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Ấn phẩm của Vietjet

DO NOT REMOVE FROM THE AIRCRAFT
Vui lòng không lấy ấn phẩm này ra
khỏi máy bay.
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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!
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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:
Swarovski, Tommy Hilfiger...
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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…

LADIES FRAGRANCES
Nước hoa cho phái đẹp
레이디 프라그랑스
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GENTS FRAGRANCES
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TIME ZONE

Nước hoa cho phái mạnh
젠트 프라그랑스

Đồng hồ
타임 존

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!

Thế giới mỹ phẩm
뷰티 월드

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.

BEAUTY WORLD
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SPARKLING SPACE
Trang sức

스파클링 스페이스
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ACCESSORY WORLD
Thế giới phụ kiện
액세서리 월드
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PLAY TIME

Sản phẩm dành cho trẻ em
플레이 타임

LIQUOR & Cigarettes
Rượu

주류 및 담배

Thật lịch lãm và lôi cuốn mọi ánh nhìn với các phụ kiện và trang sức độc đáo:
Swarovski, Tommy Hilfiger…
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, SGD, TWD, THB, KRW, MYR, KHR
No coins/cards accepted.
Change money will be returned in VND, USD or local currency
TIỀN TỆ ĐƯỢC CHẤP NHẬN: TIỀN MẶT

USD, VND, SGD, TWD, THB, KRW, MYR, KHR
Không chấp thanh toán tiền xu/ hình thức thanh toán khác.
Chúng tôi chỉ sử dụng Việt Nam đồng hoặc đô la Mỹ hoặc 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

DUTY FREE

뷰티 월드

US$ 125 / VND 2,700,000
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$ 80 / VND 1,720,000
2. Lancôme Génifique Yeux Light Pearl™ Eye Illuminating Youth 		
Activator 20ml
Tinh chất dưỡng da mắt rạng ngời Lancôme Génifique Yeux Light Pearl™ Eye
Illuminating Youth Activator 20ml
랑콤 제니피끄 아이 라이트 펄 – 눈가를 밝혀주는 젊음 활성제 20ml
蘭蔻「小黑瓶」眼部肌底精華 20毫升

The 1st eye-illuminating serum engineered with a rotating and massaging pearl
applicator, which is polished by diamond powder and able to reach the most
inaccessible eye areas to amplify the formula’s efficiency. A unique alchemy with a
fresh, light-infused serum to reduce eye bags, dark circles and fine lines.
Tinh chất dưỡng da mắt rạng ngời lần đầu tiên được thiết kế với một đầu lăn hình hạt
ngọc xoay tròn và mát xa độc đáo, được đánh bóng bởi bột kim cương và có thể chạm
được tới những vùng da mắt khó thoa nhất, giúp khuếch đại hiệu quả của công thức
dưỡng. Thuật giả kim độc nhất cùng với lớp tinh chất tươi mát, thẩm thấu nhẹ nhàng
làm giảm bọng mắt, quầng thâm và vết chân chim.
회전형 펄 어플리케이터가 장착된 랑콤의 첫 아이 세럼으로 다이아몬드 가루를 통해 눈가를
밝히고 손이 가기 어려운 눈 주변까지 바를 수 있어 성분배합의 효과가 배가됩니다. 신선하고
가벼운 제형의 세럼으로 특유의 배합방식을 통해 눈밑지방, 다크서클, 잔주름을 없애줍니다.
首創活膚亮眼肌底液結合多維旋轉按摩亮珠和鑽石打磨技術，可靈動按摩眼周並觸及每一處細微角
落，增加配方的功效。其清新煥亮的獨特配方可淡化眼袋、黑眼圈及撫平細紋。
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BEAUTY World
DUTY FREE

Thế giới mỹ phẩm
뷰티 월드

US$ 67 / VND 1,445,000
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 new 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全新的雙層設計，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$ 80 / VND 1,720,000
4. YSL Touche Eclat Duo No.2
Bút che khuyết điểm YSL Touche Eclat Duo No.2
입생로랑 뛰쉬에끌라 듀오 넘버 2
聖羅蘭明彩筆2兩支裝

Like the touch of a magic wand, this travel pen-brush adds unparalleled
radiance to your skin any time of the day.
Như phép thuật từ cây đũa thần, bút che khuyết điểm du lịch này làm
tăng thêm độ rạng rỡ tuyệt vời cho làn da của bạn vào bất kỳ thời điểm
nào trong ngày.
여행용 펜 브러시 제품으로 마치 요술 지팡이를 사용한 것처럼 하루 종일 피부에
빛나는 광채를 더해줍니다.
此款便攜式筆掃猶如魔術棒，可隨時為您的肌膚增添無與倫比的光彩。
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BEAUTY World
Thế giới mỹ phẩm

DUTY FREE

뷰티 월드

US$ 15 / VND 325,000
5. Victoria’s Secret Fantasies Love Spell Body Lotion 250ml
Flirty Floral Fragrance

Kem dưỡng thể Victoria’s Secret Fantasies Love Spell Body Lotion
250ml
빅토리아 시크릿 판타지 러브 스펠 바디 로션 250ml
維多利亞的秘密幻想愛情魔法潤膚霜 250毫升

A vibrant, irresistible blend of lush cherry blossom and juicy peach.
Experience the luxury of fragrant hydration. Fast-absorbing formula contains
nourishing aloe, oat and grape seed extracts, plus antioxidant vitamins E
and C.
Với sự pha trộn từ hoa anh đào, dưỡng chất từ lô hội, yến mạch và nho công
thêm Vinamins E và C sẽ mang lại làn da mềm mại, mịn màng và hương
thơm quyến rũ.
관능적인 꽃 향기
우거진 벚꽃과 과즙이 풍부한 복숭아를 혼합한 생기 있고 거부할 수 없는 향입니다.
향을 즐겨보십시오. 영양가 있는 알로에, 귀리, 포도씨 추출물, 노화방지 비타민 E와
C가 포함된 배합으로 피부에 빠르게 흡수됩니다.
嬌媚花香味
鬱鬱蔥蔥的櫻花混合鮮嫩多汁的水蜜桃，帶給您奢華的芬芳水潤體驗。其配方可迅速被
肌膚吸收，蘊含了滋養的蘆薈、燕麥、葡萄籽精華以及抗氧化劑維生素E和C。

US$ 15 / VND 325,000
6. Victoria’s Secret Fantasies Love Spell Fragrance Mist 250ml
Flirty Floral Fragrance

Nước giữ ẩm Victoria’s Secret Fantasies Love Spell Fragrance Mist
250ml
빅토리아 시크릿 판타지 러브 스펠 미스트 250ml
維多利亞的秘密幻想愛情魔法香氛 250毫升

A vibrant, irresistible blend of lush cherry blossom and juicy peach.
Experience the luxury of fragrance. Refreshing formula is infused with
conditioning aloe vera and calming chamomile.
Hãy đắm chìm trong sự sang trọng cao quý không thể cưỡng lại được từ
hoa anh đào và nước ép đào. Công thức mới được chiết xuất từ lô hội và
hương hoa cúc êm dịu.
관능적인 꽃 향기
우거진 벚꽃과 과즙이 풍부한 복숭아를 혼합한 생기 있고 거부할 수 없는 향입니다.
향을 즐겨보십시오. 컨디셔닝 알로에 베라와 진정작용을 하는 카모마일이 상쾌하게
배합된 제품입니다.
嬌媚花香味
鬱鬱蔥蔥的櫻花混合鮮嫩多汁的水蜜桃，帶給您奢華的芬芳水潤體驗。其清爽配方還加
入具有調理作用的蘆薈和舒緩作用的甘菊草。
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BEAUTY World
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Thế giới mỹ phẩm
뷰티 월드

US$ 168 / VND 3,620,000
7. SK-II Facial Treatment Essence 250ml
Tinh dầu SK-II Facial Treatment Essence 250ml
SK-II 페이셜 트리트먼트 에센스 250ml
SK-II Facial Treatment Essence 護膚精華 250毫升

Facial Treatment Essence contains over 90% Pitera®, regulates the 28-day skin
renewal cycle and gives you crystal clear skin.
Tinh dầu dưỡng da mặt chứa hơn 90% chiết xuất Pitera®, giúp điều chỉnh chu kỳ
tái tạo da 28 ngày, mang lại cho bạn làn da tinh khiết như pha lê.
페이셜 트리트먼트 에센스는 피테라 성분이 90% 이상 함유되어 있어 28일 동안 피부재생을
관리하여 맑고 깨끗한 피부를 만들어 줍니다.
這款護膚精華露含有逾90%的Pitera®，能調節肌膚的28天更新周期，讓肌膚顯得晶瑩剔透。

US$ 140 / VND 3,010,000
8. SK-II Stempower Cream 80g
Kem SK-II Stempower Cream 80g
SK-II 스템파워 크림 80g
SK-II 肌源修護精華霜 80克

SK-II Stempower contains SK-II’s new ingredient Stem Acanax
complex. Experience radical firmness. Focus on the source of skin’s
beauty. Feel the youthful beauty of many years ago.
SK-II Stempower có chứa thành phần phức hợp Stem Acanax, mang
đến độ săn chắc từ sâu bên trong. Kem tập trung tác động vào nguồn
gốc vẻ đẹp của làn da và cảm nhận vẻ đẹp trẻ trung.
SK-II 스템파워는 SK-II의 새로운 성분인 스템아카낙스 혼합물이 함유되어
있습니다. 피부를 아름답게 하는 기본적 요소에 중점을 두어 피부를 탄탄하게
합니다. 젊음의 아름다움을 느껴보십시오.

ng

!

此精華面霜蘊含SK-II 嶄新的Stem-Acanax Complex 專利成分，能深入肌膚根
源塑造緊緻肌，還原年輕質感。。
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DUTY FREE

뷰티 월드

US$ 52 / VND 1,120,000

US$ 49 / VND 1,060,000

9. Revlon® Super LustrousTM Lip Cube

10. Maybelline Glambox

Bộ son môi giàu chất giữ ẩm Revlon Super Lustrous

Bộ son môi quyến rũ của Maybeline

레블론 수퍼 러스트러스 립 큐브
露華濃麗采唇膏超值組合

메이블린 글램박스
美寶蓮魅力盒

An enticing lip wardrobe of 9 best selling shades. Infused with
mega-moisturizers and vitamins for silky smooth, soft and seductive
looking lips.

For the 1st time, our three best of Color Sensational lip colors are
gathered in an airline exclusive cube! “Lip Polish” delivering the shine
of a gloss and the comfort of a lipstick. “The Lipstick" allying rich and
creamy color. “The Shine” offering mirror like colors.

Bộ sưu tập gồm 9 màu sắc hấp dẫn giúp làn môi của bạn thêm quyến
rũ từ chất giữ ẩm và vitamin, bảo đảm đem đến cho làn môi mềm
mượt với những màu sắc hấp dẫn và tỏa sáng.
9가지 베스트셀러 색상으로 구성된 유혹적인 립 컬렉션입니다.
비단처럼 부드럽고 폭신하며 매력적인 입술을 만들어 주기 위해 강력한
모이스처라이저와 비타민이 함유되어 있습니다.
9款最暢銷的色彩匯聚於此組合中。唇膏注入了超級保濕成份和維生素，打造如絲
般光滑、柔軟誘人的唇部。

Lần đầu tiên, 3 màu son Color Sensational đặt biệt nhất được quy tụ
trong một chiếc hộp chuyên dụng cho những chuyến đi! Hãy phủ lên
làn môi của bạn lớp “Son dưỡng” dạng lỏng mới của chúng tôi, bạn sẽ
cảm nhận vẻ sáng bóng và cảm giác dễ chịu khi tô son.
가장 인기 있는 세 가지 컬러 센세이셔널 립 큐브가 기내용 한정판 제품으로
첫 출시되었습니다! “립 폴리쉬”는 립스틱의 광택과 편안함을, “더 립스틱”은
풍부하고 크리미한 컬러, “더 샤인”은 거울 같은 컬러감을 제공합니다.
由航空公司獨家發售的寶盒首次匯聚了三款最佳絕色持久的唇膏色彩！唇釉能賦
予雙唇猶如唇蜜般的光澤和唇膏般的柔和舒適質感。唇膏結合了豐盈與絲潤的色
彩；閃亮系唇膏則提供光可鑑人的唇色。

US$ 18 / VND 390,000
11. Lip Smacker Flavoured Lip Balm Collection
Bộ son môi đa hương vị Coca cola
립스매커 인기 립밤 컬렉션
Lip Smacker加味護唇膏系列

Includes CocaCola Classic, CocaCola Vanilla, CocaCola Cherry, Sprite, Fanta Orange and Fanta Strawberry flavoured Lipbalms.
Bộ son môi đa hương sẽ đem đến cho bạn sự hòa quyện hương vị đầy hứng khởi cho cuộc sống.
코카콜라 클래식, 코카콜라 바닐라, 코카콜라 체리, 스프라이트, 환타 오렌지, 환타 딸기로 구성된 인기 립밤입니다.
此唇膏系列包含6種口味：經典可樂、香草可樂、櫻桃可樂、雪碧、芬達橙味和芬達草莓。
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US$ 28 / VND 610,000
12. Rimmel London “Apocalips Wow”
Travel Retail Exclusive Set

Bộ son môi Rimmel London
림멜 런던 “아포칼립스 와우” 기내용 한정판 세트
芮谜伦敦旅行版 “Apocalips Wow” 套装

This cutting-edge formula is packed with pure colour pigments for
the high colour impact of a lipstick, the supreme comfort of a gloss
and phenomenal lacquer shine.
Rimmel London với công thức tiên tiến chứa đựng những sắc tố tinh
khiết tạo nên những thỏi son có chất lượng màu cao cấp, màu sơn
bóng và có độ sáng tự nhiên.
선명한 색상의 립스틱, 광택이 주는 최고의 편안함, 경이적으로 빛나는 라커를
위해 순수 색소를 사용한 최신 배합입니다.
此唇彩套裝採用蘊含精純色彩粒子的先進配方，呈現如唇膏般的飽滿色澤，像唇
彩般的極佳舒適感及閃耀絢爛光感的特質。

US$ 28 / VND 610,000
13. Rimmel London “Get Red That Lasts” Lasting Finish
by Kate Moss

Travel Retail Exclusive Set

Bộ son môi bền màu Rimmel London
림멜 런던 “겟 레드 댓 래스트” 케이트 모스의 지속력 있는 마무리
芮謎倫敦凱特。摩絲不脫色唇膏系列- 旅行版“Get red that lasts”套裝

In this kit you will find the 4 iconic shades selected from the 1st
lipstick collection created by Kate Moss. This creamy formula
infused with Black Diamond powder and high definition pigments,
delivers high impact rich color that lasts up to 8 hours.
Bộ son gồm 4 màu sắc được chọn lựa chuyên nghiệp từ bộ sưu tập
do Kate Moss sáng tạo. Công thức được chế tạo từ bột ngọc trai
đen và hạt màu cao cấp, giúp cho màu sắc phong phú và bền màu
được hơn 8 giờ.
기내용 한정판 세트
케이트 모스가 출시한 첫 번째 립스틱 컬렉션 중 네 가지 상징적인 색상이
본 키트에 포함되었습니다. 블랙 다이아몬드 가루와 선명한 색소가
함유된 크리미한 배합을 통해 최대 8시간까지 풍부하고 선명한 컬러가
지속됩니다.
旅遊獨家零售套裝
此套裝包含了凱特.摩絲第一個唇膏系列中最搶眼的4種唇色。其絲潤配方注入
了黑珍珠粉和高顯色度微粒，可呈現長達8小時的豐盈飽滿色澤。
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US$ 32 / VND 690,000

US$ 49 / VND 1,060,000

14. Crabtree & Evelyn® Fabulous Four Hand Therapy
(25g x 4)

15. L'Occitane Delightful Hands Kit (30ml x 6)

Bộ dưỡng da tay Crabtree & Evelyn® Fabulous

록시당 딜라잇풀 핸드 키트 (30ml x 6)
歐舒丹愉快潤手霜組合 （30毫升×6）

크랩트리앤애블린 패뷸러스 포 핸드 테라피 (25g x 4)
瑰珀翠護手霜套裝 （25克×4）

Bộ sản phẩm chăm sóc da tay L’Occitane Delightful

Moisturising Macadamia Nut Oil and Shea Butter along with
Hyaluronic Acid and Ceramides promote long-lasting hydration and
conditioning. Our award-winning formula also contains extract of
Myrrh, known to help strengthen nails and cuticles. Evelyn Rose,
Lavender, Rosewater and Gardeners Hand Therapy (25gx4).

Discover four scents of Provence in this travel exclusive Hand Creams
set. Enriched with Shea Butter the will nourish your skin and reveal
the natural beauty of your hands.
Shea Butter Hand Cream 30ml x 3
Cherry Blossom Hand Cream 30ml x 1
Rose et Reines Hand & Nail Cream 30ml x 1
Verveine Cooling Hand Cream Gel 30ml x 1

Dầu dưỡng ẩm chiết xuất từ hạt Macadamia và Shea Butter cùng với
hợp chất Hyaluronic Acid và Ceramides, giúp thấm sâu vào lớp biểu
bì, nuôi dưỡng và giữ ẩm dài lâu. Công thức độc quyền chiết xuất từ
dầu thơm đã đoạt giải thưởng về khả năng làm săn chắc da và móng.

Khám phá 4 mùi hương của Provence trong bộ sản phẩm du lịch độc
đáo Hand Cremas với thành phần giàu Shea Butter, giúp nuôi dưỡng
da tay và trông đẹp tự nhiên hơn.

촉촉한 마카다미아 너트 오일과 시어버터, 히알루론산과 세라미드의 구성은
장시간 수분공급 및 컨디셔닝을 강화합니다. 수상경력이 있는 배합에는
손톱과 큐티클 강화에 도움을 주는 것으로 알려진 몰약 추출물이 함유되어
있습니다. 이븐리 로즈, 라벤더, 로즈워터, 가드너스 핸드 테라피 (25gx4).
此護手霜蘊含具保濕功效的澳洲堅果油、乳木果油、透明質酸以及神經酰胺，能長
效保濕和修護雙手。此外，這獲獎配方更包含可強化指甲和表皮的沒藥萃取物。
配有凱依琳玫瑰、薰衣草、玫瑰純露以及園藝大師護手霜(25克x4)

기내용 한정판 핸드크림 세트로 프로방스의 네 가지 향을 맡아볼 수 있습니다.
시어버터가 함유되어 피부에 영양을 공급하고 손의 자연스러운 아름다움을
이끌어 냅니다.
시어버터 핸드크림 30ml x 3
체리 블로썸 핸드 크림 30ml x 1
로즈 엣 레인스 핸드 앤 네일 크림 30ml x 1
버베인 쿨링 핸드 크림 젤 30ml x 1
此旅遊獨家發售的潤手霜套裝內含4種普羅旺斯香味。其配方蘊含乳木果油，能滋
潤肌膚及散發雙手的自然迷人之魅力。
乳木果油潤手霜 30毫升 X 3
櫻花潤手霜 30毫升 X 1
玫瑰潤手護甲霜 30毫升 X 1
馬鞭草冰涼潤手凝霜 30毫升 X 1

US$ 47 / VND 1,015,000
16. 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$ 39 / VND 840,000
17. L’Oreal Paris Couture Mademoiselle Make-Up
Palette
Bộ màu trang điểm L’Oreal Paris Couture
로레알 파리 커투어 마드모아젤 메이크업 팔레트
歐萊雅巴黎風情甜美彩妝寶盒

With the luxurious black and gold design, this is the first makeup palette that offers a full-size mascara and a BB powder.
4 candylicious eye shadows and 3 nude lipsticks have been
carefully chosen for the most fashionable Mademoiselle!
Với thiết kế màu đen và vàng sang trọng, đây là bản màu trang
điểm đầu tiên được kết hợp cùng cây mascara. 4 ô phấn mắt
màu kẹo và 3 màu son môi đã được lựa kỹ lưỡng dành cho
những tiểu thư sang trọng nhất!.
풀 사이즈 마스카라와 비비 파우더가 제공되는 화려한 블랙 앤 골드
디자인의 첫 메이크업 팔레트입니다. 가장 패셔너블한 여성을 위해
엄선된 달콤한 4가지 아이 섀도우와 3가지 누드 립스틱으로 구성되어
있습니다.
此品牌的首個彩妝寶盒採用奢華的黑金色調，配備全尺寸睫毛膏和BB粉。
集合了4款糖果色眼影和3款裸色唇膏，專為摩登女性精心挑選！

US$ 32 / VND 690,000
18. L’Oreal La Palette Nude – Rose
Bộ phấn mắt L’Oreal La Palette Nude
로레알 라 팔레트 누드 – 로즈
歐萊雅裸色眼影盤-玫瑰

Nude is the timeless trend. It gathers in a unique jewelry box, 10
shades of pink, easy to apply with its super blendable formula.
The thin applicator and the large mirror allow the most precise
application wherever you are. Perfect for traveling in style!
Màu da luôn là một xu hướng vượt thời gian. Bộ sản phẩm với 10
thỏi đánh mắt màu hồng được đặt trong một hộp trang sức độc đáo
dễ dàng trang điểm. Một chiếc bút kẻ mắt nhỏ gọn cùng với một
chiếc gương soi lớn cho phép bạn trang điểm một cách chính xác
cho dù bạn có đang ở đâu. Phong cách hoàn hảo cho những chuyến
du lịch.
누드는 변함없는 트렌드입니다. 다른 색과 매우 혼합하기 쉬운 10 가지 핑크
색상이 독특한 보석 상자에 담겨있습니다. 얇은 어플리케이터와 큰 거울로
어디에서나 정교한 화장을 할 수 있습니다. 여행 시 유용하게 사용할 수
있습니다!

ng

!

裸妝是永恆的潮流。匯聚了10種粉色的獨特眼影盤具備無暇配方，方便使用。其
細小的眼影刷和大片鏡子，讓您隨時隨地都能妝扮自己。適合出遊攜帶！
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US$ 52 / VND 1,120,000
19. 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 sư 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$ 70 / VND 1,510,000
20. YSL Iconic Fragrance Miniature Collection
Bộ sưu tập nước hoa YSL Iconic Fragrance Miniature Collection
입생로랑 아이코닉 프레그런스 미니어처 컬렉션
聖羅蘭經典迷你香水套裝

Yves Saint Laurent Iconic Women Fragrance Collection includes 5
fragrances, 5 bottles, 5 stories: chic Parisienne, seductive Opium,
audacious Manifesto, mischievous Baby Doll and romantic Paris.
Bộ sưu tập hương nước hoa Yves Saint Laurent Iconic dành cho phái
nữ chứa đựng trong 5 mùi hương, 5 lọ nước hoa với 5 câu chuyện:
Parisienne thanh lịch, Opium quyến rũ, Manifesto táo bạo, Baby Doll
tinh nghịch and Paris lãng mạn.
입생로랑 아이코닉 우먼 프레그런스 컬렉션은 시크한 파리지앙, 유혹적인 아편,
대담한 성명서, 말썽꾸러기 아기인형, 로맨틱 파리라는 5가지 향, 5가지 병, 5
가지 이야기를 포함하고 있습니다.
聖羅蘭經典女性香水套裝包含5款香氛、5個瓶子、5個故事：時尚的巴黎女子、充滿
誘惑的大煙、大膽的宣言、淘氣的洋娃娃以及浪漫的巴黎。

US$ 55 / VND 1,190,000
21. Nina Ricci Miniature set
Bộ sản phẩm nước hoa du lịch Nina Ricci Miniature
니나리치 미니어처 세트
麗娜蕙姿迷你香水套裝

This travel retail exclusive set contains L’Air du Temps EDT (4ml), Nina
EDT (4ml), Mademoiselle Ricci EDP (4ml), Nina L’Eau EDT (4ml) and
Ricci Ricci EDP (4ml) replicas individually boxed.
Bộ sản phẩm nước hoa du lịch độc đáo bao gồm: L’Air du Temps EDT
(4ml), Nina EDT (4ml), Mademoiselle Ricci EDP (4ml), Nina L’Eau EDT
(4ml) và Ricci Ricci EDP (4ml), mỗi sản phẩm đều được đóng trong hộp
riêng.
기내용 한정판 세트로 개별적으로 박스에 담긴 레어 두 템스 EDT (4ml), 니나
EDT (4ml), 마드모아젤 리치 EDP (4ml), 니나 루 EDT (4ml), 리치리치 EDP
(4ml) 미니어처로 구성되어 있습니다.
這款旅遊獨家發售的套裝包含比翼雙飛淡香水(4毫升)、麗娜淡香水(4毫升)、都市
麗人香水(4毫升)、麗娜公主淡香水(4毫升)及浪漫少女香水(4毫升)，配有單獨盒
裝。

Will be available from 1st July 2015
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US$ 29 / VND 630,000

US$ 77 / VND 1,660,000

22. Hilfiger Woman Pear Blossom EDP 30ml Spray

23. Dolce & Gabbana Light Blue EDT 50ml

Nước hoa hương hoa lê tươi mát Hilfiger 30ml

Nước hoa dành cho nam giới Dolce & Gabbana Light Blue EDT 50ml

힐피거 우먼 페어 블로썸 EDP 30ml 스프레이 =
Hilfiger 女性梨花香水噴霧 30毫升

돌체 앤 가바나 라이트 블루 EDT 50ml
杜嘉班納逸藍淡香水 50毫升

An effervescent and surprising burst of crisp green pear with
a soothing center of whipped white cream. The exuberant
confidence and natural beauty of the Hilfiger Woman.

A fruity floral scent with top notes of Sicilian cedar melds, crisp apple
and bluebell to evoke the spirit of a South Italian summer. Heart notes of
jasmine and white Rose add femininity while base notes of amber and
musk complete the scent.

Trái lê xanh tươi mát hòa cùng vị kem sánh mịn tạo nên hương
thơm tự tin và nổi bật, mở đầu cho sự tận hưởng cuộc sống thật
tuyệt vời dành cho phái nữ.
아삭한 풋배가 생동감 있게 터진 후 거품을 낸 화이트 크림이 중심을
잡고 진정시켜 줍니다. 힐피거 우먼의 생동감 넘치는 자신감과 자연미를
느낄 수 있습니다.
Hilfiger 女性香水噴霧蘊含青梨成分，其柔軟細膩的白色泡沫具有良好的
舒緩作用，充分展現出女性的朝氣蓬勃、自信與自然之美。

Mùi hương hoa quả thơm mát với tầng hương đầu là cây tuyết tùng vùng
Sicilia, trái táo giòn cùng loài hoa chuông xanh, gợi lên linh hồn của mùa
hè Miền Nam Italy. Tầng hương giữa là hương hoa nhài cùng hoa hồng
trắng làm tăng thêm nét nữ tính, trong khi đó tầng hương cuối với làn
hương hổ phách và xạ hương hòa hợp tạo nên dấu ấn độc đáo cho loại
nước hoa này.
시실리아의 삼나무와 아삭한 사과, 블루벨이 혼합된 탑노트를 갖는 과일향으로 남부
이탈리아의 여름을 느낄 수 있습니다. 자스민과 화이트 로즈로 구성된 미들노트에
앰버와 머스크의 베이스 노트가 추가되어 향을 완성합니다.
香調：水果花香調；展現意大利南部夏天風情的前味：雪松、蘋果、風鈴草；增添女性氣
質的中味：茉莉花和白色玫瑰色；後味：琥珀及麝香使香氣更為怡人。

US$ 88 / VND 1,900,000
24. Gucci Guilty EDT 50ml
Nước hoa Gucci Guilty EDT 50ml
구찌 길티 EDT 50ml
古馳罪愛淡香水 50毫升

A warm yet striking oriental floral with hedonism at its heart. A rush of mandarin
and pink pepper gives way to heady lilac and geranium, laced with the succulent
tactility of peach. Base notes of patchouli convey a message of strength; while the
voluptuousness of amber suggests deep femininity.
Là sự kết hợp hài hòa giữa mùi hương ấm áp nhưng vô cùng nổi bật với hương hoa
phương đông đầy mê hoặc. Tinh chất cam Mandarin và những hạt tiêu hồng làm nền
cho tông mùi hương nồng nàng của cây tử đinh hương và hoa phong lữ, phảng phất
với hương thơm của trái táo căng mọng. Tầng hương cuối với làn hương của cây hoắc
hương giúp truyền tải một thông điệp về sự mạnh mẽ; trong khi đó sự gợi cảm của hổ
phách lại mang đến nét nữ tính thật duyên dáng.
미들노트는 쾌락주의 적이면서도 따뜻하지만 매우 동양적인 꽃 향기가 납니다. 풍부한 귤과
홍후추는 자극적인 라일락와 제라늄 향으로 바뀌고 과즙이 풍부한 복숭아의 감촉이 느껴집니다.
베이스 노트는 파촐리 향으로 강인함을 전달합니다. 호박의 관능미는 깊은 여성미를 표현합니다.
這是一支溫暖又富有濃烈東方花香調的香氛，以享樂主義為核心。前味：柑橘清香和粉紅胡椒；中味：
紫丁香、天竺葵及桃香；後味：傳達堅強個性的廣藿香和喚起深厚女性氣質的琥珀。
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Ladies Fragrances
Nước hoa cho phái đẹp

DUTY FREE

레이디 프라그랑스

US$ 80 / VND 1,720,000
25. 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$ 32 / VND 690,000
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$ 67 / VND 1,445,000
27. Victoria’s Secret Bombshell EDP Spray 50ml
Victoria’s Secret Bombshell EDP Spray 50ml
빅토리아 시크릿 밤쉘 EDP 스프레이 50ml
維多利亞的秘密 Bombshell 香氛噴霧 50毫升

Sexy today. Sexy tomorrow. Sexy forever. A glamorous blend of purple
passion fruit, Shangri-la peony and vanilla orchid.
Một sự pha trộn quyến rũ của chanh dây tím, hoa mẫu đơn Shangri-la và
phong lan vanilla tạo nên một sự sexy cho phái nữ hôm nay, ngày mai và
mãi mãi.
오늘도 섹시하고 내일도 섹시하고 영원히 섹시할 수 있습니다. 보라 빛
패션프룻, 샹그릴라 작약, 바닐라 난초를 혼합한 매력적인 향입니다.
這款展現永恆性感的香氛混合了紫色百香果、香格里拉牡丹以及香草蘭花。
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Ladies Fragrances
DUTY FREE

Nước hoa cho phái đẹp
레이디 프라그랑스

US$ 66 / VND 1,420,000

New

28. Calvin Klein Reveal EDP 50ml
Nước hoa Calvin Klein Reveal EDP 50ml
캐빈 클라인 리빌 EDP 50ml
凱文克萊揭愛香氛 50毫升

Like the Calvin Klein woman, REVEAL is sexy, confident, and
provocative with a touch of the unexpected.
Unexpected – sensual – addictive
Giống như dòng Calvin Klein cho phụ nữ, nước hoa REVEAL là sự quyến
rũ, tự tin, và khiêu khích với một chút bất ngờ. Bất ngờ - gợi cảm –
cuốn hút.
캐빈 클라인 리빌은 캐빈 클라인 우먼처럼 예상하지 못했던 느낌과 함께
섹시하고 자신감 있고 도발적입니다. 예상치 못한 – 관능적인 - 중독성 있는
揭愛香氛就如凱文克萊女人般性感、自信、散發出令人意想不到的誘惑。出乎意料
的感官著迷。

US$ 54 / VND 1,170,000
29. Calvin Klein Miniatures Individually Packed
Coffret for Her

		

Nước hoa Calvin Klein Miniatures dành cho Nữ
캐빈 클라인 미니어처 인디비주얼리 팩트 코프릿 포 허
凱文克萊獨立包裝女性香水迷你組合

This deluxe travel collection consists of 5 miniatures: Ck one EDT
10ml, Endless euphoria EDP 5ml, Downtown EDP 5ml, Eternity
EDP 5ml, Euphoria EDP 4ml.
Bộ sưu tập nước hoa Calvin Klein mang lại sự tinh tế và quyến rũ
dành cho phái nữ, là sự lựa chọn phù hợp cho những chuyến du
lịch của bạn.

ng

!

Ck 원 EDT 10ml, 엔들리스 유포리아 EDP 5ml, 다운타운 EDP
5ml, 이터니티 EDP 5ml, 유포리아 EDP 4ml의 5가지 미니어처로
구성된 고급 여행 컬렉션입니다.

Fl

yi

這套奢華的旅行組合包含5款迷你香水：Ck one 女士淡香水（10毫升)、無
盡幸福女士淡香精（5毫升) 、Downtown 女士淡香精（5毫升)、永恆女士淡
香精（5毫升)以及迷情女士淡香精（4毫升)。

E

y
o
j
n
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Gents
Fragrances
Nước hoa cho phái mạnh
젠트 프라그랑스

DUTY FREE

US$ 59 / VND 1,270,000
30. Acqua Di Giò Pour Homme EDT 50ml Spray
Acqua Di Giò Pour Homme EDT 50ml
아쿠아 디 지오 포어 옴므 EDT 50ml Spray
阿瑪尼寄情男士淡香水噴霧 50毫升

Acqua Di Giò pour Homme bears the olfactory desire of today’s men:
Freshness, Transparency and Lightness.
Acqua Di Giò pour Homme là loại nước hoa mang đến mùi hương khát khao
mê hoặc cho phái mạnh ngày nay: tươi mát, trong suốt và nhẹ nhàng.
아쿠아 디 지오 포어 옴므는 청량함, 투명함, 가벼움이라는 현대 남성의 후각적
욕구를 충족시켜 줍니다.
阿瑪尼寄情男士淡香水散發出時下男性的嗅覺慾望：輕盈、清新和剔透。

US$ 73 / VND 1,570,000
31. Dolce & Gabbana Light Blue Male EDT 75ml
Nước hoa Dolce & Gabbana Light Blue 75ml dành cho
nam
돌체 앤 가바나 라이트 블루 메일 EDT 75ml
杜嘉班納逸藍男性淡香水 75毫升

Freshly aromatic with energizing top notes of juniper
and bergamot. A tang of frozen grapefruit and mandarin
invigorates; Sichuan pepper and rosemary are tempered by
sensual rosewood at the heart, with base notes of incense and
oak.
Mùi hương tươi mát với tầng hương đầu là hương cây bách xù
và cam bergamot mạnh mẽ. Tầng hương giữa đầy sinh lực với
mùi hương bưởi và cam Madarin đông lạnh; một chút nồng
ấm của hạt tiêu vùng Tứ Xuyên cùng lá hương thảo hòa quyện
trong hương gỗ hồng mộc gợi cảm; mùi hương cuối nồng nàn
với hương trầm và gỗ sồi.
향나무와 베르가못으로 구성되어 활기를 북돋아주는 탑노트와 신선한
향이 좋습니다. 얼린 포도와 귤의 톡 쏘는 맛이 기운을 북돋아 주며
쓰촨 후추와 로즈마리 향은 종교의식용 향과 참나무의 베이스노트와
함께 미들노트의 관능적인 로즈우드로 완화됩니다.
前味是以清新的佛手柑、杜松為主，帶有使人鼓舞振奮的冷凍葡萄柚和柑
橘；中味為四川胡椒、迷迭香及性感的紫檀；後味為香熏與橡木。
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Gents Fragrances
DUTY FREE

Nước hoa cho phái mạnh
젠트 프라그랑스

US$ 89 / VND 1,920,000
32. Ralph Lauren Polo Blue EDT 125ml Spray
Ralph Lauren Polo Blue 125ml
랄프 로렌 폴로 블루 EDT 125ml 스프레이
拉夫勞倫保羅藍色男士香水噴霧 125毫升

Feel an invigorating blast of fresh air and let the crystal blue sensation
wash over you with Polo Blue, the men’s fragrance by Ralph Lauren.
Hãy cảm nhận luồn sinh khí tươi mới, hãy để những hạt tinh thể màu xanh
lưu lại dấu ấn trên cơ thể bạn với Polo Blue, dòng nước hoa dành cho nam
của Ralph Lauren.
랄프 로렌의 남성용 향수 폴로 블루로 활기를 북돋아주는 신선한 공기를 만끽하고
맑고 푸른 느낌을 가져보십시오.
拉夫勞倫推出的保羅藍色男士香水散發出令人神采飛揚的清新香味，感受那晶瑩藍色調
子的獨特魅惑。

US$ 60 / VND 1,290,000
33. Hugo Red EDT 75ml
Hugo Red 75ml
휴고 레드 EDT 75ml
雨果狂熱淡香水 75毫升

This innovative scent is a contemporary blend of contrasting
ingredients, full of cold and hot tension that stimulates the wearer
and leaves him feeling energized and ready to challenge himself.
Sự kết hợp của những hương liệu độc đáo đã tạo nên mùi hương
quyến rũ cùng kiểu dáng chai được thiết kế ấn tượng đã thổi bùng lên
ngọn lửa đam mê và tăng sức hấp dẫn cho người đàn ông lịch lãm.
사용자를 자극할 수 있도록 냉온 대비 성분을 현대적으로 혼합한 혁신적인
향으로 활력을 북돋아주고 스스로에 도전할 수 있도록 준비할 수 있게
합니다.
這款創新香氣融合了多種對比配方，充滿著冷熱雙重刺激，使他感覺精力充沛，準
備自我挑戰。

17

Gents
Fragrances
Nước hoa cho phái mạnh
젠트 프라그랑스

DUTY FREE

US$ 59 / VND 1,270,000
34. Jean Paul Gaultier “Le Male” EDT 75ml
Nước hoa Jean Paul Gaultier “Le Male” 75ml dành cho
nam
장 폴 고티에 “르 메일” EDT 75ml
高緹耶 Le Male 男性淡香水 75毫升

A Fougère – Oriental harmony. A fresh, sexy fragrance,
combining power and sensuality. A virile torso bottle dressed in
the designer’s trademark sailor’s T-shirt.
Thuộc dòng Fougère – bản giao hưởng Phương Đông. Đây là mùi
hương tươi mát, quyến rũ, là sự kết hợp giữa sức mạnh nam tính
và lôi cuốn gợi cảm. Thân chai rắn rỏi khoác trên mình chiếc áo
thủy thủ là biểu tượng của nhà thiết kế. Nước hoa Eau de Toilette
Natural Spray, 75ml.
포제 – 동양적인 조화입니다. 강력함과 관능미를 혼합한 신선하고
섹시한 향입니다. 디자이너의 트레이드마크인 선원의 티셔츠 모양이
그려진 남성적인 토르소 병에 담겨 있습니다.
這款香水使用東方馥奇香調，散發出結合了力量與感性的清新、性感香氛。
其瓶裝設計為一個雄渾的身軀穿著設計師的標誌性水手T恤。

US$ 65 / VND 1,400,000
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。
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Gents Fragrances
DUTY FREE

Nước hoa cho phái mạnh
젠트 프라그랑스

US$ 48 / VND 1,040,000

New

36. Calvin Klein ONE RED EDITION for him EDT 100ml
Calvin Klein one phiên bản màu đỏ dành cho nam, 100ml
원레드에디션포힘오드뚜왈렛
凱文克萊唯一男士紅版淡香水100毫升

Opening with succulent red pear, the freshness of the heart comes alive
as black pepper and ginger blend together with the irresistible sexiness
of wet suede. A sexy dry down wraps the fragrance in carnal sensuality
as vetiver, tonka bean and musks collide.
Cảm nhận tầng hương đầu là hương lê đỏ mọng nước, tầng hương tiếp
theo là sự hòa quyện của tiêu đen và gừng lẫn vào nhau, đem đến cho
bạn sự tươi mát và làm cho trái tim trở nên sống động hơn, sức quyến rũ
làm tan chảy mọi mọi giác quan. Sự quyến rũ của tầng hương cuối được
kết hợp bởi cỏ Vetiver, đậu Tonka và xạ hương hòa quyện vào nhau.
과즙이 풍부한 붉은 배로 시작해 미들 노트에서 흑후추와 생강에 젖은
스웨이드의 거부할 수 없는 섹시함이 더해진 상쾌함이 살아 숨쉽니다. 섹시한
건조함은 베티베르, 통카콩, 머스크가 충돌하면서 성욕이 넘치는 관능미로 향을
감싸줍니다.
凱 文克萊紅版男性淡香水是以紅梨為前味，中味則帶有黑胡椒和生薑的氣息，基調則
是香根草，零陵香豆以及麝香的味道。

US$ 54 / VND 1,170,000
37. Calvin Klein Miniatures Individually Packed Coffret for Him
Bộ nước hoa Calvin Klein Miniatures dành cho nam
캐빈 클라인 미니어쳐 인디비주얼리 팩트 코프릿 포 힘
凱文克萊獨立包裝男性香水迷你組合

This deluxe travel collection consists of 5 minatures: ck free sport EDT 10ml, Eternity for men EDT
10ml, euphoria men EDT 10ml Encounter Fresh EDT 10ml, ck one EDT 10ml
Bộ sưu tập nước hoa Calvin Klein là sự lựa chọn lý tưởng dành cho phái mạnh, sự lựa chọn phù
hợp cho những chuyến du lịch của bạn.
Ck 프리 스포츠 EDT 10ml, 이너티니 포 맨 EDT 10ml, 유포리아 멘 EDT 10ml 인카운터 프레쉬 EDT
10ml, Ck 원 EDT 10ml의 5가지 미니어처로 구성된 고급 여행 컬렉션입니다.

ng
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此奢華旅行套裝包含5款迷你香水：ck free sport 運動淡香水（10毫升)、Eternity永恆
男士淡香水（10毫升)、Euphoria迷情男士淡香水（10毫升)、Encounter Fresh邂逅男士淡香水（10毫升) 以及ck
one淡香水（10毫升)。
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Free Gift
Key Ring

US$ 269 / VND 5,790,000

US$ 119 / VND 2,560,000

38. Aigner “Lazio” Gents Watch

39. Tommy Hilfiger Gents Watch

Đồng hồ nam Aigner “Lazio”

Đồng hồ nam Tommy Hilfiger

아이그너 “라지오” 젠트 워치
Aigner Lazio 男裝腕錶

This Swiss made timepiece in curved round stainless-steel case
features “A” logos patterned dial with Roman numeral indexes
and croco pattern leather strap. Two year international warranty.
Complemented with AIGNER key ring.
Chiếc đồng hồ Thụy Sỹ này được chế tác với vỏ tròn cuốn cong
bằng thép không gỉ với biểu tượng mang hình móng ngựa nổi
tiếng của Aigner, chỉ số giờ bằng số La Mã và dây đeo da mẫu
CroCo.
곡선의 스테인리스 스틸 케이스가 있는 스위스산 시계는 “A” 로고가
새겨진 로마숫자 다이얼과 크로커다일 패턴 가죽 스트랩으로 구성되어
있습니다. 2년 동안 국제 품질보증이 적용됩니다. 아이그너의 열쇠고리와
함께 사용하시면 좋습니다.

토미 힐피거 젠트 워치
湯米.希爾費格男裝腕錶

Tommy Hilfiger Men’s Sport Watch featuring a black IP case
(46mm), a double layer dial and matched with a silicon strap.
Water resistant to 5ATM/50m.Two years international warranty.
Đồng hồ Tommy Hilfiger với kiểu dáng thể thao dành cho nam,
mặt đồng hồ 2 lớp kết hợp với đây đeo được làm bằng silicon.
Đồng hồ có khả năng chống thấm ở độ sâu 5ATM/50m. Bảo hành
quốc tế 2 năm.
토미 킬피거 멘즈 스포츠 워치는 블랙 IP 케이스 (46mm), 더블 레이어
다이얼, 그에 맞는 실리콘 스트랩으로 구성되어 있습니다. 5ATM/50m
까지 방수기능이 있으며 2년 동안 국제 품질보증이 적용됩니다.
湯米.希爾費格男裝運動腕錶配備46毫米的黑色IP錶殼、雙層錶盤以及矽膠錶
帶。防水深度5 ATM（50米）。附上2年國際保修。

這款腕錶是由瑞士製造，配備曲線圓形不銹鋼錶殼、刻有A品牌字樣表圈與羅
馬數字壓紋錶盤以及鱷魚紋皮錶帶。附上兩年國際保修及贈送 AIGNER 鑰匙
圈一個。

US$ 99 / VND 2,130,000
40. Morgan Ladies Watch
Đồng hồ Morgan dành cho nữ
모건 레이디스 워치
摩根女裝腕錶

Tommy Hilfiger Men’s Sport Watch featuring a black IP case (46mm), a
double layer dial and matched with a silicon strap. Water resistant to
5ATM/50m.Two years international warranty.
Viền đồng hồ được mạ vàng đồng với mặt đồng hồ được trang trí hình
những cánh bướm xếp cạnh nhau tạo thành logo hình trái tim; dây đeo
trắng tinh xảo. Sản phẩm du lịch độc đáo; tặng kèm 2 dây đeo; sản
phẩm chống thấm nước ở độ sâu 30cm và bảo hành quốc tế 2 năm.
나비 디자인의 다이얼이 둘러싸고 있고 중앙에 모건 로고가 그려진 로즈골드
케이스에 흰색 특허 스트랩으로 구성된 기내용 한정판 제품입니다. 30cm
까지 방수되며 2년 동안 국제 품질보증이 적용됩니다.

Free Gift
Additional Red &
Black Straps

電鍍玫瑰金色錶殼包圍著由蝴蝶圖案組成的摩根心形標誌錶盤，配搭白色專利錶
帶，屬旅遊獨家零售商品。附上2條可互換的錶帶，防水度30米。提供2年國際保修。
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New

US$ 95 / VND 2,050,000
41. Fervor Watch and Jewellery Set
Bộ sưu tập: Đồng hồ Fervor và Trang sức
퍼버 워치와 주얼리 세트
Fervor 腕錶和首飾套裝

An elegant 18k yellow gold plated watch with a matching bracelet,
necklace, earrings and adjustable ring to fit all sizes. This gorgeous
set comes in a classy leatherette gift box.
Một chiếc đồng hồ sang trọng với mặt đồng hồ được mạ vàng 18K
và dây đeo có thể điều chỉnh; khuyên tai và nhẫn cũng có thể điều
chỉnh để phù hợp với người đeo. Bộ trang sức tuyệt vời này được
gói gọn trong một hộp quà bằng da thượng hạng.
어울리는 팔찌, 목걸이, 귀걸이, 모든 사이즈에 맞게 조절 가능한 반지와
함께 제공되는 우아한 18k 엘로우골드 시계입니다. 화려한 세트제품으로
클래식한 인조가죽 기프트 박스에 담아 제공됩니다.
此套裝包含18K黃金鍍金腕錶、同款手鍊、項鍊、耳環以及可自由調節、適合任
何手型的戒指。這優雅套裝是以上等的人造皮革禮盒盛載。

US$ 119 / VND 2,560,000
42. Pierre Cardin Ladies Watch, Pendant and Earring Set
Bộ sưu tập trang sức Pierre Cardin bao gồm đồng hồ, mặt dây
chuyền, hoa tai
피에르 가르뎅 레이디스 워치, 펜던트, 이어링 세트
皮爾卡丹女裝腕錶、吊墜以及耳環套裝

Round stainless steel case with IP gold plate. Black dial with Roman
numerals and white crystals, black leather strap; crystal pendant and
two pairs of gold plated earrings; hypoallergenic. International warranty.
Đồng hồ được làm bằng thép không gỉ mạ vàng nguyên chất, kim quay
và số bằng pha lê trắng, dây đeo da đen sang trọng, phối hợp hoàn hảo
với mặt dây chuyền pha lê và đôi bông tai mạ vàng quý phái. Bảo hành
quốc tế.
IP 도금된 원형 스테인리스 스틸 케이스로 된 제품입니다. 블랙 로마숫자
다이얼에 화이트 크리스탈, 블랙 가죽 스트랩으로 구성되어 있으며 저자극성
크리스탈 펜던트와 금 귀걸이 두 쌍이 포함되어 있습니다. 국제 품질보증이
적용됩니다.
此套裝的腕錶配備圓形IP鍍金不銹鋼錶殼、羅馬數字黑色錶盤外加一圈羅馬數字黑
色錶盤鑲著白色水晶以及黑色真皮錶帶，搭配水晶吊墜和兩對鍍金耳環。低敏感性，
附上國際保修。
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US$ 115 / VND 2,480,000
43. 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 2 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$ 99 / VND 2,130,000
44. Sekonda Ladies Gift Set
Bộ trang sức Sekonda dành cho nữ
세콘다 여성용 기프트 세트
Sekonda女裝禮品套裝

Elegant stone set gold plated watch, matching bracelet and
pendant. Guaranteed for 2 years.
Đồng hồ mạ vàng và đính đá thanh lịch, đi cùng với vòng tay và
dây chuyền. Sản phẩm được bảo hành 2 năm.
금 시계와 어울리는 팔찌, 팬던트로 구성된 우아한 보석세트입니다. 2년
동안 품질보증이 적용됩니다.
優雅大方的鍍金鑲石腕錶配搭同款手鍊和吊墜。附上兩年保修。

US$ 79 / VND 1,700,000
45. Beverly Hills Polo Club Ladies and Gents Watch Set
Bộ sưu tập đồng hồ Beverly Hills Polo Club dành cho nam và
nữ.
비벌리힐스 폴로 클럽 레이디스 앤 젠트 워치 세트
比華利保羅男女腕錶套裝

Rose gold plated cases, white rectangular dials and complemented
with brown leather straps. Comes with a two year international
warranty and in a compact gift box.
Vỏ đồng hồ được mạ vàng hồng, nút bấm chữ nhật trắng và được
hoàn thiện với dây da nâu. Sản phẩm được đặt trong hộp phù hợp và
được bảo hành toàn cầu trong vòng 2 năm.
로즈골드 케이스, 화이트 직사각형 다이얼, 브라운 가죽 스트랩으로 구성된
제품입니다. 2 동안 국제 증이 적용되며 소형 기프트 박스에 제공됩니다.
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玫瑰鍍金錶殼、白色長方形錶盤配上棕色皮錶帶，以小巧禮盒盛載。附上兩年國
際保修。

Fl

yi

New

E

y
o
j
n

23

Time Zone
Đồng hồ

DUTY FREE

타임 존

US$ 39 / VND 840,000
46. “Time After Time” Dual Time Watch
Đồng hồ kép “Time After Time”
“타임 애프터 타임” 듀얼 타임 워치
Dual Time 永恆腕錶

A contemporary unisex watch designed in London with leather strap,
stainless steel case and Japanese movement. The Dual Time comes with a
1 year guarantee and batteries included.
Chiếc đồng hồ hiện đại dành cho cả nam và nữ, được thiết kế ở London,
với dây đeo da, vỏ thép không rỉ và sử dụng động cơ Nhật Bản. Bảo hành
1 năm cho đồng hồ và pin.
런던에서 디자인한 현대적인 남녀공용 손목시계로 케이스, 재패니즈 무브먼트로
구성된 제품입니다. 듀얼 타임은 1년 동안 품질보증이 적용되며 배터리가
포함되어 있습니다.

Free Gift

於倫敦設計的時尚男女皆宜腕錶配皮錶帶、不銹鋼錶殼及日本機芯。此錶包含電池並
附上1年保修。

Business Card
Holder

US$ 59 / VND 1,270,000
47. Montine Ladies and Gents Quartz Watch Set
Bộ sưu tập đồng hồ thạch anh Montine dành cho nam và nữ
몬티네 레이디스 앤 젠트 쿼츠 워치 세트
Montine 男女石英錶套裝

Round stainless steel cases with white three hand quarts movement
dials and roman numerals. Complete with brown leather straps and
presented in black gift boxes. 2 years warranty.
Đây là mẫu đồng hồ cặp sành điệu có viền được làm bằng thép không
rỉ, mặt đồng hồ 3 kim màu trắng và hiển thị số La Mã. Mặt đồng hồ đi
cùng dây đeo màu nâu. Sản phẩm được bảo hành 2 năm.
원형 스테인리스 스틸 케이스에 화이트 쓰리핸드 쿼츠 무브먼트 로마숫자
다이얼, 브라운 가죽 스트랩으로 구성된 제품입니다. 블랙 기프트 박스에
제공되며 2년 동안 품질보증이 적용됩니다.
這款腕錶配備圓形不銹鋼錶殼、3針石英機芯錶盤和羅馬數字時標。配搭褐色皮錶
帶，以黑色禮盒盛載。附上兩年保修。

US$ 35 / VND 760,000
48. Hippie Chic Watch and Bracelet Set
Bộ đồng hồ kết hợp dây đeo Hippie Chic.
히피 시크 워치 앤 브레이슬릿 세트
嬉皮風腕錶和手鍊套裝

Vintage face and braided cord, Hippie Chic will add a retro
twist and laidback style to your outfit. This Travel Exclusive
duo pack provides a Hippie Chic bracelet to complement the
stacking trend.
Với đường nét cổ điển của mặt đồng hồ cũng dải dây trang trí
2 bên, Hippie Chic mang đến vẻ đẹp mộc mạc nhưng không
kém phần độc đáo và tạo điểm nhấn cho trang phục của bạn.
Sản phẩm chuyên dành cho du lịch này đi cùng với vòng đeo
tay Hippie Chic kết hợp thành phụ kiện nhiều lớp dành cho
bạn.
빈티지한 앞면과 꼬인 끈으로 구성된 히피 시크는 복고풍의 변화된
느낌과 한가롭고 평온한 스타일을 더해 줍니다. 기내용 한정판
듀오 팩에는 레이어드 트렌드를 완성하기 위해 히피 시크 팔찌도
포함되어 있습니다.
嬉皮風腕錶是以復古的外表配搭編織的細繩，加上一個扭結，打造出悠
閒風格。這旅遊獨家出售的2套裝還包含嬉皮風手鍊，營造堆棧潮流。
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Free Gift
Earrings

US$ 65 / VND 1,400,000
49. Très Jolie Rose Gold Dress Watch
Đồng hồ Très Jolie
트레 졸리 로즈 골드 드레스 워치
Trés Jolie 玫瑰金女士錶

Rose gold plated Swarovski studded ladies dress watch with
a matching pair of cubic zirconia earrings. Quartz movement,
stainless steel back and 1ATM water resistance. 1 year
international warranty.
Chiếc đồng hồ quý phái bằng vàng hồng được làm nổi bật lên bằng những
viên pha lê Swarovski cao cấp. Động cơ thạch anh, mặt lưng chắc chắn, làm
bằng thép không bị oxi hóa chịu nước 1ATM. Bảo hành toàn cầu 1 năm.
로즈골드 스와브로스키 스터드 여성용 드레스 손목시계는 큐빅
지르코니아 귀걸이와 세트 제품입니다. 쿼츠 무브먼트 방식으로
뒷면이 스테인리스 스틸이고 1ATM까지 방수가 됩니다. 1년 동안 국제
품질보증이 제공됩니다.
這款玫瑰鍍金女士表錶鑲有施華洛世奇水晶，附贈一對立方氧化鋯石耳環。
配備石英機芯、不銹鋼錶背，防水度1ATM。享有1年國際保修。

US$ 25 / VND 540,000
50. Jolie Charms Elegant Bracelet Watch
Đồng hồ trang sức Jolie Charms Elegant
졸치 참스 엘레강트 브레이슬릿 워치
Jolie 精緻吊飾手鍊腕錶

Turn on the charm with this stylish charm bracelet watch that is suitable
for any occasion. Features 6 charms and watch with Japanese movement
and stainless steel case. 1 year international warranty.
Với 6 mặt dây khác nhau cùng 1 mặt đồng hồ - sử dụng thép không bị oxi hóa
động cơ Nhật Bản, chiếc vòng tay hoàn toàn có thể tạo nên phong cách quyến rũ,
phù hơp với nhiều dịp khác nhau. Bảo hành quốc tế 1 năm.
언제라도 어울리는 우아한 장신구 팔찌로 매력을 발산해 보십시오. 6가지
장신구가 달려있고 재패니즈 무브먼트 방식을 사용하며 스테인리스 스틸
케이스로 구성된 제품입니다. 1년 동안 국제 품질보증이 적용됩니다.
吊飾手鍊腕錶外觀時尚，結合了六顆精緻吊飾和配有日本機芯及不銹鋼錶殼的腕錶，
適合於任何場合配戴。享有1年國際保修。

For Those Treasured Memorable Moments
Sun Ray Dial
Rose Gold Plated
Swarovski Crystals
Stainless Steel Back
Quartz Movement

sparkling space
Trang sức

DUTY FREE

스파클링 스페이스

New

US$ 35 / VND 760,000
51. AEON Triple Set Bead Bracelets with Filigree Discs
Bộ ba vòng hạt đeo tay AEON và mặt Filigree.
애온 트리블 세트 비드 브레이슬릿 윗 필리그리 디스크
AEON 金屬絲鏈飾手鏈套裝

Silver, Gold and Rose Gold plated bracelets. Each stretch bead
bracelet is adorned with a beautiful filigree disc pendant
surrounded by crystals. 1 year guarantee.
Vòng đeo tay được dát bạc, vàng và vàng hồng. Mỗi vòng hạt được
bảo phủ xung quanh bởi những hạt pha lê lấp lánh. Sản phẩm được
bảo hành 1 năm.
실버, 골드, 로즈골드 팔찌입니다. 각각의 비즈 팔찌는 크리스탈로
둘러싸인 아름다운 원반형 펜던트로 장식되어 있습니다. 1년 동안
품질보증이 적용됩니다.
集合了銀、金及玫瑰鍍金三種色調。每條拉伸串珠手鍊裝飾著鑲水晶的漂亮金
絲盤。享有1年保修。

US$ 55 / VND 1,190,000
52. Ella Morissa Magic Box
Ella Morissa Magic Box
엘라 모리싸 매직 박스
Ella Morissa 魔盒

5 units of earrings & pendants. The earrings and pendants are of high quality,
hand polished, set with brilliant cubic zirconia. The “MAGIC BOX” can be
converted into an eyeglass holder.
Bộ sản phẩm gồm 5 mẫu bông tai và mặt dây chuyền chất lượng cao, được
làm bóng bằng tay và được đính kim cương nhân tạo. Hộp đựng có thể biến
hóa đa dạng như một hộp đựng mắt kính thời trang.
귀걸이 및 펜던트 5개로 구성된 제품입니다. 귀걸이와 펜던트는 고품질의 수공예
제품으로 아름다운 큐빅 지르코니아가 박혀 있습니다. “매직 막스”를 안경
보관함으로 사용하실 수도 있습니다.
結合了5款高品質、人手打磨且鑲嵌上閃耀璀璨鋯石的耳環及吊墜。這魔盒還可變成眼鏡
盒。

Free Gift
Jewellery Pouches
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DUTY FREE

Trang sức
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US$ 49 / VND 1,060,000
53. Buckley London Russian Trio Pendant
Bộ dây chuyền ba mặt Buckley-London-Russian
버클리 런던 러시안 트리오 펜던트
巴克利倫敦三重閃爍吊墜

This gorgeous pendant is plated with 18K yellow gold, rose gold
and rhodium and is hand set with finest cubic zirconias. The chain
is 40cm with 5cm extender.
Mặt dây chuyền tuyệt đẹp được dát vàng, vàng hồng và rhodium
18K với những hạt pha lê màu lấp lánh. Dây chuyền cùng tông
màu, dài 40 cm và có thể nới dài thêm 5cm.
18k 옐로우골드, 로즈골드, 로듐으로 도금되어 최고급 큐빅
지르코니아로 수공예 작업한 제품입니다. 체인의 길이는 40cm이고
5cm의 익스텐더가 포함되어 있습니다.
此絢麗吊墜鍍18K黃金、鍍玫瑰金和銠鍍鑲嵌鎬石。項鍊長40厘米及5厘米的
可自行調節延長鏈。

US$ 59 / VND 1,270,000
54. Buckley London Rose Gold Heart Scrunchy Necklace and
Bracelet Duo
Bộ đôi vòng đeo tay và vòng cổ Buckley.
버클리 런던 로즈골드 하트 스크런치 네클리스 앤 브레이슬릿 듀오
巴克利倫敦 桃心吊墜和手鍊組合

Woven mesh bracelet and necklace; Plated in rose gold, and finished
beautifully with a heart charm handset with over 20 crystals. Necklace
length 41cm plus 5cm extender. 1 year international warranty.
Vòng đeo tay và vòng cổ dệt mắc lưới và được mạ vàng hồng sang trọng,
kết hợp cùng mặt dây hình trái tim được đính thủ công hơn 20 viên pha
lê. Chiều dài vòng cổ là 41cm và có thể nới dài thêm 5cm. Bảo hành toàn
cầu 1 năm.
직물 팔찌와 목걸이로 구성된 제품입니다. 로즈골드로 도금하여 20개 이상의
크리스탈을 수공예로 장식한 하트모양 장신구가 아름답게 달려있습니다.
목걸이의 길이는 41cm이며 익스텐더의 길이는 5cm입니다. 1년 동안 국제
품질보증이 적용됩니다.
編織網手鍊和項鍊，帶有20顆水晶的鍍玫瑰金心形吊墜，項鍊41公分長另加5公分的延
長鏈。享有1年國際保修。
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SPECIAL
PRICE

Free Gift

US$ 50 / VND 1,080,000

55. Grace Design Adularia Necklace

56. Joia De Majorca Pearl Bracelet

Vòng đeo cổ đá quý.

Vòng ngọc Joia De Majorca

그레이스 디자인 아듈라리아 목걸이
Grace Design 冰長石項鍊

조이아 드 마조르카 펄 브레이슬릿
JOIA De Majorca 珍珠手鐲

The Moonstone Necklace is a perfect choice of the modern woman
with it’s minimalist and luxurious design. 925 Silver jewelery is
hand made, rose plated and surrounded by clear zircone

Multi colored man-made pearl bracelet. Popular 10mm size is a perfect
gift or self purchase. 10mm Stud Earrings come free with the purchase
of the bracelet. Duty Free exclusive; Limited lifetime guarentee.

Chiếc vòng cổ Moonstone là sự lựa chọn hoàn hảo cho người phụ
nữ hiện đại với thiết kế nhỏ gọn và sang trọng. Trang sức bạc 925
được chế tác thủ công, mạ vàng hồng và viền quanh bởi những hạt
đá zircone rực rỡ.

Vòng ngọc đeo tay với nhiều màu sắc khác nhau được chế tác thủ công
với chiều dài 10mm. Sản phẩm là một món quà tuyệt vời cho người thân
hoặc tự thưởng cho bản thân.

미니멀리즘과 고급스러운 디자인으로 구성된 문스톤 목걸이로
현대 여성을 위한 완벽한 제품입니다. 로즈골드로 도금하고 투명한
지르코니아로 주변을 둘러싼 후 925개의 은 장신구를 손수 박아 만든
제품입니다.
月光石項鍊奢華簡約的設計適合現代女性佩戴。這款925純銀首飾是以手工製
成，以玫瑰鍍金包裹著透明鋯石。

다양한 색상의 수공예 펄 팔찌입니다. 인기 있는 10mm 사이즈 제품은 선물용
또는 자신을 위한 구매용으로 적합합니다. 팔찌를 구매하면 10mm 스터드
이어링이 무료로 제공됩니다. 면제전용 제품으로 한정된 기간 동안 품질보증이
적용됩니다.
色彩繽紛的人造珍珠手鐲，受歡迎的10毫米直徑人造珍珠是自購或送禮佳品。購買手
鐲即獲贈10毫米直徑人造珍珠耳環，屬免稅店獨家出售商品。享有終身有限保修。

US$ 99 / VND 2,130,000
57. Sun Jewelry ‘Glamour Infinity’ Handcrafted Burma Jade 		
Pendant
Dây chuyền và mặt ngọc bích ‘Sự quyến rũ vô tận’ của hãng Sun Jewelry.
선 주얼리 ‘글래머 인피니티’ 핸드크래프티드 버마 제이드 펜던트
SUN Jewelry“魅力無限”手工精鑲緬甸玉墜銀鍊

Deep Love, Fortune, Luckiness always by your side.Elegant design with fine
Burma Jade & numerous shining CZs. Perfect for yourself & your beloved one.
With sterling silver chain. (Length: 40-45cm)
Tình yêu, Thịnh vượng và may mắn luôn ở bên bạn. Thiết kế thanh lịch với
ngọc bích Miến điện hảo hạng và vô số tinh thể đá CZ lấp lánh. Là sản phẩm
ý nghĩa cho bạn và những người thân yêu. Thiết kế đi cùng dây chuyền bạc
cao cấp, dài 40-45cm.
高雅時尚的設計配搭精美的緬甸玉和閃閃發光的鋯石，適合送給自己或心愛的人，讓深愛、
財富、好運永伴你左右。附上純銀鍊，鍊長40-45公分。

Free Gift
Stud Earrrings
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US$ 35 / VND 760,000
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Trang sức
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US$ 45 / VND 970,000
58. 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$ 59 / VND 1,270,000

New

59. Pierre Cardin Interchangeable Jewellery Set
Bộ trang sức Pierre Cardin
피에르 가르뎅 인터체인저블 주얼리 세트
皮爾卡丹可互換首飾套裝

Interchangeable pendants and matching earrings in a variety of
styles. Includes hearts, pearls and crystals to mix and match to suit
any occasion. Comes in a compact bow box; international warranty.
Bạn có thể tự thay đổi mặt dây chuyền và khuyên tai theo nhiều
cách khác nhau, tạo nên phong cách đa dạng. Mặt sản phẩm có
nhiều loại khác nhau như: trái tim, ngọc trai và pha lê, phù hợp với
nhiều dịp khác nhau. Sản phẩm được đặt trong trong một hộp nơ
nhỏ gọn và được bảo hành toàn cầu.
교체할 수 있는 펜던트와 여기에 어울리는 귀걸이가 다양한 스타일로
제공됩니다. 상황에 맞게 믹스매치 할 수 있는 하트, 펄, 크리스탈이
포함되어 있습니다. 소형 곡선 상자에 제공되며 국제 품질보증이
적용됩니다.
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這套裝包含心形、珍珠和水晶三種款式的可互換吊墜和同款耳環，適合於任何
場合佩戴。以精美的禮盒盛載，享有國際保修
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액세서리 월드

US$ 75 / VND 1,620,000
60. Folli Follie Logomania Wallet
Ví Folli Follie Logomania
폴리폴리로고마니아 월렛
Folli Follie Logomania 系列錢包

This fashionable wallet features an embossed logo on smooth
patent leather in an elegant red colour. The interior has
compartments for banknotes, coins, business and credit cards.
Chiếc ví hợp thời trang nổi bật với logo dập nổi trên chất liệu da
láng mịn màu đỏ thanh lịch. Thiết kế bên trong có các ngăn để
tiền giấy, tiền xu, danh thiếp và thẻ tín dụng.
우아한 붉은 색상의 특허 받은 부드러운 가죽에 올록볼록한 로고가
새겨진 패셔너블한 지갑입니다. 내부에는 지폐, 동전, 명함, 신용카드를
수납할 수 있는 공간이 나뉘어져 있습니다.
這款錢包搭配標誌圖案壓花，外觀新穎時尚。採用紅色光滑漆皮，內層有
多個可存放鈔票、硬幣、名片和信用卡的間隔。

US$ 39 / VND 840,000
61. DS 1890 Travel Wallet
Ví du lịch DS 1890
DS 1890 트래블 월렛
DS 1890 旅遊錢包

Carry all your travel essentials in this all-in-one, multifunctional travel
wallet. Holds passports, tickets, traveler’s cheques, cheque books,
credit and frequent flier cards, multiple currencies, coins, bills and
receipts, name cards, photo ID card.
Ví du lịch đa năng tất-cả-trong-một này giúp bạn mang theo tất cả
các đồ dùng cần thiết cho một chuyến du lịch. Chiếc ví có thể chứa hộ
chiếu, vé máy bay, séc du lịch, thẻ tín dụng, thẻ hội viên hàng không,
các loại tiền ngoại tệ, tiền xu, hóa đơn, biên lai, danh thiếp, chứng
minh thư,…
올인원 다기능 여행용 지갑에 여행에 필요한 모든 필수품을 담아가십시오.
여권, 티켓, 여행자수표, 수표책, 신용카드, 자주 사용하는 마일리지 카드,
다양한 화폐, 동전, 지폐, 영수증, 명함, 신분증을 모두 넣을 수 있습니다.

Free Gift
Solar Calculator

此多用途出遊錢包可存放所有旅行必備品，如：護照、機票、旅行支票、支票簿、信
用卡、飛行常客卡、各國貨幣、硬幣、單據和發票、名片以及身份證件。

US$ 36 / VND 780,000
62. Lifetrons Worldwide Travel Adaptor with 2 USB Ports
Bộ chuyển đổi phích cắm điện 2 cổng USB
라이프트론 월드 와이드 트래블 어댑터 위드 2 USB 포트
Lifetrons 雙USB 輸出全球通用旅行轉換器

This travel adaptor (1A Max. output) features dual-USB ports, making it
easy to charge your iPod®, iPhone®, iPad®, BlackBerry®, mobile phones
simultaneously. One year international warranty. Not a transformer.
Bộ sạc du lịch với 2 cổng USB sẽ giúp bạn dễ dàng sạc đầy các thiết bị như
iPod®, iPhone®, iPad®, BlackBerry®, điện thoại di động. Bảo hành toàn cầu 1
năm.
듀얼 USB 포트가 장착된 여행용 어댑터 (1A 최대 출력)로 아이팟, 아이폰, 아이패드,
블랙베리, 휴대폰을 동시에 충전하기 편리합니다. 1년 동안 국제 품질보증이 적용됩니다.
변압기능은 없습니다.
這款旅行充電轉換器(最高1A 輸出)備有兩個USB 端口，方便同時間為iPod®、 iPhone®
、iPad®、BlackBerry® 、手機等進行充電。此產品非變壓器，享有1年國際保修。
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US$ 30 / VND 650,000
63/64. Swarovski Crystalline Ball Point Pen
Bút bi Swarovski
스와브로스키 크리스털라인 볼 포인트 펜
施華洛世奇水晶圓珠筆

Create your own stories, sign your best deals and write in style with
this stylish ball point pen. The Swarovski brand name on the clip and
the floating clear crystals will add sparkle to any desk. Indulge!
Hãy tạo nên những câu chuyện của riêng bạn, ký thành công những
hợp đồng hoặc đơn giản là tạo nên những nét chữ đẹp bằng ngòi viết
sang trọng của Swarovski. Thương hiệu Swarovski được khảm trên
viết và ánh pha lê sang trọng thanh thoát, xứng đáng có một vị trí
trên bàn làm việc của bạn. Bạn còn chờ gì nữa?
멋진 볼펜으로 스토리를 창작하고 최고의 거래에서 사인을 하고 글을
쓰십시오. 클립에 새겨진 스와브로스키 브랜드명과 장식되어 있는 깨끗한
크리스탈이 책상에 반짝임을 부여할 것입니다. 반짝임을 만끽해 보십시오!
使用這支時尚的圓珠筆來創造自己的故事、簽署交易，為書桌添上閃爍點綴。其筆
夾閃刻著施華洛世奇的品牌名字；筆桿則綻放透明水晶石的璀璨魅力，盡情享受
書寫的樂趣吧！
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US$ 159 / VND 3,420,000
65. 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.
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$ 75 / VND 1,620,000

New

66. Akita Bluetooth Torch
Đèn pin – Bluetooth Akita
아키타 블루투스 토치
秋田藍牙手電筒

This handy and portable torch also features a built in 2300mAh power
bank for charging your mobile devices, a powerful Bluetooth speaker,
microphone for hands free calling and provides up to 10 hours of
operation time on a single charge.
Đèn pin di động và tiện dụng được thiết kế với tính năng chứa được
lượng điện lên đến 2300mAh, có thể dùng để sạc các thiết bị di động
của bạn. Sản phẩm tích hợp một loa Bluetooth mạnh mẽ, hỗ trợ cho
các cuộc gọi di động và có thể hoạt động lên đến 10 giờ chỉ với 1 lần
sạc.
휴대기기 충전을 위해 2300mAh 용량의 휴대용 배터리, 강력한 블루투스
스피커, 핸즈 프리 마이크가 내장되어 휴대하기 간편한 토치로 한번 충전 시
최대 10시간까지 사용할 수 있습니다.
這款便於攜帶的手電筒還內置2300mAh移動電源、可供手機充電、配備強勁的藍牙
音箱、免提通話的麥克風。每次充電可使用長達10小時。
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US$ 29 / VND 630,000
67. Theye Unisex Polarised Sunglasses
Kính mát Theye dành cho nam và nữ
데이 유니섹스 폴러라이즈드 선글라스
Theye 男女適用偏光片太陽眼鏡

Unisex style sunglasses with black polished frame featuring a silver insert on the arms. The lenses
provide UV400 protection. Supplied with a rubberised case and cleaning cloth. Includes a 1 year
international guarantee.
Kính mát thời trang phù hợp cho cả nam và nữ, với gọng đen được mài bóng, lớp bọc chân kính
màu bạc. Tròng kính được phân cực chống nắng, có khả năng chống tia cực tím UV400. Sản phẩm
được đóng gói trong hộp cao su và được bảo hành quốc tế 1 năm.
은 부속품이 달린 블랙 유광 프레임의 남녀공용 선글라스 제품입니다. 렌즈의 자외선 차단지수는 UV400
입니다. 고무 케이스와 세척용 천이 함께 제공됩니다. 1년 동안 국제 품질보증이 적용됩니다.
這款男女適用太陽眼鏡採用黑色磨光框架和嵌入銀色的眼鏡臂。其鏡片提供UV400防紫外線保護，配有橡膠眼鏡盒
和一塊清潔抹布。享有1年國際保修。

US$ 39 / VND 840,000
68. Breo Betty Sunglasses
Kính mát Breo Betty
브레로 베티 선글라스
Breo Betty 太陽鏡

The Betty is a contemporary, stylish shape consisting of soft rounded lenses and a durable,
lightweight frame. It also contains Cat 3 shatterproof polycarbonate lenses (PolycarX®) offering total
UV protection for the eyes.
Kính Betty được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, phong cách; gọng kính với trọng lượng nhẹ, độ
bền cao bao mọc mặt kính tròn mềm mại. Mặt kính được làm bằng nhựa PC chống vỡ loại Cat 3
(PolycarX®) có khả năng chống lại tia cực tím và bảo vệ cho mắt.
베티는 부드러운 곡선 렌즈와 내구성이 있고 가벼운 프레임으로 구성된 현대적이고 스타일리쉬한 형태를 갖추고
있습니다. 전체 자외선을 차단하는 Cat 3 비산방지 폴리카보네이트 렌즈 (PolycarX®)가 장착되어 있습니다.
The Betty 是一款新穎時尚的太陽鏡，採用柔軟圓形鏡片、耐用輕巧的眼鏡框。此外還包含第3類防碎聚碳酸酯鏡片
（PolycarX®)，為雙眼提供周全的紫外線防護。
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US$ 25 / VND 540,000
69. Victoria’s Secret Signature Pencil Bag

New

Túi đựng bút độc quyền của Victoria’s Secret.
빅토리아 시크릿 시그니처 펜슬 백
維多利亞的秘密限量版筆袋

This best-selling signature pencil case in a Black Lace over Nude
color is the perfect bag for a variety of beauty items. The case
includes a VS logo zipper pull and is scratch and water resistant.
(Size 22x6x5cm).
Chiếc túi đựng bút độc quyền này đang là sản phẩm bán chạy
nhất, với thiết kế ren đen trên nền màu da là một chiếc túi hoàn
hảo để đựng nhiều vật dụng trang điểm khác nhau. Chiếc túi
bao gồm 1 dây khóa kéo với logo VS và một chiếc nơ tinh xảo.
Túi có khả năng chống trầy và chống thấm nước. (kích thước 22
x 6 x 5 cm).
누드 컬러에 블랙 레이스로 장식한 시그니처 펜슬 백은 가장 인기
있는 제품으로 다양한 뷰티 아이템 수납을 위한 완벽한 가방입니다.
케이스에는 VS 로고 지퍼가 달려 있으며 스크래치에 강하고 방수가
되는 제품입니다. (사이즈 22x6x5cm).
這款最暢銷的裸色黑蕾絲限量版筆袋，適用於存放各式化妝品。此包設有VS
標誌的拉鍊牌，可防水、防刮花。
（尺寸為22 X 6 X 5公分）。

US$ 29 / VND 630,000
70. Victoria’s Secret Signature Medium Cosmetic Bag
Túi đựng đồ trang điểm Victoria’s Secret Signature Medium
빅토리아 시크릿 시그니처 미디움 코스메틱 백
維多利亞的秘密限量版中型化妝包

New

This best-selling signature cosmetic case in iconic red/pink satin
stripe is the perfect handbag companion. The case includes
a VS logo zipper pull and is scratch and water resistant. (Size
15x25x6cm).
Là một chiếc túi xách tay hoàn hảo với thiết kế đặc trưng bằng
vải satin sọc đỏ/hồng, chiếc túi đựng mỹ phẩm độc quyền này là
sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi. Chiếc túi bao gồm 1 dây
khóa kéo với logo VS và một chiếc nơ tinh xảo. Túi có khả năng
chống trầy và chống thấm nước. (kích thước 15 x 25 x 6cm)
상징적인 레드/핑크 공단 스트라이프로 장식한 시그니처 화장품
케이스로 가장 인기 있는 제품이며 핸드백에 넣어 가지고 다니기에
완벽한 제품입니다. 케이스는 VS 로고 지퍼가 달려있으며 강하고
방수가 되는 제품입니다. (사이즈 15x25x6cm).

ng

!

這款最暢銷的標誌性紅色/粉紅色條紋限量版化妝包，絕對是您的最佳手
袋裝備。此包設有VS標誌的拉鍊牌，可防水、防刮花。
（尺寸為 15 X 25 X
6 公分）。
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US$ 36 / VND 780,000
71. iFly HandyScale
Digital Luggage Scale
Cân hành lý điện tử iFly
아이플라이 핸디스케일
iFly 便攜秤

High precision dual unit display, digital luggage scale that can
weigh luggage up to 50Kg. Ergonomic handle, convenient
strap and hold function for easy reading. Batteries and 1 year
international warranty included.
Độ chính xác cao với màn hình hiển thị hai đơn vị, cân hành lý
kỹ thuật số có thể cân lên hành lý lên đến 50kg. Xử lý công thái
học, có dây đeo thuận tiện và chức năng giữ để thuận tiện cho
việc đọc số cân. Sản phẩm bán kèm pin và được bảo hành quốc
tế 1 năm.
디지털 수하물 저울
고정밀 듀얼 디스플레이가 장착된 디지털 수하물 저울로 최대 50kg
까지 수하물의 무게를 측정할 수 있습니다. 인체공학적 손잡이와
편리한 스트랩이 포함되어 있고 무게정보를 쉽게 읽기 위한 고정기능이
있습니다. 배터리가 장착되어 있으며 1년 동안 국제 품질보증이
적용됩니다.
數碼行李秤
此數碼行李秤配有高精度雙顯示器、電池、符合人體工程學的手柄、方便
使用的肩帶和便於讀數的鎖定功能。最大秤重為50公斤，享有1年國際保
修。

US$ 69 / VND 1,490,000
72. iFly Smartphone Accessory Kit
Bộ phụ kiện dành cho Smartphone
아이플라이 스마트폰 액세서리 키트
iFly 智能手機配件套包

Everything you need for your smartphone, conveniently
packed together for travel in a light and water resistant case.
Tất cả mọi thứ bạn cần cho chiếc điện thoại yêu quý đều được
gói gọn trong túi đựng dụng cụ du lịch gọn nhẹ, tiện lợi và
khả năng chống thấm nước.
스마트폰에 필요한 모든 것이 포함된 제품으로 여행 시 편리하게
포장할 수 있도록 가벼운 방수 케이스에 담겨 있습니다.
您智能手機所需的一切都集於一個防水套包內，輕盈又方便攜帶
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Sản phẩm dành cho trẻ em

플레이 타임

US$ 28 / VND 610,000
73. iFly Swap Watch

A Whole Lotta Watch For Your Time!

Bộ đồng hồ trẻ em iFly Swap
아이플라이 스왑 워치
iFly 可互換錶帶手錶

Kids will have fun with this vibrant watch. Five uniquely designed and
interchangeable straps! Features a quartz movement, stainless steel back,
1ATM water resistance and one year international warranty.
Trẻ em luôn thích thú với những chiếc đồng hồ độc đáo, mới lạ. Đồng hồ iFly
Swap, cho phép bạn thay đổi mặt đồng hồ và 5 dây đeo độc đáo. Chiếc đồng
hồ được làm bằng động cơ thạch anh, mặt sau là thép không gỉ với khả năng
chống nước cao. Bảo hành quốc tế 1 năm.
다양한 손목시계!
아이들이 가지고 놀기 좋은 선명한 손목시계 제품입니다. 다섯 가지 고유한 디자인과
교체 가능한 스트랩이 포함되어 있습니다! 쿼츠 무브먼트 방식으로 뒷면은 스테인리스
스틸이며 1ATM까지 방수가 되고 1년 동안 국제 품질보증이 적용됩니다.
整套Lotta手錶供您選擇！
孩子們肯定會對這充滿活力的腕錶愛不釋手。配有五種設計獨特的可互換錶帶、石英機芯、
不銹鋼背面、1ATM 防水功能以及一年的國際保修。

US$ 22 / VND 475,000
74. Lego Police Helicopter
Trò chơi máy bay trực thăng cảnh sát Lego
레고 폴리스 헬리콥터
樂高警用直升機

With realistic rotor action, the Police Helicopter can soar over crimes and
nab crooks with the hook! This exclusive inflight set includes 2 police pilot
minifigures and a helicopter.
Với cánh quạt quay như thật, Máy Bay Trực Thăng Cảnh sát có thể bay
liệng trên đầu những tên tội phạm và tóm cổ kẻ gian bằng móc! Bộ đồ
chơi máy bay độc đáo này gồm 2 chú phi công cảnh sát tuần tra mini và
một máy bay trực thăng.
현실감 있는 회전날개가 장착된 폴리스 헬리콥터는 범죄현장 위를 비행하며
갈고리로 범죄자를 체포할 수 있습니다! 기내용 한정판으로 나온 제품에는
경찰헬기 조종사 미니어처 2개와 헬리콥터 1대가 포함됩니다.
警用直升機配有逼真的旋翼，可騰躍過罪犯，以吊鉤逮捕惡棍！這款獨家出售的機上套
裝包含兩個迷你警察和一架直升機。

US$ 35 / VND 760,000
75. Elle Girl En Voyage
Đồng hồ trẻ em Elle Girl En Voyage
엘르 걸 엔 보야지
Elle Girl 歡樂旅程手錶

The perfect accessory for jet-setters, ELLE Girl En Voyage watch
has whimsical 3D design that reflects a fun and carefree lifestyle.
Phụ kiện hoàn hảo cho giới thượng lưu, đồng hồ ELLE Girl En
Voyage có thiết kế 3D mới lạ tạo nên phong cách vui tươi và vô tư
lự cho cuộc sống của bạn.
제트족을 위한 완벽한 액세서리인 엘르걸 엔 보야지 손목시계는 재미있고
행복한 라이프스타일을 반영하는 기발한 3D 디자인으로 구성된
제품입니다.
Elle Girl 歡樂旅程手錶配備有趣又無憂無慮生活的三維錶盤設計，是常乘
飛機外出旅行者的絕佳配件。
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LIQUOR
LIQUOR
DUTY FREE Rượu

주류
DUTY FREE Rượu
주류

US$ 40/ VND 865,000
®
US$Johnnie
40/ VND
76.
Walker865,000
Black
LabelTM 1L
76. Johnnie Walker® Black
TM
Rượu
LabelJohnnie
1L Walker (nhãn đen – 1

lít)
Rượu Johnnie Walker (nhãn đen – 1
조니워커 블랙라벨 1 리터
lít)
尊尼獲加黑牌
1公升1 리터
조니워커
블랙라벨

US$ 73/ VND 1,570,000
US$Ballantine’s
73/ VND171,570,000
77.
Year Old 70cl
77. Ballantine’s 17 Year Old 70cl
Rượu Ballentine (17 năm)
발렌타인
17년산 0.7
Rượu Ballentine
(17리터
năm)
百齡壇17年蘇格蘭威士忌
발렌타인
17년산 0.7 리터700毫升
百齡壇17年蘇格蘭威士忌 700毫升

尊尼獲加黑牌 1公升

CIGARETTES
CIGARETTES
DUTY FREE
DUTY FREE

US$ 75/ VND 1,620,000
US$Chivas
75/Regal
VND181,620,000
78.
Year Old

US$ 37 / VND 800,000
US$Chivas
37 /Regal
VND12800,000
79.
Year Old

시바스Chivas
리갈 18년산
스카치 위스키 0.75
Rượu
(18 năm)
리터
시바스 리갈 18년산 스카치 위스키 0.75
芝華士18年蘇格蘭威士忌
750毫升
리터

시바스Chivas
리갈 12년산
스카치 위스키 1
Rượu
(12 năm)
리터
시바스 리갈 12년산 스카치 위스키 1
芝華士12年蘇格蘭威士忌
1公升
리터

芝華士18年蘇格蘭威士忌 750毫升

芝華士12年蘇格蘭威士忌 1公升

Scotch Whisky 75cl
78. Chivas Regal 18 Year Old
Rượu
Chivas
(18 năm)
Scotch
Whisky
75cl

Scotch Whisky 1L
79. Chivas Regal 12 Year Old
Rượu
Chivas
(12 năm)
Scotch
Whisky
1L

담배
담배

New
New

80
80

ESSE BLUE (200 CIGARETTES)
ESSE BLUE (200 CIGARETTES)

US$ 15 VND 325,00
US$ 15 VND 325,00

81
81

555 GOLD (200 CIGARETTES)
555 GOLD (200 CIGARETTES)

US$ 20 VND 430,00
US$ 20 VND 430,00
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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

Vietnam / 베트남 / 越南
1.5 litres: > 22% alcohol
		
1.5 lít: > 22 độ
			1.5 리터: > 도수 22%

400

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

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.
저희 비엣젯 에어 측에서 최선을 다해 확인하겠으나 인쇄오류나 누락은 발생할
수 있습니다.

			

1.5升：酒精含量> 22%

		

2 litres: < 22% alcohol
2 lít: < 22 độ

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%

Due to space limitation some items may be sold out.

		

2升：酒精含量< 22%

Thailand / 태국 / 泰國

1 litre / 1 lít / 1 리터 / 1升

200

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

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

2 oz / 2 온스 / 2盎司

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

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

Up to M$200 / 200만 달러 이상
Tối đa M$200 / 高達M$200

Myanmar / 미얀마 / 緬甸

1 quart / 1 lít / 1 쿼터 / 1誇脫

200

1 pint / 1 파인트 / 1品脫

Taiwan / 타이완 / 台灣

1 bottle / 1 chai / 1 병 / 1瓶

200

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

The sale of duty free items will come to a halt when the 		
‘fasten your seat belt‘ sign appears.

Cambodia / 캄보디아 / 柬埔寨

1 opened bottle / 1 chai / 1 개봉된 병 /

200		

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

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。

已開瓶的1瓶

Macau / 마카오 / 澳門

1 litre / 1 lít / 1 리터 / 1升

200

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

400

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

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

Any defective claim for refund/replacement should be 		
reported onboard, prior to leaving the Aircraft.
Bất kỳ khiếu nại yêu cầu hoàn/thay thế sản phẩm phải được 		
thông báo trên chuyến bay, trước khi rời khỏi máy bay.
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。

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

