
Chic Outlet Shopping(R) จัดกจิกรรมพเิศษเพือ่ลกูคา้เนือ่งในเทศกาลตรุษจนี 
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ตลอดเดอืนกมุภาพันธน์ี ้Chic Outlet Shopping(R) Village ทัง้ 9 สาขาในยโุรป 

เตรยีมเฉลมิฉลองเทศกาลตรุษจนีร่วมกับยเูนีย่นเพย ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (UnionPay International) 

โดยเปิดโอกาสใหล้กูคา้ร่วมแชรค์ าอธษิฐานเนือ่งในเทศกาลตรุษจนีไปทัว่โลก 
พรอ้มมอบขอ้เสนอสดุพเิศษใหก้บัลกูคา้ชาวจนีดว้ย นอกจากนี ้Village สาขาที ่10 ของ Value Retail อยา่ง 

Suzhou Village ซึง่เปิดใหบ้รกิารในเมอืงซโูจว ประเทศจนี ไปเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2557 
ยังมกีารจัดกจิกรรมพเิศษเพือ่มอบความประทับใจใหก้ับแขกผูม้าเยอืน 

และเปิดโอกาสใหม้กีารแบง่ปันความทรงจ าทีย่ากจะลมืเลอืนร่วมกบัครอบครัวและเพือ่นฝงูเพือ่เริม่ตน้ปีมะแมอย่าง
สดใส 

 

สามารถรับชมสือ่ประชาสมัพันธแ์บบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่ 
http://www.multivu.com/players/English/7445351-wishes-chic-chinese-new-year 

 
เทศกาลตรุษจนีเป็นชว่งเวลาแหง่ความสขุของครอบครัว การให ้การแสดงดอกไมไ้ฟ 

และการจัดกจิกรรมเฉลมิฉลองตา่งๆ ผูค้นมากถงึ 1 ใน 6 

ของทัง้หมดทัว่โลกร่วมเฉลมิฉลองเทศกาลนีด้ว้ยสแีดงและการใหอ้ัง่เปาเพือ่ความเป็นสริมิงคล 
และตามประเพณีดัง้เดมิจะมกีารตดิรบิบิน้แดงหรอืผกูค าอธษิฐานไวก้ับ “ตน้ไมอ้ธษิฐาน” 

เพือ่ใหค้วามปรารถนากลายเป็นจรงิและน ามาซึง่ความโชคดใีนปีใหม ่ทัง้นี ้Chic Outlet Shopping(R) Village 
แตล่ะแหง่ในยโุรปจะตัง้ตน้ไมอ้ธษิฐานไวใ้หผู้ม้าเยอืนเขยีนค าอธษิฐานส าหรับปีใหมน่ี้ 

 
ชาวจนีทีเ่ดนิทางมาเยอืน Village ในยโุรปสามารถลงทะเบยีนออนไลน์ที ่ChicOutletShopping.com 

เพือ่ขอรับอัง่เปา โดยสามารถรับไดท้ีแ่ผนกตอ้นรับหรอืศนูยข์อ้มลูนักทอ่งเทีย่วใน Village 

ภายในอัง่เปาจะอดัแน่นไปดว้ยขอ้เสนอสดุพเิศษจากรา้นบตูกิใน Village ทีร่่วมรายการ 
นอกจากนัน้ยังมแีผน่ป้ายอธษิฐานจากยเูนีย่นเพย ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

ใหล้กูคา้ไดเ้ขยีนค าอธษิฐานและน าไปตดิบนตน้ไมอ้ธษิฐาน 
โดยค าอธษิฐานเหลา่นีจ้ะเดนิทางไปทัว่โลกผา่นทางโซเชยีลมเีดยี 

โดยลกูคา้สามารถแชรค์ าอธษิฐานและโพสรูปตน้ไมอ้ธษิฐานพรอ้มใสแ่ฮชแท็กเฉพาะของแตล่ะ Village 

 
ในแตล่ะปี Chic Outlet Shopping(R) Village ไดใ้หก้ารตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วชาวจนีหลายพันคน 

ซึง่ลว้นแตป่ระทบัใจในความโดดเดน่ของแบรนดส์นิคา้ กลิน่อายความเป็นยโุรปแท ้ๆ  
และความเพลดิเพลนิทีห่าจากทีอ่ืน่ไมไ่ด ้โดยในปี 2557 ยอดขายทีม่กีารขอคนืภาษี (นอกกลุม่สหภาพยโุรป) ของ 

Village ตา่งๆทัว่ยโุรปนัน้ มาจากนักชอ้ปชาวจนีเป็นสดัสว่นถงึ 44% ขณะทีย่อดขายก็เพิม่ขึน้ถงึ 29% 

เมือ่เทยีบปีตอ่ปี* ปัจจบุนั รา้นบตูกิหลายแหง่ใน Village ทัว่ยโุรปรับช าระเงนิดว้ยบตัรของยูเนีย่นเพย ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชว่ยใหช้าวตา่งชาตสิามารถท าธรุกรรมการเงนิไดอ้ย่างสะดวกสบายยิง่ขึน้ 

 
นอกจากนี ้Suzhou Village ในจนี ก็พรอ้มท าความฝันของลกูคา้ผูโ้ชคดใีหก้ลายเป็นจรงิ 

ดว้ยกจิกรรมจับสลากทีจ่ัดขึน้ร่วมกบัสถาน ีSuzhou TV โดยลกูคา้ทีม่าเยอืน Village 
สามารถสง่ค าอธษิฐานเนือ่งในปีมะแม จากนัน้ก็ลุน้ใหท้มีงานจากทางสถานีบกุไปเซอรไ์พรสถ์งึหนา้บา้น 

ในแตล่ะสปัดาห ์ผูโ้ชคดทีีส่ดุเพยีง 1 ทา่นจะไดรั้บเงนิรางวลั 5,000 หยวน สว่นผูโ้ชคดอีกี 50 

ทา่นจะไดรั้บเงนิรางวัลคนละ 500 หยวน เพือ่น าไปใชส้านฝันใหเ้ป็นจรงิ 
 

Village ทัง้ 10 สาขามรีา้นบตูกิแฟชัน่และรา้นแบรนดเ์นมสดุหรูรวมกนัมากกวา่ 1,000 รา้น 
พรอ้มมอบสว่นลดสงูสดุถงึ 60% ของราคาคา้ปลกีทีแ่นะน า และบางโอกาสก็ลดยิง่กวา่นี้ 

นับเป็นความบนัเทงิทีห่า้มพลาด และเป็นบรกิารเหนอืระดับทีส่รา้งสดุยอดประสบการณ์การชอ้ปป้ิง 

และแน่นอนวา่เป็นจุดหมายปลายทางการชอ้ปป้ิงสดุเพอรเ์ฟคทส์ าหรับการเฉลมิฉลองเทศกาลตรุษจนี 
 

หมายเหตสุ าหรับบรรณาธกิาร 
 

*ทีม่า: ขอ้มลูการขอคนืภาษีจาก Global Blue, Premier Tax Free, Fexco และ Tax Free Worldwide 
 

เกีย่วกบั Chic Outlet Shopping(R) 

 
Chic Outlet Shopping(R) เป็นแหลง่รวมรา้นคา้ทีจ่ัดจ าหน่ายสนิคา้เอาทเ์ล็ทสดุหรู 

ซึง่เกดิจากคอนเซปตข์อง Value Retail ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพัฒนาและบรหิารแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัหรูหรา Chic 

http://www.multivu.com/players/English/7445351-wishes-chic-chinese-new-year


Outlet Shopping(R) Village น าเสนอสนิคา้แบรนดเ์นมและสนิคา้แฟชัน่สดุหร ูพรอ้มสว่นลดสงูสดุถงึ 60% 

ของราคาคา้ปลกีทีแ่นะน า และบางโอกาสก็ลดยิง่กวา่นี ้และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาถูกตลอดทัง้ปี 
 

ลกูคา้สามารถเดนิทางเยอืน Village สาขาตา่งๆในยโุรปไดอ้ย่างงา่ยดา่ย ไมว่า่จะเป็นลอนดอน ดบัลนิ 
ปารสี มาดรดิ บารเ์ซโลนา มลิาน โบโลญญา บรัสเซลล ์แอนตเ์วริป์ โคโลญ แฟรงกเ์ฟิรต์ มวินกิ 

รวมถงึสาขาในซโูจว ประเทศจนี โดย Village ทกุแหง่มสีนิคา้แฟชัน่ชัน้สงู มบีรกิารและการตอ้นรับทีด่เียีย่ม 

มกีารจัดกจิกรรมมากมาย และลกูคา้จะรูส้กึคุม้คา่เป็นอย่างยิง่กบัการซือ้สนิคา้ Village 
แตล่ะแหง่ตัง้อยูใ่นเมอืงตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ทางวฒันธรรมและประวัตศิาสตร ์Village 

เหลา่นีจ้งึกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วระดับนานาชาต ิ
 

Value Retail China บรษัิทใหมใ่นเครอื Value Retail ไดเ้ปิดตวั Chic Outlet Shopping(R) 
แหง่แรกทีป่ระเทศจนีในชือ่ Suzhou Village ณ เมอืงซโูจวทีม่คีวามส าคัญทางประวตัศิาสตร ์

และอยู่ทางตะวนัตกของเซีย่งไฮไ้ป 50 ไมล ์โดยเปิดตวัไปเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2557 นอกจากนี ้Value Retail 

China ยังมแีผนเปิดตวั Village แหง่ทีส่องในชือ่ Shanghai Village 
ในเขตการทอ่งเทีย่วและรสีอรท์นานาชาตขิองเซีย่งไฮ ้(SITRZ) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ Shanghai Disney Resort 

โดยจะเปิดตวั Village ใหมใ่นชว่งฤดใูบไมร้่วงของปี 2558 ทัง้นี ้Suzhou Village และ Shanghai Village 
จะเป็นแหลง่รวมสนิคา้แฟชัน่และสนิคา้แบรนดเ์นมสดุหรูจากทัว่โลก พรอ้มดว้ยบรกิารสดุพเิศษ เชน่เดยีวกับ 

Village สาขาอืน่ๆทัว่โลก และจะกา้วขึน้เป็นจดุหมายปลายทางการชอ้ปป้ิงทีส่ าคญัทีส่ดุในเอเชยี 

 
เกีย่วกบั ยเูนีย่นเพย ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

 
ยเูนีย่นเพย ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (UPI) เป็นบรษัิทในเครอืของไชน่า ยเูนีย่นเพย ์(China UnionPay) 

ซึง่มุง่สง่เสรมิและสนับสนุนธรุกจิของยเูนีย่นเพยท์ัว่โลก บรษัิทประสานความร่วมมอืกบัสถาบนัตา่งๆกวา่ 300 
แหง่ทัว่โลก เพือ่ใหบ้ตัรของยเูนีย่นเพย ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ใชช้ าระเงนิไดใ้น 148 

ประเทศและดนิแดนนอกจนีแผ่นดนิใหญ ่และสามารถออกบตัรไดใ้นกวา่ 30 ประเทศและดนิแดน ทัง้นี ้ยเูนีย่นเพย ์

อนิเตอรเ์นชัน่แนล ใหบ้รกิารช าระเงนิขา้มพรมแดนทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ประหยัด และปลอดภัย 
แกฐ่านลกูคา้ผูถ้อืบตัรทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก 

พรอ้มอ านวยความสะดวกในสว่นของบรกิารในประเทศแกผู่ถ้อืบตัรและผูค้า้ทีใ่ชบ้รกิารยเูนีย่นเพยซ์ึง่มจี านวนเพิม่ขึ้
นอยา่งตอ่เนือ่งทั่วโลก  

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับยูเนีย่นเพย ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล สามารถรับชมไดท้ี ่ 
http://www.unionpayintl.com/en 

 
เคธ ีสก็อตต ์ 
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อเีมล: KAScott@ValueRetail.com 
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เว็บไซต:์ www.ValueRetail.com 
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