같은 랑콤, 랄프 로렌, 까사렐, 팔로마 피카소 제품이 포함되어 있습니다.
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本套組精選蘭寇、拉爾夫勞倫、卡夏爾和畢卡索系列經典香芬： Miracle 真愛奇蹟女性淡香精（5ml），
Anaïs Anaïs 安妮安妮女性淡香水（6ml），Trésor 璀璨女性淡香精（7.5ml），Paloma Picasso 畢卡索女性淡香精（4.8ml），
Loulou 露露女性淡香精（3ml）和Lauren 女性淡香水（3.5ml） 。
Available from 1st June 2018
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US$ 61 / VND 1,390,000
3. 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.
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.
특별한 기획 상품 또는 다채롭게 구성된 선물 세트로 안성맞춤인 면세점 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。

US$ 82 / VND 1,870,000
4. 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。
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US$ 94 / VND 2,140,000
5. Dolce & Gabbana Light Blue EDT Duo Set (2 x 50ml)
Bộ đôi nước hoa Dolce & Gabbana Light Blue EDT (2 x 50 mL)
돌체 앤 가바나 라이트 블루 EDT 듀오 세트(50ml, 2개)
杜嘉班納淺藍女性淡香水(50毫升x2)

TR exclusive set: 2 bottles of 50ml light blue EDT. This colourful, fresh, floral
fruity Eau de Toilette reflects the sensuality of the Mediterranean lifestyle.
Sản phẩm bán lẻ chuyên dụng khi du lịch: 2 chai nước hoa light blue EDT
50 mL. Nước hoa Eau de Toilette với hương thơm phong phú, tổng hòa giữa
hương hoa cỏ và trái cây thanh mát thể hiện phong cách sống an lạc của
vùng Địa Trung Hải.
면세점 전용 세트 – 라이트 블루 EDT 50ml 2개. 컬러풀, 프레시, 꽃향기와
과일향이 그윽한 EDT로, 지중해 라이프스타일의 감각을 표현합니다.
旅遊獨家套組：2 瓶 50ml light blue 淡香水。活躍、清新的花果香氣令人想起陽
光明媚的夏日，盡顯地中海女性的浪漫風情。
Available from 20th May 2018

new

US$ 60 / VND 1,370,000
6. Dolce & Gabbana Miniature Set
Bộ nước hoa mini Dolce & Gabbana
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This set contains: 1 x 4.5ml Light Blue EDT. 1 x 4.5ml Light Blue Intense. 1 x 5ml Dolce EDP. 1 x 5ml The One EDP. 1 x 7.5ml The One EDT.
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돌체 앤 가바나 미니어처 향수 세트
杜嘉班納迷你套組
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Bộ nước hoa này gồm có: 1 chai Light Blue EDT 4.5 mL. 1 chai Light Blue Intense 4.5 mL 1 chai Dolce EDP 5 mL. 1 chai The One EDP 5 mL
1 The One EDT 7.5 mL
본 세트의 구성은 다음과 같습니다. 라이트 블루 EDT(4.5ml, 1개) 라이트 블루 인텐스(4.5m, 1개) 돌체 EDP(5ml, 1개) 더 원 EDP(5ml, 1개)
더 원 EDP(7.5ml, 1개)
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本組含︰ 1 x 4.5ml Light Blue 淡香水。 1 x 4.5ml Light Blue Intense. 1 x 5ml Dolce 淡香精。1 x 5ml The One 淡香精
1 x 7.5ml The One 淡香水
Available from 1st June 2018
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DUTY FREE
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US$ 46 / VND 1,050,000
7. Burberry Classic Women Miniature Set
Bộ nước hoa mini cho phái đẹp Burberry Cổ điển
버버리 클래식 여성용 미니어처 향수 세트
巴寶莉經典女士旅行套組

This elegant Burberry Fragrances set contains four feminine miniatures of the most emblematic perfumes of the brand: Burberry London EDP 5ml,
Burberry Body EDP 4.5ml, Brit Rhythm Floral EDT 5ml and Brit EDP 5ml.
Bộ sản phẩm nước hoa Burberry trang nhã này gồm bốn chai nước hoa mini cho phái đẹp với những mùi hương đặc trưng nhất của thương hiệu này. Bao
gồm: Burberry London EDP 5 ml, Burberry Body EDP 4,5 ml, Brit Rhythm Floral EDT 5 ml và Brit EDP 5 ml.
품격 있는 이번 버버리 향수 세트는 브랜드를 대표하는 네 종류의 미니어쳐 여성 향수, 버버리 런던 EDP(5ml), 버버리 바디 EDP(4.5ml), 브릿 리듬 플로럴
EDT(5ml), 브릿 EDP(5ml)가 포함되어 있습니다.
四款 Burberry 經典女士香水讓您一次擁有：Burberry 倫敦香水 5 毫升、Burberry 香體水 4.5 毫升、Brit Rhythm 花香淡香水 5 毫升和 Brit 香水5ml。

US$ 75 / VND 1,710,000
8. My Burberry EDT 50ml
마이 버버리 EDT 50ml
我的巴寶莉 My Burberry 淡香水 50 毫升

Discover the joyful scent that captures the essence of a spring garden with blooming rain-tipped flowers.
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Nước hoa My Burberry EDT 50ml

Khám phá hương thơm hân hoan đặc trưng của khu vườn mùa xuân với những nụ hoa đang đua nở vẫn còn đọng những giọt mưa
tinh khiết.
비를 맞고 아름답게 피어나는 꽃으로 가득한 봄날의 정원을 떠올리게 하는, 활기찬 향의 향수를 만나 보세요.
探索令人愉悅的香氣，彷彿置身於春天盛開的花園，飽含露水的鮮花舞動著誘人芬芳。
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10 Ladies Fragrances Nước hoa cho phái đẹp 레이디 프라그랑스

US$ 85 / VND 1,930,000
9. Carolina Herrera New York Good Girl EDP 50ml
Nước hoa Carolina Herrera New York Good Girl EDP 50ml
캐롤리나 헤레라 뉴욕 굿 걸 EDP 50ml
卡羅琳娜紐約好女孩高跟鞋香水50 毫升

A weapon of seduction for the woman who wears it. Reveal your
good side through the luminous facet of tuberose and the best
quality Sambac Jasmine. Dare your bad side through addictive
notes of roasted Tonka beans and Cocoa.
Mùi hương lan tỏa như một thứ vũ khí có sức quyến rũ mê hồn cho
phái đẹp. Hãy thể hiện những nét đẹp trong bạn thông qua mùi
hương quyến rũ của hoa huệ và hoa nhài Sambac có hương thơm
thật tuyệt vời. Điểm xuyến thêm chút hương quyến rũ từ những
hạt đậu Tonka đen và Ca-cao - vốn là nét táo bạo của những cô
nàng được mệnh danh là “gái hư”.
이성을 유혹하는 무기, 캐롤리나 헤레라 굿걸. 빛을 발하는 월하향과
최상급 샐비어 자스민 향으로 매력을 한층 더 끌어내 보세요. 그리고
통카빈과 코코아의 중독성 강한 향으로, 자신을 과감하게 표현해 보세요.
高跟鞋是女人誘惑的武器。用晚香玉和最高品質的茉莉花展現您最好的一
面。再用誘人的烤香豆和可可的氣味大膽的展露惡魔般的誘惑。

US$ 19 / VND 430,000
10. Atraccion Gold EDP 100ml
Nước hoa Atraccion 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 từ 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 quảthoảng 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。
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US$ 25 / VND 570,000
11. Charrier Perfumes - Love Collection EDP 5 Miniatures
Nước hoa Charrier - Bộ sưu tập 5 lọ nước hoa mini Love Collection EDP
샤리에퍼퓸 – 러브 컬렉션 EDP 미니어처 5종 세트
雪兒巴芬「摯愛」迷你淡香水5瓶裝

This gift set “Love Collection” was created with miniatures bottles in heart shape
to highlight all the Love that Charrier Parfums give to women. It belongs to our
range of gift sets of miniatures perfumes, perfect gift idea, of which our company
is specialized for more than 50 years. Total contains 44ml
Bộ nước hoa mini mang tên “Love Collection” này gồm những lọ nước hoa hình
trái tim thể hiện tình yêu mà Charrier Parfums dành cho phái đẹp. Sản phẩm thuộc
dòng quà tặng nước hoa mini của hãng – vốn là một ý tưởng quà tặng tuyệt vời
gồm những loại nước hoa làm nên tên tuổi của hãng hơn 50 năm qua. Tổng dung
tích chứa 44ml
하트 모양의 미니어처 향수로 구성되어 있는 본 “러브 컬렉션”은 샤리에퍼퓸이 여성들에게
바치는 헌사나 다름없습니다. 반세기 이상의 역사를 지닌 향수 명가, 샤리에퍼퓸의 다양한
미니어처 향수 세트 가운데 하나로, 선물용으로 손색이 없는 제품입니다. 총 용량: 44mL
這套「摯愛」禮盒套組以迷你心形瓶身包裝，是雪兒巴芬精心向女人獻上的愛情禮讚。本禮盒為本
公司迷你香水禮盒系列之一，五十年專業老店，是您送禮佳品。共含44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

US$ 29 / VND 660,000
12. Charrier Perfumes - Parfums De France Collection
Nước hoa Charrier - Parfums De France Collection
샤리에퍼퓸 – 파퓸 드 프랑스 컬렉션
雪兒巴芬法國香水系列

This gift set “Collection Fashion” was created with trendy perfumes to highlight update
women. It belongs to our range of gift sets of miniatures perfumes, perfect gift idea, of
which our company is specialized for more than 50 years.
Total contains 49.7ml

這套「時尚系列」禮盒套組以時尚的香水展現追逐潮流的
女性魅力。本禮盒為本公司迷你香水禮盒系列之一，五十
年專業老店，是您送禮佳品。共含49,7毫升
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“컬렉션 패션”으로도 알려진 본 선물 세트는 여성들의 매력을 배가시킬
세련된 향수로 구성되어 있습니다. 반세기 이상의 역사를 지닌 향수
명가, 샤리에퍼퓸의 다양한 미니어처 향수 세트 가운데 하나로,
선물용으로 손색이 없는 제품입니다.총 용량: 49.7mL

!

Bộ nước hoa mini “Collection Fashion” gồm những lọ nước hoa thời thượng, làm tôn lên nét
đẹp cho người phụ nữ thời đại mới. Bộ sưu tập này thuộc dòng sản phẩm quà tặng nước
hoa mini của hãng - vốn là một ý tưởng quà tặng tuyệt vời gồm những loại nước hoa làm
nên tên tuổi của hãng hơn 50 năm qua. Tổng dung tích chứa 49.7ml
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12 gents Fragrances

Nước hoa cho phái mạnh 젠트 프라그랑스

US$ 46 / VND 1,050,000
13. Burberry BRIT Men Miniature Set
Bộ nước hoa mini cho Phái mạnh Burberry
버버리 남성용 미니어처 향수 세트
巴寶莉男士迷你套裝

This elegant Burberry Fragrances set contains four masculine miniatures of
the most emblematic perfumes of the brand: Brit, Brit Rhythm Men and Brit
Rhythm Men Intense and Brit Splash.
Bộ sản phẩm nước hoa thương hiệu Burberry trang nhã này gồm bốn chai
nước hoa mini cho phái mạnh với những mùi hương đặc trưng nhất của
thương hiệu này. Brit, Brit Rhythm Men, Brit Rhythm Men Intense và Brit
Splash.
품격 있는 이번 버버리 향수 세트는 브랜드를 대표하는 네 종류의 미니어쳐 남성
향수,
브릿, 브릿 리듬 맨, 브릿 리듬 맨 인텐스, 브릿 스플래쉬로 구성되어
四款巴寶莉經典男士香水讓您一次擁有：英倫風情、英倫搖滾男士、英倫搖滾男士濃烈，
以及英倫飛濺。

new

US$ 68 / VND 1,550,000
14. Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense Pour Homme 50ml
Nước hoa Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense Pour Homme 50 mL
돌체 앤 가바나 라이트 블루 오 인텐스 남성 향수 50ml
杜嘉班納淺藍 Eau Intense Pour Homme 男士香氛 50毫升

Top notes: chilled citrus cocktail of refreshing mandarin and frozen grapefruit.
Heart notes: salty, aquatic accord with Juniper. Base notes: vibrant amber
woods.
Hương đầu: hương quýt sảng khoái quyện với hương bưởi mát lạnh tạo nên làn
hương đầu thanh mát. Hương giữa: hương muối biển hòa quyện với hương bách
xù. Hương cuối: hương gỗ hổ phách nồng đượm.
본 향수를 뿌리자마자 처음에는 싱싱한 귤과 냉동 자몽으로 만든 시원한 감귤 향이
느껴지고, 그다음에는 짭짤한 바다 향이 베여있는 향나무 향이, 마지막으로는 활기찬 엠버
우드 향이 전해집니다.
前調：清新的柑橘和冰凍葡萄柚調出一杯沁人心脾的雞尾酒。中調：芬芳的杜松融入鹽味明顯
的海水香調。後調：欣欣向榮的琥珀森林。
Available from 20th May 2018

US$ 68 / VND 1,550,000
15. Acqua Di Giò Pour Homme EDT 50ml Spray
Nước hoa Acqua Di Giò Pour Homme EDT 50ml Spray
아쿠아 디 지오 뿌르 옴므 EDT 스프레이 50ml
阿瑪尼寄情男士淡香水噴霧(50毫升)

Born from water, air and the sun, Acqua Di Giò Pour Homme is a fragrance that bears the
olfactory desire of today’s men: freshness, transparency and lightness. It is the story of a
strong, free, elegant and mysterious man.
Được hóa thân từ nước, khí trời và vầng dương, Acqua Di Giò Pour Homme là loại nước hoa
mang đến mùi hương khát khao mê hoặc cho những quý ông hiện đại: tươi mới, tinh khiết
và nhẹ nhàng. Lọ nước hoa là câu chuyện về một người đàn ông mạnh mẽ, hào phóng,
thanh lịch và bí ẩn.
물과 공기, 태양이 빚어낸 아쿠아 디 지오 뿌르 옴므는 청량하고 투명하며 가벼운 향을 갈구하는 현대
남성의 후각적 욕망을 채워 주는 향수입니다. 강인하면서 자유롭고 우아하면서 신비로운 남성에게
매우 어울리는 제품입니다.
生於水、空氣和陽光的寄情男仕淡香水詮釋了當代男子渴望的氣息，展現清新、透明和光明的氣質，彷彿
即將展開一段堅強、自由又高雅的英雄故事。

DUTY FREE
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US$ 50 / VND 1,140,000
16. The Bulgari Men’s Gift Collection
Bộ sưu tập quà tặng nước hoa Bulgari dành cho phái mạnh
불가리 남성용 기프트 컬렉션
寶格麗男士精選套裝

Perfect as a unique offer or multiple small gifts, the exclusive to Travel Retail miniatures are individually packaged in boxes.
Vô cùng hoàn hảo để làm một món quà tặng độc đáo hoặc có thể chia thành các món quà nhỏ, bộ nước hoa dành riêng cho khách du lịch bao gồm những
chai nước hoa cỡ nhỏ được đặt trong từng hộp riêng biệt rất sang trọng.
본 면세점 한정 미니어처 세트는 특별 상품 또는 크기는 작지만 여러 제품을 다채롭게 만나볼 수 있는 선물로 안성맞춤이며, 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。

US$ 59 / VND 1,340,000
17. The Bulgari AQVA Miniatures
Bộ nước hoa mini The Bulgari AQVA
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불가리 AQVA 미니어처
寶格麗碧藍男仕香芬迷你旅行套

Perfect as a unique offer or multiple small gifts, the exclusive to Travel Retail miniatures sprays are individually packaged in boxes.
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Vô cùng hoàn hảo để làm một món quà tặng độc đáo hoặc có thể chia thành các món quà nhỏ, bộ nước hoa dành riêng cho khách du
lịch bao gồm những chai nước hoa dạng xịt cỡ nhỏ được đặt trong từng hộp riêng biệt rất sang trọng.
본 면세점 한정 미니어처 세트는 특별 상품 또는 크기는 작지만 여러 제품을 다채롭게 만나볼 수 있는 선물로 안성맞춤이며, 상자에 개별 포장되어
있습니다.
獨一無二的完美優惠，自用送禮兩相宜，旅遊零售限定迷你噴霧瓶，精緻禮盒單獨包裝。
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14 Ladies Fragrances
Gents
Fragrances
Nước hoa cho phái đẹp
Nước hoa cho phái mạnh
젠트 프라그랑스

DUTY FREE

DUTY FREE

레이디 프라그랑스
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US$ 61 / VND 1,390,000
18. 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$ 19 / VND 430,000
19. 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.
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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$ 125 / VND 2,840,000
20. 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 biotechnologyderived 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

new

US$ 81 / VND 1,840,000
21. Lancôme Advanced Génifique Yeux Light Pearl 20ml
Tinh chất trẻ hóa da vùng mắt Lancôme Advanced GénifiqueYeux Light Pearl 20 mL
랑콤 어드밴스드 제니피끄 이으 라이트 펄 20ml
蘭蔻升級版肌因亮眼賦活精粹 20ml

Inspired by gene science, Lancôme introduces a reinforced formula for immediately visible effectiveness, to
reduce eye bags and reach every recess of the eye contour. Eyes look bigger and younger in just 1 month.
Lấy cảm hứng từ công nghệ gen, Lancôme cho ra mắt công thức trẻ hóa tăng cường mang lại hiệu quả rõ
ràng ngay tức thì, giúp làm giảm bọng mắt, và có khả năng khắc phục mọi nếp nhăn quanh mắt. Giúp đôi
mắt trông to và trẻ hơn chỉ trong 1 tháng.
유전자 과학에서 영감을 얻어 랑콤에서는 눈가의 처짐을 개선하고 우묵한 눈 부위에도 빠짐없이 도달시키기 위해, 즉시 그
효과를 확인할 수 있는 보강된 제품을 출시하였습니다.
受基因科學的啟發，蘭寇推出強化配方，效果立即顯著，可減少眼袋並深入眼周凹陷。短短一個月，眼睛就會越來越年輕。

new

US$ 81 /VND 1,840,000
22. Lancôme Advanced Génifique Sensitive 20ml
Hoạt chất dưỡng da Lancôme Advanced Génifique Sensitive 20 mL
랑콤 어드밴스드 제니피끄 센시티브 20ml
蘭寇升級版嫩肌活膚雙精華 20ml
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This dual concentrate soothes and reinforces your sensitive skin and helps protect against daily aggressors.
At activation, the blue concentrate enriched with antioxidants (Ferulic + Vitamin E) releases into the base to
create a dual concentrate helping to soothe sensitive skin and reduce the appearance of visible signs of aging.
Tinh chất tác dụng kép này giúp thư giãn và cải thiện làn da nhạy cảm của bạn, đồng thời giúp bảo vệ da
khỏi những tác nhân gây hại thường ngày. Khi hoạt động tích cực, tinh chất màu xanh dương rất giàu
chất chống ô-xi hóa (Ferulic + Vitamin E) thấm sâu vào da, tạo ra tác dụng kép, giúp thư giãn làn da
và giảm thiểu sự xuất hiện của những dấu hiệu lão hóa dễ thấy.

h
h
c
T
í
à
h
l
T
àBay

이 제품은 민감한 피부를 진정시키고 강화시키며, 일상의 공격으로부터 보호해줍니다. 항산화제(페롤산 +
비타민 E)가 풍부한 블루 컨센트레이트가 작용하면서 피부 깊숙이 침투하여 이중 컨센트레이트를
생성함으로써 민감한 피부를 진정시키고 노화의 징후를 줄여줍니다.
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這款雙重精華可舒緩敏感肌膚狀況，不再受肌膚狀況困擾。在活化時，富含抗氧化劑
（阿魏＋維生素E）的藍色濃縮液會釋放進入肌膚基底，形成雙重濃縮液，能舒緩敏感肌膚，
減少老化跡象。
Available from 1st June 2018
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US$ 30 / VND 680,000
23. Clinique Long Last Glosswear Mini 5 Pack Set
Bộ 5 thỏi son bóng Mini Long Last Glosswear Clinique
ロングラスト グロスウェアー （5本セット）
倩碧持久唇彩(5支装）

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 khách 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 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.
면세전용세트: 휴대용 립 글로스 세트. 롱 라스트 글로스웨어가 8시간 동안 반짝이는
입술로 표현해 줍니다. 스위트 투쓰, 해피 하트, 큐피트 보우, 러브 앳 퍼스트 사이트,
퍼플 크러쉬 등 5가지 디럭스 여행용 사이즈로 구성되어 있습니다. 알러지 테스트를
거침. 100% 무향.
獨家旅行套裝：您全套的唇蜜系列，方便攜帶。持久透亮唇蜜，給您8小時持久透亮唇色。
盡情享受奢華旅行款唇蜜5件套，備有 Tooth, Happy Heart, Cupid’s Bow, Love at
First Sight, 與 Purple Crush五種色號。通過過敏性測試，百分之百不含香料。

US$ 30 / VND 680,000
24. Tony Moly Naturalth Goat Milk Pure CC SPF30 PA++
Kem trang điểm tự nhiên Tony Moly Naturalth Goat Milk Pure Cc Spf30 Pa++
토니모리 내추럴스 산양유 맑은 CC 크림 SPF 30 PA++
托尼莫麗天然山羊奶純乳白CC霜

Whitening, Anti-wrinkle Effects & UV protection,Triple-purpose cosmetics.
Contains 50% of goat milk extract from the immaculate environs of New Zealand.
Contains 50% of skin care moisturizing ingredients.
Với công dụng dưỡng trắng da, chống nếp nhăn và bảo vệ khỏi tia UV, là loại kem
dưỡng ba tác dụng. Sản phẩm có chứa 50% tinh chất sữa dê được lấy từ vùng đất
hoang sơ của New Zealand và 50% thành phần dưỡng ẩm chăm sóc da.
[미백, 주름 방지, 자외선 차단 – 삼중 기능성 화장품] 뉴질랜드 청정 지역의 산양유 추출 성분
50%와
스킨 케어를 위한 고보습 성분 50%를 포함하고 있습니다.
美白、抗皺&防紫外線三重功效化妝品，含 50％ 紐西蘭純淨的山羊奶精華、 50％ 護膚保濕成
分
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US$ 45 / VND 1,020,000
25. L’Oreal Look On The Go - Parisian Glamour Pouch
Bộ Son Đẹp Trên Từng Cây Số L’Oreal Look On The
Go - Parisian Glamour Pouch
로레알 룩 온 더 고 – 파리지엔 글래머
歐萊雅 L’Oreal On The Go 系列 - 巴黎魅力

Color riche le rouge - r513 viva red. Color riche l’extraordinaire – 201
rose symphony (coral). Color riche moist matte - r517 raspberry
syrup.
Bộ son bao gồm: son Color riche le rouge - r513 đỏ ấn tượng, son
Color riche l’extraordinaire – 201 hồng cam (hồng san hô), son Color
riche moist matte - r517 hồng mâm xôi.
컬러 리치 르 루즈 – R513 비바 레드 컬러 리치 르 엑스트라오디네어 – 201
로즈 심포니(코랄) 컬러 리치 모이스트 매트 – R517 라즈베리 시럽
色號：riche le rouge - r513 viva red。色號：Color riche
l’extraordinaire – 201 rose symphony （珊瑚色）。色號：riche moist
matte - r517 raspberry syrup（覆盆子果漾）。

US$ 45 / VND 1,020,000
26. L’Oreal Look On The Go - Parisian Romance Pouch
Bộ Trang Điểm Đẹp Trên Từng Cây Số L’Oreal Look On
The Go - Parisian Romance Pouch
로레알 룩 온 더 고 – 파리지엔 로맨스 파우치
歐萊雅 Look On The Go － 巴黎浪漫化妝包

Lucent magique miracle bb cream 30ml. Cc genius balm- crystal.
Brow artist design pro- 303 deep brown.
Bộ trang điểm bao gồm: kem BB lucent magique miracle 30ml, son
CC genius balm – crystal và cây kẻ lông mày brow artist design
pro- 303 màu nâu tối.
루센트 매직 미라클 BB 크림 30mL CC 지니어스 밤 – 크리스탈
브로우 아티스트 디자인 프로 – 303 딥 브라운
奇幻光感 BB 霜 30毫升 CC 花漾誘色輕唇膏－水晶 Brow Artist Design
Pro 專業眉筆 - 303 深棕色

US$ 35 / VND 800,000
27. L’Oreal CC Balm Genius by Caresse - Colour Shades
Son màu dưỡng mượt môi L’Oreal CC Balm Genius by
Caresse - Colour Shades
로레알 밤 카레스 CC 밤 지니어스 – 컬러 쉐이드
歐萊雅CC絢麗色彩輕唇膏
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컬러 리치 CC 지니어스 트리오 153g
CC 밤 지니어스 레드 2. CC 밤 지니어스
코랄 2
CC 밤 지니어스 핑크 3
絢麗三色輕唇膏 153克。CC Balm
Genius輕唇 Red 2。CC Balm
Genius輕唇 Cor 2。CC Balm
Genius輕唇 Pink 3。

ng

Bộ ba color riche cc genius trio 153 g.
Bao gồm: CC balm Genius đỏ 2, CC balm genius san
hô 2 và
CC balm Genius hồng 3.

!

Color riche cc genius trio 153g. Cc balm genius red 2.
Cc balm genius cor 2. Cc balm genius pink 3.
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US$ 33 / VND 750,000

new

Mascara Set

28. Maybelline Super BB Cushion + Mascara Set
Phấn ướt Maybelline Super BB Cushion + Bộ Mascara
메이블린 수퍼 BB 쿠션 + 마스카라 세트
媚比琳 Maybelline 特霧BB氣墊粉餅 + 睫毛膏套組

Maybelline Pure Mineral BB Cushion gives foundation level coverage
and SPF 29 for a flawless & sheer make up finish from even 3cm away!
Now available with extra savings & two Lash Sensational Waterproof
Mascaras.
Phấn ướt Maybelline Pure Mineral BB Cushion mang lại độ che phủ
nền tuyệt vời cộng với tính năng chống nắng SPF 29 cho bạn lớp trang
điểm không tì vết ngay khi nhìn với cự ly gần.
Nay còn có thêm bộ sản phẩm tiết kiệm và hai cây Mascara Chống
nước Lash Sensational.
메이블린 퓨어 미네랄 BB 쿠션은 파운데이션처럼 훌륭한 커버력과 SPF 29
라는 높은 자외선 차단 지수를 자랑합니다. 3cm 거리에서 보아도 단점 하나
없이 완벽한 메이크업을 연출할 수 있습니다. 두 종류의 래쉬 센세이셔널
워터프루프 마스카라와 함께 매우 저렴한 가격에 제공됩니다.
媚比琳 Maybelline 純淨礦物控油特霧 BB 氣墊粉餅給您無暇裸裝，配合 SPF
29，輕拍一層，馬上完美無瑕，即使 3 公分近看也毫無瑕疵！
現在購買還可享優惠，再送您兩隻新感覺睫毛膏防水款。

DUTY FREE
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US$ 54 / VND 1,230,000
29. Revlon® Super LustrousTM Lip Cube 9
Son thỏi Revlon® Super LustrousTM Lip Cube 9
레브론 수퍼 러스트러스 립 큐브 9
露華濃Revlon® 潤光澤唇TM魔術方塊套組（9支）

Indulge in captivating, luxurious colors with 9 of our
bestselling shades of this iconic lipstick, all infused with
mega-moisturizers for silky smooth and seductive looking
lips.
Đắm mình trong những gam màu ấn tượng và sang trọng
với 9 màu bán chạy nhất của dòng son nổi tiếng này, được
bổ sung các chất siêu dưỡng ẩm giúp đem đến độ mượt mà
và quyến rũ cho bờ môi.
레브론 수퍼 러스트러스 립스틱 베스트셀러 9종의 매혹적이고
고급스러운 컬러에 빠져들어 보세요. 고혹적인 외양에 메가
모이스처 성분이 더해져 부드러운 감촉을 선사합니다.
9 款豪華迷人的暢銷經典色調，蘊含超保濕霜，讓雙唇極致潤澤，展
現豐盈的誘人魅力

US$ 30 / VND 680,000
30. MISSHA [Time Revolution] The First Treatment Essence [Intensive] 150ml
Dưỡng ẩm MISSHA [Time Revolution] The First Treatment Essence [Intensive] 150ml
미샤\[타임 레볼루션] 더 퍼스트 트리트먼트 에센스\[인센시브] 150ml
MISSHA 謎尚創研極緻修護活肌水 150 毫升

Contains 80% Fermented Yeast Concentrate, which absorbs into skin instantly to energize your skin.
Use the highly concentrated essential essence at the first step of skin care for clear, glowing, healthy skin.
Chứa 80% chiết xuất nấm men, thấm sâu vào da ngay lập tức để trẻ hóa làn da.
Hãy sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm giàu dưỡng chất này cho bước chăm sóc da đầu tiên để có được làn da
trắng sáng, rạng ngời và khỏe mạnh.
발효 이스트 농축 원액 80%를 포함하고 있어, 피부에 닿는 즉시 흡수됨과 동시에 피부에 활기를 되찾아 줍니다.
스킨 케어 첫 단계에서 고농축 에센셜 에센스를 사용해 맑고 윤기 나고 건강한 피부를 유지하세요.
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含 80％ 的發酵酵母精華，可瞬間被皮膚吸收，展現誘人光彩。 在保養的清潔之後，
使用這款高密度活膚精華，讓肌膚容光煥發。

Pure Source Cell Sheet Mask (Pearl)
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VICTORIA’S SECRET

FANTASIES
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US$ 18 / VND 410,000
31. Victoria’s Secret Fantasies Body Mist - Pure Seduction 250ml
Xịt dưỡng ẩm toàn thân Victoria’s Secret Fantasies – Sự lôi cuốn thuần khiết 250ml
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 quyến rũ 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。

US$ 18 / VND 410,000
32. Victoria’s Secret Fantasies Lotion - Pure Seduction 236ml
Sữa dưỡng thể Victoria’s Secret Fantasies- Sự lôi cuốn thuần khiết 236ml
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.
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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。
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US$ 89 / VND 2,020,000
33. 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 eyecatching 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.

ícn
hg
na
gay
y!!

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。
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26 time zone Đồng hồ

타임 존

US$ 179 / VND 4,070,000
34. 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。

DUTY FREE
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Brown Embossed Strap

US$ 55 / VND 1,250,000
35. Geoffrey Beene Manhattan Collection Gents Watch
Đồng hồ Nam thuộc Bộ sưu tập Geoffrey Beene Manhattan
조프리 비니 맨해튼 컬렉션 남성 시계
Geoffrey Beene 曼哈頓系列男裝腕錶

This stylish timepiece features a contemporary sunray blue dial,
decorative chronograph look & fully self-adjustable mesh bracelet band.
Water resistant to 3ATM. The embossed rich brown alligator style strap
which is included. Two Year International Warranty.
Chiếc đồng hồ phong cách này nổi bật với mặt đồng hồ hiện đại có thiết kế ánh
mặt trời màu xanh cùng với một bộ đo thời gian và dây đeo mắt lưới có thể điều
chỉnh kích cỡ. Đồng hồ chống chịu nước ở độ sâu 30 m. Sản phẩm được tặng kèm
một dây đeo cá sấu màu nâu đậm được khắc hình. Bảo hành quốc tế hai năm.
크로노그래프 시계 디자인을 차용하고 있는 매우 스타일리쉬한 본 제품은
현대적 디자인을 자랑하는 태양광 충전 방식의 파란색 시계판과 자유자재로
길이 조정이 가능한 그물 시계 밴드로 구성되어 있습니다. 수심 30미터까지
방수가 가능하며,
양각으로 처리한 악어 가죽 느낌의 진갈색 시계줄이 함께 제공됩니다.
또한, 2년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
這款時尚的手錶採用現代日光藍色錶盤，飾以計時碼表，搭配可自調節網狀錶
帶。3ATM耐防水。附贈浮雕棕色鱷魚皮錶帶。兩年國際保固。

28 time zone Đồng hồ

타임 존

US$ 55 / VND 1,250,000
36. Ellen Tracy Elegance Collection Ladies Gold Tone Watch
Đồng hồ Vàng nữ thuộc Bộ sưu tập Ellen Tracy Elegance
엘렌 트레이시 엘레강스 컬렉션 여성용 골드 톤 시계
Ellen Tracy 優雅系列 女士金色手錶

The Elegance collection features a gold tone stainless steel, fully
self-adjustable mesh bracelet band, a faceted mirrored glass & a sunray
effect dial which features 12 crystal set index’s. This elegant timepiece comes
complete with a matching stylish crystal encrusted open hinge bangle, the
perfect combined accessory. Two Year International Warranty.
Bộ sưu tập Elegance có dây đeo mắt lưới bằng thép không gỉ màu vàng và có thể điều
chỉnh kích cỡ, mặt kính gương đa diện. Mặt đồng hồ có hiệu ứng hình tia nắng, với 12
mốc chỉ giờ bằng pha lê. Chiếc đồng hồ trang nhã này còn kèm theo vòng đeo khớp nối
mở đính pha lê, chính là món phụ kiện kết hợp hoàn hảo. Bảo hành quốc tế hai năm.
골드톤 스테인리스 스틸과 더불어 길이 조절이 가능한 메시 밴드, 반사 유리, 12개의
크리스털 인덱스가 부탁된 선레이 다이얼이 특징입니다. 게다가 크리스털을 사용한
오픈 힌지 스타일의 뱅글이 손목시계의 품격을 완성시킵니다. 2년간 국제 품질 보증
서비스를 받을 수 있습니다.
優雅系列採用金色不銹鋼及可自調節網狀錶帶，多面鏡面玻璃和日光效果錶盤，配有12夥水
晶石指標。這款優雅的手錶配有時尚水晶鑲嵌開放鉸鏈手鐲，完美搭配全身優雅的風格。2
年國際保修。
Crystal Encrusted Bangle

new

US$ 59 / VND 1,340,000
37. Cristian Cole Glittering Watch & Bangles Set
Bộ đồng hồ & vòng tay lộng lẫy Cristian Cole
크리스찬 콜 글리터링 시계&뱅글 팔찌 세트
Cristian Cole「璀璨」手錶和手環套組

The watch is a standalone head-turner; Pearly white face offset by a jewel
encrusted case; two stunning Jewellery-clasp closure bangles.
Bản thân chiếc đồng hồ là món phụ kiện thu hút mọi ánh nhìn; Mặt ngọc trai trắng kết
hợp với vỏ đồng hồ nạm đá quý; đi kèm với hai chiếc vòng tay ấn tượng có móc khóa
trang sức.
보석 장식으로 뒤덮인 케이스가 진주처럼 새하얀 빛깔의 시계를 감싸고 있는,
단독으로 제공되어도 충분히 눈길을 사로잡을 만한 제품입니다. 끝부분에 보석
장식이 달린 아름다운 뱅글 팔찌 2종이 함께 제공됩니다.
單單手錶便是萬眾矚目的焦點；珍珠白錶面以寶石鑲嵌的錶殼包覆；附兩支閃亮耀眼的
珠寶扣式手環。

DUTY FREE

29

US$ 99 / VND 2,250,000
38. Fervor Elegante Watch And Jewellery Set (Gold)
Bộ Trang Sức và Đồng Hồ Fervor Elegante (Vàng)
페르보어 엘레강트 시계ㆍ주얼리 세트(골드)
Fervor Elegante 手錶首飾套組（金）

Includes a gold plated watch (Japanese movement and splash resistant)
bedecked with crystal accents along with 2 pairs of earrings, a matching
necklace and a size adjustable ring to compliment the look. All presented in
an elegant black gift box with an international warranty.
Bộ sản phẩm này gồm có một chiếc đồng hồ mạ vàng hồng (sử dụng động cơ Nhật
Bản và có khả năng chịu nước ở độ sâu), được tô điểm bằng những viên pha lê trên bề
mặt, cùng với 2 cặp bông tai, một chiếc vòng cổ đồng bộ và một chiếc nhẫn có thể điều
chỉnh được kích thước. Toàn bộ sản phẩm được trưng bày trong một hộp quà màu đen
thanh lịch, đi kèm với gói bảo hành quốc tế.
크리스털 장식이 돋보이는 (일본식 구동 장치로 작동하고 방수 기능이 있는) 골드
도금 시계 세트입니다. 두 쌍의 귀걸이와 이에 어울리는 목걸이, 사이즈 조정이
가능한 반지가 함께 제공되어, 보다 완벽한 룩을 연출할 수 있습니다.
우아한 블랙 컬러의 선물 상자에 담겨 제공되며, 국제 품질 보증 서비스를 받을 수
있습니다.
內含一隻鍍金手錶（日本機芯，防水濺），搭配2 對水晶風格的耳環、同款項鍊及尺寸可調
整的指環，幫您完美展現風彩。附有優雅黑色禮盒，一年國際保固。

30%
OFF

Special
Price

US$ 69 / VND 1,570,000
US$ 99 / VND 2,250,000
39. Fervor Oceanic Rosaline Watch And Jewellery Set
Bộ đồng hồ và trang sức Fervor Oceanic Rosaline
페르보어 오셔닉 로잘린 시계ㆍ주얼리 세트
Fervor 海洋羅莎琳手錶首飾套組

A rose gold plated watch with a Japanese movement embellished
with sparkling crystals and Swarovski Rosaline pearls accompanied
by a set of matching earrings and an elegant pendant on a 18”
chain. A chic matching set presented in a made to fit cream croc
effect box.

반짝이는 크리스털과 스와로브스키 로잘린 진주로 장식하고 일본식
구동 장치로 작동하는 로즈 골드 도금 시계가 포함된 제품입니다. 여기에
시계와 완벽하게 매칭되는 귀걸이와 우아한 디자인의 펜던트, 18인치
체인이 더해져 시크한 세트 구성을 자랑합니다. 악어 가죽 디자인을
차용한 크림 컬러의 선물 상자도 함께 제공됩니다.
玫瑰金手錶採用日本機芯，鑲以亮麗的施華洛世奇 Rosaline 珍珠，與同款耳
環和雅緻的18英吋項鍊完美搭配。配搭乳色鱷紋皮禮盒。
Valid Till Stocks Last
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Đây là chiếc đồng hồ mạ vàng hồng chạy động cơ Nhật Bản được đính
những viên pha lê lấp lánh và ngọc trai Swarovski Rosaline, sản phẩm còn
được tặng kèm một bộ khuyên tai đồng màu và một chuỗi dây chuyền thanh
nhã dài gần 46 cm. Một bộ đồ đồng bộ thật sành điệu được trưng bày trong
một chiếc hộp giả da cá sấu màu kem không thể nào hợp hơn.
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타임 존

US$ 95 / VND 2,160,000
40. Beverly Hills Polo Club Ladies and Gents Watch Set
Bộ đồng hồ nam và nữ Beverly Hills Polo Club
비버리힐즈 폴로 클럽 커플 손목시계 세트
比佛利山莊馬球俱樂部男女對錶

Classic and clean styling with sunray silver textured dials, gold
plated hands and hour indices. The polished stainless steel cases
are fitted with high quality leather straps. 2 year manufacturer
warranties.
Bộ đôi đồng hồ nam, nữ với thiết kế cổ điển, sang trọng trong gam màu bạc
chủ đạo. Khung đồng hồ được chế tác từ thép không gỉ kết hợp hoàn hảo
cùng dây da cao cấp. Sản phẩm được bảo hành bởi nhà sản xuất trong hai
năm.
본 제품은 클래식하면서도 깔끔한 스타일의 손목시계로, 실버 선레이
다이얼과 골드로 플레이팅된 시곗바늘과 눈금이 특징입니다. 세련된
스테인리스 스틸 케이스는 품격 있는 가죽 스트랩과 환상적인 조화를
이룹니다. 품질 보증 서비스가 2년간 제공됩니다.
以銀色雷光錶盤、鍍金指針和刻度展現經典簡潔的風格。拋光不銹鋼錶殼，與
高品質的皮革錶帶完美搭配。兩年原廠保固。

20%
OFF

Special
Price

US$ 55 / VND 1,250,000
US$ 69 / VND 1,570,000
41. Beverly Hills Polo Club Ladies Watch
Đồng hồ nữ Beverly Hills Polo Club
비버리 힐스 폴로 클럽 여성 시계
比佛利山莊馬球俱樂部女士手錶

A stainless steel bezel with a unique crystal design on the bezel. Mother of pearl dial
with silver markings. The dial includes the famous BHPC logo. Genuine red leather
strap. Comes in a compact gift box and with a two year warranty.
Chiếc đồng hồ này có gờ lắp mặt kính làm bằng thép không gỉ với thiết kế đính pha lê ấn tượng
trên mặt gờ, mặt đồng hồ được khảm xà cừ với các mốc chỉ giờ làm bằng bạc. Trên mặt đồng hồ có
logo BHPC nổi tiếng. Dây đeo làm bằng da thật màu đỏ. Được gói trong hộp quà tặng nhỏ gọn và
bảo hành hai năm
독특한 크리스털 장식이 달린 스테인레스 스틸 베젤이 특히 눈에 띄는 제품입니다. 실버 눈금이
새겨진 자개 재질의 시계판에는
비버리 힐스 폴로 클럽의 로고가 새겨져 있습니다. 빨간색 가죽 스트랩과
소형 선물 상자가 함께 제공됩니다. 또한, 2년간 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
不鏽鋼錶圈，搭配獨特的水晶設計，貝母錶盤，銀色刻度。錶盤上有比佛利山正字標記。真皮紅色錶
帶。附專屬禮盒，兩年保固。
Valid Till Stocks Last

DUTY FREE
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new

US$ 55 / VND 1,250,000
42. Tick & Ogle Rose Delight White Leather Ladies Watch
Đồng hồ dây da dành cho nữ Tick & Ogle Rose Delight White
트릭 앤 오글 로즈 딜라이트 여성용 화이트 · 가죽 시계
Tick＆Ogle Rose Delight 白色皮革女錶

A feminine and stylish fashion accessory in polished rose gold and premium
genuine leather. Dynamic, fun and glamorous – the beauty in simplicity!
Một món phụ kiện thời trang nữ tính và phong cách, làm từ da thật chất lượng cao với sắc
vàng hồng sáng bóng. Năng động, thú vị và quyến rũ – vẻ đẹp chính là sự đơn giản!
로즈 골드 유광 케이스에 프리미엄 가죽 스트랩이 달린 이 시계는 여성스러우면서
스타일리시한 패션 아이템입니다. 역동적이면서 재치 있고 우아하기까지 한 본 제품은
단순함의 미학을 추구합니다.
一款拋光玫瑰金搭配高級真皮的女性時尚配件。動感、有趣又迷人，大方展現簡約之美！

new

US$ 55 / VND 1,250,000
43. Tick & Ogle Herman Leather Gents Rose Gold Watch
Đồng hồ dây da vàng hồng cho phái mạnh Tick & Ogle Herman
트릭 앤 오글 허먼 남성용 가죽 · 로즈 골드 시계
Tick＆Ogle Herman皮革紳士玫瑰金腕錶

Simplistic yet stylish design; Rose gold plated case: 42mm; Genuine Leather
Strap with Quick-release; 3ATM, 2-year International Warranty.
Thiết kế đơn giản nhưng phong cách với vỏ đồng hồ mạ vàng hồng: 42 mm; Dây da thật có
thể tháo ra nhanh chóng; có khả năng chống thấm nước 3ATM, bảo hành quốc tế 2 năm.

ay

!

단순하지만 스타일리시한 디자인이 특징인 이 시계는 직경 42mm의 로즈 골드 도금
케이스와 쉽게 착용이 가능한 천연 가죽 스트랩으로 구성되어 있습니다. 수심 3m까지
방수가 가능하며 2년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.

ng

簡約而時尚的設計；鍍玫瑰金錶殼：42公釐；真皮錶帶，可快速解下；3ATM、2年國際保固。
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32 Ladies Fragrances Nước hoa cho phái đẹp 레이디 프라그랑스

This gents analogue sports watch is brought to you by Sekonda. It has a round case and is
complemented by a black sunray dial set with batons and stainless steel bracelet. This
watch features a day/date window and is water resistant to 50m.

DUTY FREE

Guaranteed for 2 years.

33

17%
OFF

Special
Price

US$ 65 / VND 1,480,000
US$ 79 / VND 1,790,000
44. Sekonda Gents Sports Watch
Đồng hồ Thể thao cho Nam giới Sekonda
세콘다 남성 스포츠 시계
Sekonda 男士運動手錶

This gents analogue sports watch is brought to you by Sekonda. It has a round case and
is complemented by a black sunray dial set with batons and stainless steel bracelet.
This watch features a day/date window and is water resistant to 50m. Guaranteed for
two years.
Sekonda mang tới cho bạn chiếc đồng hồ thiết kế thể thao dành cho phái mạnh. Chiếc
đồng hồ có vỏ hình tròn kết hợp với mặt đồng hồ màu đen có ánh mặt trời với kim và
dây đeo làm bằng thép không gỉ. Chiếc đồng hồ này có giao diện ngày/thứ và khả năng
chống nước ở độ sâu tới 50m. Bảo hành 2 năm.
세콘다의 야심작, 남성 아날로그 스포츠 시계를 소개합니다. 둥근 모양의 본 제품은 바톤
인덱스가 포함된 태양광 충전 방식의 검은색 시계판과 스테인레스 스틸 시계줄로 구성되어
있습니다. 날짜/요일 표시 기능이 탑재되어 있으며, 수심 50미터까지 방수가 가능합니다.
2년간 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
SEKONDA 專為陽光男人設計的手錶。圓形錶殼，搭配黑色日光錶盤、棒型指針、不鏽鋼錶帶。附
日期視窗，防水性可達 50 公尺。兩年保固。
Valid Till Stocks Last

US$ 110 / VND 2,500,000
45. 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 đồng hồ được thiết kế với mặt đồng hồ màu đen sang trọng,
điểm xuyến kim và mốc giờ màu vàng hồng, có hiển thị ngày/thứ,
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.
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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。
Valid Till Stocks Last
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46%
OFF

Special
Price

US$ 35 / VND 800,000
US$ 65 / VND 1,480,000
46. Infinity Aimee Pendant And Earring Set
Bộ nữ trang gồm khuyên tai và mặt dây chuyền Infinity Aimee
인피니티 에이미 펜던트ㆍ귀걸이 세트
Infinity Aimee 項鍊耳環套組

The Aimee classic pendant & earring set would be a stunning addition to any discerning
lady's jewellery collection. Made from stainless steel, plated in 18ct rose-gold and hand-set
with the finest quality simulated diamonds. Makes the perfect gift for someone special.

ay
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Bộ trang sức Aimee gồm mặt dây chuyền và khuyên tai cổ điển là sản phẩm bổ sung ấn
tượng cho bộ sưu tập trang sức của mọi quý cô thời thượng. Sản phẩm được làm bằng thép
không gỉ, mạ vàng hồng 18ct và điểm chấm những viên kim cương nhân tạo với chất lượng
thượng hạng. Đây là một món quà hoàn hảo dành tặng ai đó thật đặc biệt.

ng

해당 클래식 펜던트 앤 귀걸이 세트는 안목 있는 여성의 주얼리 컬렉션을 더욱 풍성하게 만들어
드립니다. 소재는 스테인리스 스틸이며 18K 로즈 골드로 플레이팅 처리됐을 뿐만 아니라 최고급
다이아몬드를 그대로 재현한 시곗바늘이 사용됐습니다.
특별한 사람에게 주는 선물로 안성맞춤입니다.
Aimee 經典項鍊耳環組閃耀動人，是女士首飾收藏中無可挑剔的一抹光彩。由不銹鋼製成，鍍 18ct 玫瑰
金，手工鑲嵌頂級模擬鑽石。是送給心上人的完美禮物
Valid Till Stocks Last

l
y
Ba

h
c
í
h
T
à

gift card with a special sentiment, then carefully

Each Love x Infinity purchase is displayed on a

wrapped in tissue and placed in a beautiful bag
BUY
BOTH For US$ 50
that is a delight to both give and receive.

gift card with a special sentiment, then carefully
wrapped in tissue and placed in a beautiful bag
that is a delight to both give and receive.

...aim for the moon, and even if you
miss you will land among the stars

new

...aim for the moon, and even if you
miss you Each
will landLove
among
the stars purchase
x Infinity

is displayed on a

gift card with a special sentiment, then carefully
US$ 26 / VND 590,000
tissue
and placed in a beautiful bag
47. Love X Infinity Heartwrapped
Moon AndinStar
Bracelet
Each Love x Infinity purchase is displayed on a
gift card with a special sentiment, then carefully
wrapped in tissue and placed in a beautiful bag
that is a delight to both give and receive.

that is a delight to both give and receive.

Vòng đeo tay Love X Infinity Heart Moon & Star
러브 X 인피니티 하트, 초승달, 별 모양 장식 팔찌
...I love
you to the愛與永恆
moon and back
Love
X Infinity
心月與星之手環

Consists of a delicate Heart, Moon & Star Charm presented on a card with the message ‘Just to say...
Aim for the moon, and even if you miss you will land among the stars’. Perfect gift.1 year international
SENTIMENTAL,
warranty.

MEANINGFUL,
Được
lồng ghép các hình ảnh Trái tim, Mặt trăng & Ngôi sao đặt trên một tấm thiệp với thông điệp ‘Lời
muốn nói... Bạn ước ao lên được cung trăng, và nếu có lỡ không lên được đó thì bạn sẽ vẫn chạm được
MEMORABLE
tới
những vì sao’. Là món quà hoàn hảo, được bảo hành quốc tế 1 năm.
AND
“달을
향해 TIMELESS
떠나요. 길을
잃는대도,
중 어딘가에
도착하게 될 거예요”라는 문구가 달린 카드 위에,
...I love
you 수많은
to the별moon
and back
섬세하게 가공된 하트와 초승달, 별 모양의 장식이 달린 팔찌가 올려진 채 제공됩니다. 선물로도 손색이 없는
제품입니다. 1년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
...aim for the moon, and even if you
miss you will land among the stars

結合一顆美妙的心、一彎月亮與璀璨星星，
只差一句…「妳便是月宫上的嫦娥」，或是哪顆
...aim for 魅力將真摯的言語寄於卡片，
the moon, and even if you
星上的仙女。送禮首選！1 年國際保固。

miss you will land among the stars

SENTIMENTAL,
MEANINGFUL,
MEMORABLE

AND TIMELESS
...I love you to the moon and back

SENTIMENTAL,
MEANINGFUL,
MEMORABLE
AND TIMELESS

new

www.inf inityandco.com
...I love you to the moon and back

US$ 30 / VND 680,000

48. Love X Infinity Heart Moon And Star Pendant

SENTIMENTAL,

Mặt dây chuyền Love X Infinity Heart Moon & Star
러브 X 인피니티 하트, 초승달, 별 모양 장식 펜던트
Love X Infinity 愛與永恆 心月與星之吊墜

MEANINGFUL,
MEMORABLE

‘Consists of a delicate Heart, Moon & Star Charm presented on a card with the message ‘Just to say... I
love you to the moon and back’ included in a luxury giftbag. Perfect gift.1 year international warranty.

AND TIMELESS

‘Được lồng ghép các hình ảnh Trái tim, Mặt trăng & Ngôi sao đặt trên một tấm thiệp với thông điệp ‘Lời
muốn nói... Yêu em nhiều đến tận trăng sao’ đặt trong một túi đựng quà sang trọng. Là món quà hoàn
hảo, được bảo hành quốc tế 1 năm.
“하늘만큼 땅만큼 사랑해요”라는 문구가 달린 카드 위에, 섬세하게 가공된 하트와 초승달, 별 모양의 장식이 달린
펜던트가 호화로운 선물 상자에 담겨 제공됩니다. 선물로도 손색없는 제품입니다. 1년간 국제 품질 보증 서비스를
받을 수 있습니다.{4]

www.inf inityandco.com

www.inf inityandco.com

結合一顆美妙的心、一彎月亮與璀璨星星，魅力將真摯的言語寄於卡片，只想說一句…我愛你到地老天荒。奢華禮盒精
裝。送禮首選！1 年國際保固。
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US$ 50 / VND 1,140,000
49. JOIA De Majorca Pearl Bracelet
Vòng tay ngọc trai JOIA De Majorca Pearl Bracelet
조아 드 마조르카 진주 팔찌
JOIA De Majorca 珍珠手鍊

Multi coloured man-made pearl bracelet by JOIA De Majorca is a
classic charm with a modern look. Popular 10mm size is a perfect
gift or self purchase. 10mm Stud earrings are free with the purchase
of the bracelet. A Duty Free exclusive and offered at great savings!
Limited lifetime guarantee. Made in Majorca Spain. 7 inches.
Chiếc vòng tay ngọc trai nhân tạo lấp lánh sắc màu của hãng JOIA De
Majorca mang vẻ quyến rũ cổ điển trong thiết kế hiện đại. Với kích
cỡ 10 mm phổ thông, đây là món đồ hoàn hảo để bạn mua làm quà
hoặc tự thưởng cho bản thân. Tặng kèm miễn phí bông tai đinh 10
mm khi mua vòng tay. Dành riêng cho mặt hàng Miễn thuế và được
bán với mức giá cực kỳ kinh tế! Thời gian bảo hành giới hạn. Được sản
xuất tại đảo Majorca Tây Ban Nha. 18 cm.

Earrings
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색색으로 빛나는 모조 진주 팔찌로, 모던하면서도 클래식한 매력을 뽐내세요
가장 대중적인 10mm 사이즈로 제작되어, 타인이나 나를 위한 선물로도
손색이 없습니다. 팔찌를 구매하면, 10mm 스터드 귀걸이가 함께 제공됩니다.
매우 저렴한 가격에 구매할 수 있는 면세점 한정 제품입니다!
제한적 평생 품질 보증 서비스를 제공합니다.
스페인 마요르카 섬에서 제작된 7인치 팔찌입니다.
JOIA De Majorca 用多彩人造珍珠打造出具有現代感的經典魅力。流行的 10mm
鍊長，自用送禮兩相宜。買手鍊即送您 10mm 耳釘。免稅獨家優惠！有限終身保
固。西班牙馬略卡島製造。7 英寸。
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38 sparkling space

Trang sức

CZ Earrings

US$ 85 / VND 1,930,000
50. Pica LéLa “Coral” 18K Rose Gold Plated Necklace With
Cat’s Eye Crystal Centre Stone
Dây chuyền “Coral” mạ vàng hồng 18K với mặt đá mắt mèo
trong suốt Pica LéLa
캣츠아이 크리스털 센터 스톤으로 장식한 피카 렐라 “코랄” 18K 로즈 골드
도금 목걸이
Pica LéLa「珊瑚」18K 玫瑰金貓眼透白水晶項鍊

Heartfelt and delicate, inspired by summer Coral Sea, this vintagedesign 18K rose gold plated radiates a timeless romance. It features
with shimmering clear crystals and blue cat’s eye crystal centre
stone. A perfect gift for the one you love! Complemented by a fiveyear international warranty and a pair of brilliant-cut CZ earrings.
Chân thành và tinh tế, lấy cảm hứng từ Vùng biển San hô mùa hè,
thiết kế cổ điển mạ vàng hồng 18K này toát lên vẻ lãng mạn vượt
thời gian. Chiếc dây chuyền tuyệt đẹp với đá mắt mèo xanh trong
và hạt pha lê lấp lánh trong suốt. Đây quả là một món quà hoàn hảo
dành tặng người bạn yêu thương! Đi kèm đôi khuyên tai CZ gắn đá
tuyệt mỹ và bảo hành quốc tế 5 năm.
한 여름의 산호해에서 영감을 받아 제작한, 따뜻하고 섬세한 디자인의 빈티지
18K 로즈 골드 도금 목걸이로, 시간의 한계를 뛰어넘는 완벽한 로맨스를
꿈꿔 보세요. 은은하게 빛을 발하는 투명한 크리스털과 푸른색 캣츠아이
크리스털 센터 스톤으로 장식한 본 제품은 사랑하는 사람에게 주는 선물로
안성맞춤입니다! 한 쌍의 큐빅지르코니아 귀걸이와 함께 매칭이 가능하며, 5
년간 국제 품질 보장 서비스를 받을 수 있습니다.
這款精緻動人的懷舊 18K 鍍玫瑰金項鍊取材於夏季的珊瑚海，散發著永恆的浪
漫氣息。晶瑩剔透的水晶搭配魅惑的藍色貓眼石，展現澄澈海水中的神秘魅力。是
送給心上人的完美禮物！5 年國際保固，另附一對燦爛的切割 CZ 耳環。

DUTY FREE

39

34%
OFF

Special
Price

US$ 59 / VND 1,340,000
US$ 89 / VND 2,020,000
51. Pica LéLa “Sweet Duchess” 18K Rose Gold Plated Necklace
Vòng Cổ Pica LéLa “Nữ Công Tước Kiều Diễm” mạ Vàng Hồng 18K
피카렐라 “스위트 더체스” 18K 로즈골드 도금
Pica LéLa 「甜蜜的公爵夫人」18K 鍍玫瑰金項鍊

Graceful and delicate, enchant with Sweet Duchess! The signature Dynasty Crown
is integrated with crystal and mother of pearl to create a subtle elegant look. The
necklace provides you with the complete beautiful look and the multi-wearing
design adds fun to your fashion sense! 5 year international warranty.
Tinh tế, duyên dáng, thu hút mọi ánh nhìn cùng vòng cổ Nữ Công Tước Kiều Diễm!
Chiếc vòng cổ là điểm nhấn trong bộ sản phẩm Dynasty Crown, được gắn hạt pha lê
và xà cừ để tạo nên nét tinh tế thanh nhã. Không chỉ làm điểm nhấn hoàn thiện cho
vẻ đẹp của bạn, mà chiếc vòng cổ này còn có thiết kế đa dụng, giúp bạn có thể phối
đồ dễ dàng theo đúng gu thời trang của mình! Bảo hành quốc tế 5 năm.
피카렐라 “스위트 더체스”의 우아하고 세련되며 황홀한 매력에 빠져보세요! 크리스탈과
진주 장식이 달린 왕관 모양의 시그니처 제품으로 은은한 우아함을 뽐낼 수 있습니다.
다양하게 매칭이 가능한 디자인으로 패션에 센스를 더하고 아름다움을 완성하세요. 5년간
국제품질보증서비스를 받을 수 있습니다.
和甜蜜公爵夫人一同展現優雅和曼妙！王冠標誌與水晶和貝母融為一體，展現精緻優雅。項鍊為您
的外型再添一抹燦爛光彩，多重穿戴設計，隨心所欲展現個人時尚！5年國際保固。
Valid Till Stocks Last

36%
OFF

Special
Price

US$ 25 / VND 570,000
US$ 39 / VND 890,000
52. AEON Adjustable Crystal Bracelet Trio
Bộ ba vòng tay pha lê có thể điều chỉnh độ dài AEON Adjustable Crystal Bracelet Trio

ay
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이온 길이 조정 가능 크리스털 팔찌 트리오 세트
永旺可調式水晶手鍊三條

ng

This stunning new set is the perfect way to wear Silver, Gold and Rose Gold colours. The friendship style closing means the bracelets are very
adjustable
and will be a perfect fit for all wrist sizes. International 1 year guarantee. Presented in a gift box.
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Bộ vòng tay mới và ấn tượng này là sự kết hợp hoàn hảo khi đeo ba màu Bạc, Vàng và Vàng Hồng. Cách thắt vòng theo kiểu buộc rút
giúp những chiếc vòng có thể điều chỉnh độ dài và vừa vặn với mọi cỡ tay. Bảo hành quốc tế 1 năm. Được trưng bày trong hộp quà
tặng.
실버와 골드, 로즈 골드까지 총 세 가지 컬러를 포함하는 멋진 신상 세트로 완벽한 룩을 연출해 보세요. 길이 조정이 매우 편리하여 손목
사이즈에
관계없이 누구나 착용이 가능합니다. 1년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다. 추가로, 선물 상자가 함께 제공됩니다.
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這套絢爛的全新首飾套組以金、銀和玫瑰三色，為您完美搭配造型。手鍊貼心設計，超寬可調範圍，讓您搭配無拘束。1 年國際保固。
禮盒精心包裝。
Valid Till Stocks Last

40 sparkling space

41%
OFF

Trang sức

스파클링 스페이스

Special
Price

US$ 32 / VND 730,000
US$ 55 / VND 1,250,000
53. Pierre Cardin Earring Set (Set of 9)
bộ khuyên tai pierre cardin (9 đôi)
피에르 가르뎅 귀걸이 세트(Set of9)
皮爾卡登 Pierre Cardin 耳環組（9對裝）

Luxury earring selection containing 9 rhodium plated sets. Nine different styles to suit any occasion or outfit. Comes in a foldable caddy with 1 year
warranty.
Bộ khuyên tai đa dạng bao gồm 9 đôi khuyên mạ rhodium. Chín phong cách khác nhau phù hợp với mọi dịp và mọi phong cách thời trang. Sản phẩm
đựng trong hộp gấp, bảo hành 1 năm.
로듐 플레이팅 처리된 9가지 럭셔리 귀걸이 컬렉션입니다. 어떤 장소나 어떤 옷에도 잘 어울리는 9가지의 다양한 스타일링이 가능합니다. 접이식 상자에 담겨 제공되며
1년간 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
豪華鍍銠系列耳環 9 對套組。九款不同風格，適合各種場合穿搭。以折疊桶狀禮盒精裝， 一年保固。
Valid Till Stocks Last

50%
OFF

Special
Price

US$ 40 / VND 910,000
US$ 80 / VND 1,820,000
54. Pierre Cardin Pearl Earring Set
Bộ khuyên tai Ngọc trai Pierre Cardin
삐에르 까르댕 진주 귀걸이 세트
皮爾卡丹珍珠耳環組

Luxury collection of three statement peal earrings. Mix and match
your outfit with these three earrings in gold, rose gold and rhodium
plate. 3 different options to suit any occasion. All hypoallergenic and
nickel release compliant. International warranty
Là bộ nữ trang sang trọng với ba đôi khuyên tai ngọc trai xinh xắn.
Bạn có thể kết hợp và phối các trang phục khác nhau với những đôi
khuyên tai được mạ vàng, vàng hồng và rhodium này. Có 3 lựa chọn
khác nhau phù hợp với mọi sự kiện. Tất cả được làm bằng chất liệu
không gây dị ứng và tuân thủ tiêu chuẩn về niken. Sản phẩm được
bảo hành quốc tế.
삐에르 까르댕 진주 귀걸이 세트에는 고급스러운 스테이트먼트 귀걸이 3
종이 포함되어 있습니다. 골드와 로즈 골드, 로듐으로 도금한 귀걸이 3종을
의상에 따라 적절히 믹스 매칭하여, 어느 자리에나 어울리게 연출할 수
있습니다. 니켈 방출량 시험을 통과한 저자극성 제품이며,
국제 품질 보증 서비스가 제공됩니다.
豪華精選三對亮麗的珍珠耳環。搭配鍍金、鍍玫瑰金和鍍銠。
3 款色彩，隨場合配出萬種風情。全部防過敏，
低鎳測試。國際保固
Valid Till Stocks Last

DUTY FREE

41

US$ 55 / VND 1,250,000
55. 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 bảo quản trong hộp quà xinh xắn. Bảo
hành toàn cầu 1 năm.
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옐로우골드, 로즈골드, 로듐으로 도금된 크리스탈 팔찌 3
종 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。
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15%
OFF

Special
Price

US$ 135 / VND 3,070,000
US$ 159 / VND 3,610,000
56. Akita iCapture
Record As You Go!

Akita iCapture
아키타 아이캡쳐
Akita iCapture 攝像眼鏡

Enjoy handsfree HD recording of everything you see with these
Bluetooth enabled video recording sunglasses. Comes with an 8GB
Micro-SD Card and one year international warranty.
Tận hưởng khả năng ghi hình rảnh tay tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy
với cặp kính quay video được kích hoạt Bluetooth này. Tặng kèm thẻ
Micro-SD 8GB và bảo hành quốc tế một năm.

ng

免持高畫質錄影機，搭載太陽眼鏡，走到哪裡，錄到哪裡，
支援藍牙連線。附 8GB Micro-SD 卡，一年國際保固。

ay

!

블루투스 기능이 포함된 선글라스 비디오 카메라로, 두 손을 자유롭게 둔 채,
여러분이 보는 모든 것을 HD영상에 담아보세요.

Valid Till Stocks Last
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44 accessory world

54%
OFF

Thế giới phụ kiện 액세서리 월드

Special
Price

US$ 69 / VND 1,570,000
US$ 150 / VND 3,400,000
57. Akita HandyScan
Máy quét cầm tay Akita
아키타 휴대용 스캐너
Akita HandyScan 秋田手持掃瞄機

This cordless, high resolution color scanner puts limitless on-touch scanning capabilities in the palm of your hand. Ideal for scanning and preserving
important documents, business cards, receipts, letters, magazines and much more for later retrieval from your computer. Scans an area as large as
8.5îWx50îL (larger than A4) in less than 10 seconds. The ideal solution for use in and out of office. Includes travel pouch, USB cable and 4GB
micro-SD card.
Chiếc máy quét không dây, có màu sắc với độ phân giải cao này có khả năng quét không giới hạn qua chức năng cảm ứng – với kích cỡ vừa gọn lòng bàn
tay. Đây là giải pháp lý tưởng giúp bạn quét và lưu trữ tài liệu, danh thiếp, hoá đơn, thư từ, tạp chí và nhiều tài liệu quan trọng khác để có thể dễ dàng
truy xuất thông tin trên máy tính khi cần về sau. Sản phẩm có thể quét được diện tích lên tới 8.5îWx50îL (lớn hơn cỡ A4) trong vòng chưa đến 10 giây.
Đây là giải pháp lý tưởng cả trong và ngoài văn phòng. Kèm theo sản phẩm là bao đựng du lịch, cáp nối USB và thẻ nhớ micro-SD 4GB.
본 무선 고해상도 컬러 스캐너는 원 터치 핸디 방식으로 무궁무진한 스캔이 가능합니다. 주요 문서와 명함, 영수증, 편지, 잡지 등의 스캔 및 보존에 최적화되어 있으며,
차후, 컴퓨터로 접속하여 기존에 스캔한 데이터를 불러올 수 있습니다. A4 용지 크기보다 큰 8.5îWx50îL의 구역을 스캔하는 데 10초도 걸리지 않을 정도로 빠르며,
사무실 안팎에서 사용 가능합니다. 추가 구성품으로는 여행용 파우치, USB 케이블, 4GB micro-SD 카드가 있습니다.
這款無線的高解析度彩色掃瞄機將無限的功能全簡化成觸碰模式，一切盡在指掌之間。適合掃瞄和保存重要文件、名片、收據、信函、雜誌，還可之後在電腦上擷取。以 Wi-Fi 無
縫傳輸，不到 10 秒即可掃描8.5îWx50îL（比A4 還大）的區域。文件輸入輸出都理想得無可挑剔。附旅行袋、USB 電纜和 4GB micro-SD卡。
Valid Till Stocks Last

DUTY FREE

A SUNDAY AFTERNOON WITH THE AKITA SMARTWATCH
ESSENTIAL INFORMATION ON YOUR WRIST
0 7 .0 0 A M

10:00 AM
WAKE UP WHEN YOUR
ALARM GOES OFF

0 0 .0 0 A M

0 0 .0 0 A M

0 0 .0 0 A M

8:00 PM
AFTER A BUSY DAY
CHECK YOUR HEART RATE

ALARM

12:00 PM
TRACK YOUR STEPS
TO THE GYM

6:00 PM
COLLEAGUE
SENDS AN EMAIL

Calorie

Target

Percent

1.31

1000

0%

1:00 PM
LEAVE PHONE IN LOCKER
AND GO WORKOUT

12

Start

EMAIL

5:00 PM
TAKE DOG OUT FOR WALK
AND DAD CALLS
0717584117

2:00 PM
SEND TEXT TO FRIEND
WHILE WORKING OUT

6

4:00 PM
TAKE A WALK
AND TRACK
STEPS HOME

PHONE CALL

HEALTH

3

9

Back

3:30 PM
CALCULATE YOUR
WEEKLY BUDGET
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4:00 PM
LISTEN TO MUSIC
ON YOUR WAY HOME
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CALCULATOR

SmartWatch

US$ 120 / VND 2,730,000
NOW WITH SIM CARD SLOT &
HEART RATE SENSOR

US$ 240 / VND 5,460,000
58. Akita SmartWatch
Đồng hồ thông minh Akita
아키타 스마트워치
AKITA 秋田智慧型手錶

12

SIM Card Slot

NOTIFICATIONS

MUSIC

PHONE BOOK

CALL HISTORY
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이 스타일리쉬한 스마트워치만 있다면, 더는 스마트폰을 붙들고 있지
않아도 됩니다. 손목 위에서 스마트폰의 주요 기능을 모두 누려
보세요. 심장박동수 모니터가 내장되어 있어 건강 및 신체 관리에도
유용합니다. 2년간 국제 품질 보증 서비스가 제공됩니다.
추가로, iOS 장치와의 제한적 호환이 가능합니다.

Heart Rate sensor

PEDOMETER

Price

Với chiếc Đồng hồ Thông minh phong cách này, bạn có thể sử dụng
tất cả các tính năng cần thiết của một chiếc điện thoại thông minh
ngay trên cổ tay và giữ cho đôi tay của mình rảnh rang. Chiếc Đồng
hồ Thông minh này còn tích hợp máy đo nhịp tim để theo dõi sức
khỏe và sự cân đối của cơ thể bạn. Bảo hành sản xuất quốc tế một
năm. Có cung cấp một số tính năng giới hạn với các thiết bị chạy hệ
điều hành iOS.

6

VOICE CONTROL

Special

Have access to all your essential Smartphone functions on your wrist
and keep your hands free with this stylish SmartWatch that also
features a built in heart rate monitor for keeping track of your health
and fitness. Includes a 1 Year International manufacture warranty.
Also offers limited functionality with iOS devices.

3

9

50%
OFF

集結所有智慧型手機的功能於一身，這款時尚手錶讓雙手
重獲自由。附心率檢測器，幫您追蹤健康與健身狀況。
可接收簡訊、電子郵件、日曆等通知。
附1年國際原廠保固，另提供有限的 iOS 裝置功能。
Valid Till Stocks Last
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46 accessory world

Thế giới phụ kiện 액세서리 월드

30%
OFF

Special
Price

US$ 69 / VND 1,570,000
US$ 99 / VND 2,250,000
61. Kyutec HD Camera Pen
Bút Camera Kyutec HD
큐텍 HD 카메라 펜
Kyutec 高畫質攝影筆

Enjoy recording videos in excellent High Definition quality – all with an easy one-button operation.
Can also be used as USB Stick or usual pen!
Chỉ với thao tác đơn giản, bút camera Kyutec HD sẽ giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời với chất
lượng hình ảnh cao. Ngoài ra, sản phẩm còn được sử dụng các chức năng khác như USB hoặc bút viết thông
thường.
간편한 원버튼 기능을 활용해 끝내주는 HD 화질의 동영상을 찍어보세요. 일반 USB나 볼펜으로도 활용이 가능하다는
장점이 있습니다!
高解析度掌上攝影機，一切功能盡在指掌之間。也可當成 USB 或普通的筆使用！

47

50%
OFF

Special
Price

US$ 15 / VND 340,000
US$ 30 / VND 680,000
59. Thumbs Up! Click Stick
Gậy “tự sướng” Click Stick
떰즈 업! 클릭 스틱 셀카봉
Thumbs Up! 讚！遙控自拍桿

Valid Till Stocks Last
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블루투스 연결이나 타 장치와의 페어링, 배터리 전력이 전혀 필요하지 않은 셀카봉입니다!
스마트폰 이어폰 단자에 케이블을 연결한 후, 멋진 포즈를 취하고 클릭 스틱의 촬영 버튼을 누르기만 하면, 셀카 촬영 완료!
* 주의사항 - 안드로이드 사용자의 경우, 클릭 스틱 셀카봉의 사용을 위해, 카메라 어플 Camera 360 다운로드 필수. - HTC 모델인 M8
및 블랙베리 핸드폰과 호환 불가.
Click Stick 遙控自拍桿無須藍牙、配對，也不需電池！只要將智慧型手機插進耳機孔，擺好姿勢，按下去就對了！
提醒您：Android 使用者需下載 camera 360 APP 方能順利使用 Click Stick 遙控自拍桿。不支援 HTC M8 和黑梅機。

ng

Click Stick không cần bluetooth, thiết bị ghép đôi hay pin! Bạn chỉ cần cắm Điện thoại thông minh vào ổ cắm tai nghe, tạo
dáng và bấm nút trên gậy mà thôi!
Lưu ý: Những người dùng điện thoại chạy hệ điều hành Android cần tải xuống ứng dụng camera 360 trên điện thoại để có thể
sử dụng gậy tự sướng Click stick hiệu quả.
Không tương thích với mẫu điện thoại HTC M8 hoặc Blackberry.

!

The Click Stick needs no bluetooth, pairing or batteries! Simply plug your Smartphone into the headphone socket,
strike a pose and click the stick! Please note: Android users will need to download app camera 360 onto their phone
to successfully use the Click stick Not compatible with HTC phone model M8 or Blackberry devices.

48 accessory world

US$ 85 / VND 1,930,000
60. 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. 1 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。

DUTY FREE
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new

US$ 29 / VND 660,000
61. THEYE Unisex Polarised Sunglasses
Kính mát phân cực dành cho cả nam và nữ THEYE
테예 유니섹스 편광 선글라스
THEYE 男女皆宜偏光太陽眼鏡

Unisex style sunglasses with black polished frame featuring a silver insert on the arms. The lenses are polarised, blue/grey in colour and provide UV400
protection. Supplied with a rubberised case and cleaning cloth. Includes a One year International guarantee.
Kính mát phong cách unisex với gọng kính đen bóng và điểm thêm chút màu bạc trên gọng kính. Mắt kính phân cực, có màu xanh dương/xám và có khả
năng bảo vệ khỏi tia cực tím UV400. Được trang bị hộp đựng kính tráng cao su và khăn lau kính. Kèm theo bảo hành quốc tế 1 năm.
블랙 유광 안경테의 양쪽에 은빛 장식이 달려있는 남녀 공용 선글라스로, 블루 혹은 그레이 컬러의 UV400 편광 렌즈로 구성되어 있습니다. 고무 재질의 케이스와
안경닦이가 함께 제공되며, 일 년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
中性風格的太陽眼鏡搭配黑色拋光鏡框，鏡臂嵌有銀色裝飾。煙灰色偏光鏡片，能阻擋UV400紫外線。附橡膠鏡盒和清潔布。含一年國際保固。

new

US$ 29 / VND 660,000
62. THEYE Ladies Polarised Sunglasses
테예 여성용 편광 선글라스
THEYE 女士偏光太陽眼鏡

Ladies style sunglasses with a light tortoises shell frame featuring silver clasp design on the arms. The lenses are
polarised, brown in colour and provide UV400 protection. Supplied with a rubberised case and cleaning cloth. Includes a
One year international guarantee.
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Kính mát phong cách dành cho phái đẹp với gọng kính màu mai rùa, có điểm thêm khớp nối màu bạc trên gọng kính.
Mắt kính phân cực, có màu nâu và có khả năng bảo vệ khỏi tia cực tím UV400. Được trang bị hộp đựng kính tráng cao su
và khăn lau kính. Kèm theo bảo hành quốc tế 1 năm.
밝은 청록색 자개무늬 안경테의 양쪽에 은빛 장식이 달린 여성용 선글라스로, 브라운 컬러의 UV400 편광 렌즈로 구성되어
있습니다. 고무 재질의 케이스와 안경닦이가 함께 제공되며, 일 년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
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女士風格的太陽眼鏡搭配輕盈的龜殼紋鏡框，飾以銀色樞紐。棕色偏光鏡片，能阻擋UV400紫外線。附橡膠鏡盒和清潔布。
含一年國際保固。
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Kính mát phân cực dành cho phái đẹp THEYE

51

40%
OFF

Special
Price

US$ 15 / VND 340,000
US$ 25 / VND 570,000
63. iFLY Marvelous Magicians Kit
Bộ đồ Ảo thuật iFLYMarvelous
아이플라이 놀라운 마술사 키트
iFLY Marvelous 魔術法寶盒

This marvellous box of tricks is perfect for bringing out the magician in you! Comes with clearly illustrated instructions for a perfect performance of
more than 40 Magic tricks! Magician’s hat not included.

ng

這個神奇寶盒能讓您搖身一變，成為魔術師！附詳細說明書，讓您成功表演四十多種魔術！本套組不含魔術帽。

ay

이 놀라운 마술 도구 키트로, 여러분 안에 내재한 마술사의 면모를 끌어내 보세요!
40개 이상의 마술을 완벽하게 선보일 수 있도록 상세하게 작성한 설명서도 함께 제공됩니다. 마술사 모자는 별도입니다.

!

Bộ đồ ảo thuật kỳ diệu này thật vô cùng hoàn hảo để bạn khám phá tài năng ảo thuật gia ẩn giấu bên trong mình! Đi kèm hướng dẫn sử dụng được
minh họa rõ ràng để bạn có thể thử tài xuất sắc với hơn 40 trò ảo thuật! Không bao gồm mũ ảo thuật gia.

Valid Till Stocks Last
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ESSE BLUE
(200 CIGARETTES)
86 및 담배
52 Liquor
Liquor &Rượu
cigarettes
Rượu
주류
주류 및 담배

US$ 15 VND 340,00

555 GOLD (200 CIGARETTES)

US$ 20 VND 450,00

88

US$ 59 / VND 1,340,000

US$ 65 / VND 1,480,000

US$ 74 / VND 1,680,000

US$ 77 / VND 1,750,000

64. Ballantine’s 17 Year Old Scotch
Whisky 70cl

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

Ballantine 70cl 17 năm tuổi

Blended Scotch Whisky 75cl 18 năm tuổi của
Chivas Regal

발렌타인 17년 70cl

시바스 리갈 18년 75cl

百齡罈17年 70cl

芝華士18年蘇格蘭威士忌 75 厘升

new
66

DUTY FREE

Esse Lights (200 CIGARETTES)

Us$ 20 / Vnd 460,000

DUTY FREE ALLOWANCES

IMPORTANT NOTICE

Theo quy định hiện hành, hành khách được mua
số lượng hàng miễn thuế như bên dưới, quy định này có thể thay đổi mà không báo trước.

주요공지사항
重要通知

The duty free allowances are provided as a guideline and are subject to change without notice

Lưu ý:

면세 허용량
면세 허용량은 가이드라인에 따르며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다

免稅限額
免稅限額僅供參考，如有任何更改，恕不另行通知。
Country / 국가 / 國家

Liquor / 주류 / 酒

Cigarettes / 담배 / 香煙

			
1.5 litres: > 22% alcohol
                      1.5 lít: > 22 độ
			1.5 리터: > 도수 22%
			1.5升：酒精含量>
22%
Vietnam / 베트남 / 越南
		
2 litres: < 22% alcohol
            
                      2 lít: < 22 độ

Perfume / 향수 / 香水

Printing errors and omissions may exist despite our best efforts to ensure accuracy.
Chúng tôi đã cố gắng hạn chế tối thiểu những sai sót để đảm bảo
độ chính xác cho cuốn Catalogue này, tuy nhiên sẽ không hoàn
toàn tránh khỏi những lỗi do in ấn, mong Quý vị thông cảm.

    200

Reasonable qty / Số lượng hợp lý
합리적인 수량 / 合理的數量

저희 비엣젯 에어 측에서 최선을 다해 확인하겠으나 인쇄오류나 누락은 발생할
수 있습니다.
這刊物可能存在印刷錯誤和遺漏，我們已盡了最大努力，以確保準確性。

2 리터: < 도수 22%
		

2升：酒精含量< 22%

1 litre / 1 lít / 1 리터 / 1升

Thailand / 태국 / 泰國

  200

Reasonable qty / Số lượng hợp lý
합리적인 수량 / 合理的數量

Due to space limitation some items may be sold out.
Do hạn chế về không gian bán hàng, mặt hàng bạn lựa chọn có
thể đã được bán trước đó. Mong Quý vị thông cảm và lựa chọn sản
phẩm khác thay thế.

South Korea / 대한민국(남한) / 韓國 1 litre / 1 lít / 1 리터 / 1升

200     

60ml / 60 ml / 60밀리리터 / 60毫升

Singapore / 싱가폴 / 新加坡

1 litre / 1 lít / 1 리터 / 1升

None / 없음 / 無

Reasonable qty / Số lượng hợp lý
합리적인 수량 / 合理的數量

Malaysia / 말레이시아 / 馬來西亞

1 litre / 1 lít / 1 리터 / 1升

200

Not exceeding MYR 400 / Không vượt quá
MYR 400 / 말레이시아 링깃 400 초과 불가
/ 不超過 400 馬幣

Any defective claim for refund/replacement should be
reported onboard, prior to leaving the Aircraft.

Myanmar / 미얀마 / 緬甸

2 litres / 2 lít / 2 리터 / 2升

400  

150ml / 150 ml / 150ml / 150 毫升

Bất kỳ khiếu nại yêu cầu hoàn/thay thế sản phẩm phải được
thông báo trên chuyến bay, trước khi rời khỏi máy bay.

Taiwan / 타이완 / 台灣

1 bottle (<1 litre) / 1 chai (<1 lít)

200

Reasonable qty / Số lượng hợp lý
합리적인 수량 / 合理的數量

결함품에 대한 환불/교환은 항공기 하차 전 기내에서 신청하셔야 합니다.
如有任何貨品缺陷的索賠或換貨，請向於航班中，離開飛機前向機組人員滙報。

Cambodia / 캄보디아 / 柬埔寨

2 litres / 2 lít / 2 리터 / 2升

400  

350ml / 350 ml / 350ml / 350毫升

Macau / 마카오 / 澳門

1 litre / 1 lít / 1 리터 / 1升

19

Reasonable qty / Số lượng hợp lý
합리적인 수량 / 合理的數量

Philippines / 필리핀 / 菲律賓

2 litres / 2 lít / 2 리터 / 2升

Hong Kong / 홍콩 / 香港

1 litre / 1 lít / 1 리터 / 1升

China / 중국 / 中國

1.5 litres / 1.5 lít / 1.5 리터 / 1.5升

Japan / 일본 / 日本

2.25 litres / 2,25 Lít / 2.25 리터 / 2.25公升     400

1병 (1L 미만) / 1瓶（<1升）

    400
19  
    400

Small quantity / Số lượng nhỏ / 소량 / 少量
60ml / 60 ml / 60밀리리터 / 60毫升
Reasonable qty / Số lượng hợp lý
합리적인 수량 / 合理的數量
60ml / 60 ml / 60밀리리터 / 60毫升

LIQUIDS, AEROSOLS AND GELS (LAG’S) RESTRICTIONS
QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG, BÌNH XỊT, GEL

공간제한으로 일부 제품은 품절될 수 있습니다.
由於空間限制，部份貨品可能已售罄。

The sale of duty free items will come to a halt when the
‘fasten your seat belt‘ sign appears.
Chúng tôi sẽ ngưng bán hàng miễn thuế trên chuyến bay khi có tín
hiệu “cài dây an toàn”.
‘안전벨트를 매어 주십시오’라는 사인이 뜨면, 면세상품 구매를 멈춰 주시기
바랍니다.
當“扣好安全帶”訊號燈亮起時，免稅品銷售服務便會暫停。

Prices are subject to change without prior notice.
Giá bán được niêm yết trên Catalogue có thể được điều chỉnh mà
không cần thông báo trước.
사전통보 없이 가격은 바뀔 수 있습니다.
價錢如有更改，恕不預先通知。

주류, 에어로졸 및 젤 관련 제한사항
請注意，基於安全考量，過境乘客將被限制攜帶液體、噴霧劑和凝膠。該限制規定因目的地而異，因此建議乘客向我們的空服員查詢，以
獲取更多信息。

Please note that transit passengers will have restrictions on the carriage of liquids, aerosols and gels (LAG’s)
due to security reasons. Regulations on carriage of LAG’s change from destination to destination and therefore passengers are advised to check with our cabin crew for more information.
Vì lý do an ninh, hành khách quá cảnh phải tuân thủ theo những qui định về vận chuyển chất lỏng, bình xịt, gel. Quy
định này có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia của điểm đến tương ứng. Quý khách vui lòng liên hệ với tiếp viên trên
chuyến bay của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
보안상 이해를 위해 승객 여러분들은 주류, 에어로졸 및 젤 제품에 관한 규정을 읽어주시기 바랍니다. 주류, 에어로졸 및 젤 제품을 소지하고
목적지간 환승은 제한되어 있습니다. 자세한 정보가 필요하시면 기내 승무원에서 문의하시기 바랍니다.
請注意，基于安全考量，過境乘客將被限制攜帶液體、噴霧劑和凝膠。該限制規定因目的地而異，因此建議乘客向我們的空服員查詢，以獲取
更多信息。

REFUND/REPLACEMENT SERVICES AND POLICY

Please note that refunds/replacements can only be made if it applies to the conditions below:

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐỔI, TRẢ HÀNG HÓA
VIỆC ĐỔI HOẶC TRẢ HÀNG CHỈ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO NHỮNG ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY:
환불 또는 교환 서비스 및 정책
아래 조건에 해당할 시, 환불 및 교환이 가능하니 필독하시기 바랍니다.
退換貨服務及政策
請注意，我們僅爲符合以下條件者辦理退貨/換貨：

Passengers are advised to inspect the goods carefully right after payment, prior to leaving the aircraft. Defective items found onboard, will be replaced or refunded
immediately, based on stock availability. We will not be responsible for any defective claims made for refund or replacement, once the goods have left the aircraft.

      

Quý khách phải kiểm tra sản phẩm ngay sau khi mua hàng. Nếu phát hiện sản phẩm bị lỗi do sản xuất vui lòng thông báo cho tiếp viên để được xem xét thay thế hoặc hoàn tiền trực tiếp trên tàu
bay. Chúng tôi sẽ miễn trừ trách nhiệm về những vấn đề khiếu nại liên quan đến hoàn tiền hoặc thay thế sản phẩm khi quý khách đã rời khỏi máy bay.
승객 여러분께서 구매하신 물품이 있는 경우 내리시기 전에 해당 상품을 확인하여 주십시오. 기내에서 발견되는 결함품은 재고 여부에 따라 즉시 교환 또는 환불해 드리겠습니다. 저희 해 드리겠습니다는 항공기 하차 이후에 발생한
결함품에 대해서는 환불 또는 교체의 의무가 없습니다.
我們建議乘客在付款後、下機前仔細檢查所購買的商品。若在機上發現瑕疵商品，可立即進行退貨或換貨，需視商品的庫存量而定。商品一旦離開機艙，退貨或換貨需求將不予受理。

Defective items must be returned in its original condition, unworn or unused and in its original packaging with Sales receipt and boarding pass to Cabin crew. Upon receipt of      
defective items, we can issue a refund or a replacement accordingly.
Hàng hóa hư hỏng do lỗi sản xuất được yêu cầu xem xét đổi hoặc trả phải còn nguyên hiện trạng ban đầu và được gởi kèm với hóa đơn bán hàng và thẻ lên tàu. Sau khi nhận được hàng hóa này,
tiếp viên sẽ xem xét đổi hàng hoặc hoàn tiền cho hành khách.
결함품은 입거나 사용하지 않은 원상태 그대로 판매 영수증 및 탑승권과 함께 원래 포장된 상태로 승무원에게 돌려주셔야 합니다. 결함품 수령에 따라 환불 또는 교환해 드릴 수 있습니다.
所有瑕疵商品必須保持其原始狀態、無磨損或未使用及采用原有包裝，連同銷售收據和登機牌退回給空服員。收到有關瑕疵商品後，我們會作出退貨或換貨的相應處理。

We will not accept items damaged due to abuse, misuse, accidents or alterations.
Chúng tôi sẽ không chấp nhận đối với những sản phẩm bị hư hỏng do lạm dụng, sử dụng sai, tai nạn hoặc thay đổi.
남용, 오용, 사고 또는 변경에 의해 손상된 물품은 인정하지 않습니다.
我們不接受因濫用、誤用、意外或改裝而損壞的商品。

No refund or replacement will be made for liquids, aerosols and gels (LAG’s) that are confiscated at LAG’s affected Airports.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các mặt hàng là chất lỏng, bình xịt, gel… mà bị tịch thu tại sân bay do vi phạm quy định của Hải Quan địa phương.
공항에서 압수된 주류, 에어로졸 및 젤 제품에 대해서는 환불 또는 교환이 불가합니다.
若在實施液體、噴霧劑和凝膠限制規定的機場被充公液體、噴霧劑和凝膠，退換貨之要求將不獲受理。

Customer Service Contact
Mọi ý kiến về sản phẩm, vui lòng liên hệ:
고객 서비스
客服聯系方式

Tel: / 전화 / 電話: (+84) 19001886
Email: / 이메일 / 電郵: 19001886@vietjetair.com

           
     

      

