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กรุงเทพฯ และปริมณฑล

1 MIZUNO SHOP  (J.SHOP) หอง  426 -432  ช้ัน 4 อาคารธนิยะพลาซา  ถ. สีลม  กทม.   เส้ือผา  รองเทากีฬา และอุปกรณกอลฟ 

โทร. 0-2231-2147-8

2 HIS & HER  SHOP  ศูนยการคาฟวเจอรมารท พระราม 3  ถ.พระราม 3  บางคอแหลม  กทม. เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี  ชุดเด็ก 

โทร. 0-2291-5932 ชุดกีฬา  กระเปา  รองเทา  และ ACCESSORIES

3 LACOSTE  SHOP หอง 102 ช้ัน 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

เขตยานนาวา  กทม. 10120 โทร. 0-2673-6318-9 , 0-2673-5620

4 HIS & HER  SHOP  หอง G 19  ช้ัน  GF  ศูนยการคาฟวเจอรพารคบางแค  ถ.เพชรเกษม ภาษีเจริญ เครื่องสําอาง  ชุดช้ันใน-สตรี  ชุดเด็ก 

กทม. โทร. 0-2455-0779

5 MOTHER & CHILD หอง C606 -7  ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด  ถ.ราชดําริ  ปทุมวัน  กทม.      ชุดเด็ก

SHOP  by  his & her  โทร. 0-2613-1082

6 LACOSTE  SHOP หอง 1C030-1C031A ช้ัน 1 ศูนยการคาพาราไดซ พารค ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน เส้ือผา กระเปา รองเทา และนํ้าหอม

เขตประเวศ กทม. 10250 โทร. 0-2787-1628-9

7 HIS SHOP หองเลขที่ 1C042 ช้ัน 2 ศูนยการคาพาราไดซ พารค  ถ.ศรีนครินทร ประเวศ  กทม. เส้ือผาบุรุษ

โทร. 0-2787-2048

8 B-FASH  SHOP หองเลขที่ 1C049 ช้ัน 1 ศูนยการคาพาราไดซ พารค  ถ.ศรีนครินทร ประเวศ  กทม. เส้ือผาสตรี  ผลิตภัณฑเครื่องหอม

โทร. 02-787-1782

9 HIS & HER LINGERIES หองเลขที่ 1C017B-18A  ช้ัน 1 ศูนยการคาพาราไดซ พารค ถ.ศรีนครินทร ประเวศ  ชุดช้ันในสตรี

SHOP กทม. โทร. 02-787-1597

10 LEATHER & SHOES  SHOP หองเลขที่ 2C020B  ช้ัน 2 ศูนยการคาพาราไดซ พารค ถ.ศรีนครินทร ประเวศ กทม. เครื่องหนัง และรองเทา

โทร. 0-2787-1968

11 MOTHER & CHILD SHOP หองเลขที่ 3C062  ช้ัน 3 ศูนยการคาพาราไดซ พารค ถ.ศรีนครินทร ประเวศ  กทม. ชุดเด็ก

โทร. 0-2787-2423

12 LACOSTE  SHOP หอง A203-A205 ช้ัน 2  ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด  ถ.ราชดําริ  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน เส้ือผา  กระเปา  รองเทา  นํ้าหอม  

กทม. 10330 โทร. 0-2613-1083 - 6

13 NATURALIZER  SHOP  หอง B221  ช้ัน 2  ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด  ถ.ราชดําริ  ปทุมวัน  กทม. กระเปา และรองเทา 

โทร. 0-2618-1080

14 DAKS SHOP หองเลขที่  E110  ช้ัน 1  ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด  ถ.ราชดําริห  ปทุมวัน  กทม. เส้ือผาบุรุษ-สตรี

โทร. 0-2252-0255

15 LACOSTE  SHOP หอง 2F-04, 2F-05  ช้ัน 2  ศูนยการคาเกษร ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กทม. เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

โทร. 0-2656-1218-20, 0-2656-1243

16 LACOSTE  SHOP เลขที่ 430/45-46  ล็อคที่ 48 หมอน 1-3  สยามสแคว  ซอย 4   ถ. พระราม 1  เส้ือผา  กระเปา  รองเทา  และนํ้าหอม

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0-2252-8523, 0-2658-1896, 0-2658-4039

17 LACOSTE  SHOP หอง 201 ช้ัน 2 อาคารสยามเซ็นเตอร ถ.พระราม 1  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

โทร. 0-2251-4996, 0-2658-1078

18 LACOSTE  SHOP หอง 305 A ช้ัน 3 อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เส้ือผา  กระเปา  เครื่องหนัง  รองเทา และนํ้าหอม  

เขตปทุมวัน   กทม.  โทร. 0-2658-0332-3, 0-2658-0336

19 BSC   SHOP   หอง 129B ช้ัน 1 ออลซีซันสเพลส  ถ.วิทยุ   ปทุมวัน  กทม.  ชุดช้ันในสตรี

โทร. 0-2251-3437

20 LACOSTE  SHOP หอง 122 A  ช้ัน 1  อาคารออลซีซันสคอมเพล็กซ   ถ.วิทยุ  ลุมพินี ปทุมวัน  กทม.   เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

โทร. 0-2252-7654-5

21 LACOSTE  SHOP หอง 125, 126, 127B  ช้ัน 1 ออลซีซันสคอมเพล็กซ  ถ.วิทยุ  ลุมพินี ปทุมวัน  กทม. เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

โทร. 0-2252-7656-8

22 HIS & HER  SHOP  หอง 111B,112C  ศูนยการคาเดอะมารเก็ตบางโพ  ถ.ประชาราษฎร 2 บางซ่ือ กทม. เครื่องสําอาง  เส้ือผา  ชุดช้ันในสตรี  กระเปา และรองเทา  

โทร. 0-2587-0075

23 BSC  SHOP  BLISS  หอง 230  ช้ัน 2  Esplande  ถ.รัชดาภิเษก  ดินแดง   กทม.  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑเครื่องหอม และอาหารเสริม 

โทร. 0-2354-0763

24 TOTAL BEAUTY 559   แขวงอนุสาวรีย   เขตบางเขน   กทม.  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑเครื่องหอม และอาหารเสริม 

SHOP by his & her  โทร. 0-2521-2582

25 LACOSTE  SHOP หอง 105 ช้ัน 1 อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เส้ือผา กระเปา เครื่องหนัง รองเทา และนํ้าหอม

เขตจตุจักร  กทม. 10900 โทร. 0-2541-1356-8

26 DAKS SHOP หองเลขที่ 1F-14  ช้ัน 1  ศูนยการคาเกสรพลาซา ถ. เพลินจิต  ปทุมวัน  กทม. เส้ือผาบุรุษ-สตรี

by his & her โทร. 0-2656-1179, 0-2656-1181

27 HIS & HER  SHOP  1024  หองเลขที่  L109  ช้ัน  L1  ถ.สามเสน  ดุสิต กทม. เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดเด็ก  กระเปา  รองเทา

โทร. 0-2241-9204 และ ACCESSORIES
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28 WACOAL STUDIO SHOP เทสโก โลตัส  ถ.พระรามที่ 4  คลองเตย  กทม. ชุดช้ันในสตรี

โทร. 0-2249-1377

29 MOTHER & CHILD หอง 311 ช้ัน 3 ศูนยการคาเซ็นทรัล แจงวัฒนะ  ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ชุดเด็ก และชุดคลุมทอง

SHOP  by his & her  โทร. 0-2101-0633

30 ELLE  SHOP หอง 236/1  ช้ัน 2  ศูนยการคาเซ็นทรัล แจงวัฒนะ  ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี เส้ือผาสตรี  ชุดช้ันในสตรี และรองเทา

โทร. 0-2101-0644

31 LACOSTE  SHOP หอง 120 ช้ัน 1 ศูนยการคาเซ็นทรัล แจงวัฒนะ   ถ.แจงวัฒนะ  แขวงบางตลาด เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

เขตปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  โทร. 0-2193-8135-6

32 HER  SHOP หอง 204-1 ช้ัน  2  อาคารเดอะสแควร บางใหญ  บางบัวทอง จ.นนทบุรี เครื่องสําอาง  เส้ือผา  ชุดช้ันใน  กระเปา และรองเทา

โทร. 0-2195-0095

33 LACOSTE  SHOP หอง 2P28, 2P29 ช้ัน 2  อาคารสุขุมวิทซิตี้มอลล  ถ.สุขุมวิท  แขวงคลองตัน เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

เขตคลองเตย  กทม. โทร. 0-2664-8484-5

34 HIS & HER  SHOP  คารฟูร  ออนนุช   ซ.สุขุมวิท 77  (ออนนุช 1)  วัฒนา  กทม. เส้ือผาบุรุษ  ชุดช้ันในสตรี และชุดเด็ก 

โทร. 0-2311-1740

35 HIS & HER  SHOP  คารฟูร  รมเกลา  หอง K5-7   ถ.รมเกลา  มีนบุรี  กทม. เครื่องสําอาง และเส้ือผาบุรุษ

โทร. 0-2919-5493

36 HIS & HER LINGERIES SHOP  คารฟูร  รมเกลา  หอง F1/5   ถ.รมเกลา  มีนบุรี  กทม. ชุดช้ันในสตรี และเส้ือผาสตรี

โทร. 0-2919-5483

37 HIS & HER  LEATHER SHOP  หอง 1102  ช้ัน 1  ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด  ถ.รามอินทรา  คันนายาว  กทม. กระเปา และรองเทา

โทร. 0-2508-7484

38 MOTHER & CHILD หอง 2004A-B ช้ัน 2  ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด  ถ.รามอินทรา  คันนายาว ชุดเด็ก และชุดคลุมทอง

SHOP  by  his & her  กทม.  โทร. 0-2508-7483

39 HER SHOP หอง 1102  ช้ัน 1F  ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ถ.รามอินทรา กทม. เส้ือผาสตรี และเครื่องหนัง

โทร. 0-2508-7342

40 HIS & HER LINGERIE SHOP หอง 1037A  ช้ัน 1F  ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด  ถ.รามอินทรา กทม. เครื่องสําอาง และชุดช้ันในสตรี

โทร. 0-2347-7135

41 NATURALIZER  SHOP หอง  R8  ช้ัน 2  ศูนยการคาเดอะมอลล  รามคําแหง  กทม. กระเปา และรองเทา 

โทร. 0-2310-1080

42 LACOSTE  SHOP หอง 208 ช้ัน 2  ศูนยการคาเซ็นทรัลซิตี้ บางนา  ถ.บางนา-ตราด กม.3  แขวงบางนา เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

เขตบางนา  กทม. โทร. 0-2399-5264-5

43 HIS & HER  SHOP  เทสโก โลตัส  ถ.ศรีนครินทร  ต.บางเมืองใหม อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในสตรี  ชุดเด็ก  กระเปา 

โทร. 0-2759-9166 และรองเทา

44 TOTAL  BEAUTY เทสโก โลตัส  ถ.ศรีนครินทร  ต.บางเมืองใหม อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ เครื่องสําอาง  

SHOP by his & her โทร. 0-2759-9165

45 ELLE   SHOP เทสโก โลตัส  ถ.ศรีนครินทร  ต.บางเมืองใหม อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ เส้ือผาบุรุษ-สตรี กระเปา และรองเทา 

โทร. 0-2759-9167

46 HIS & HER  SHOP  หางอินฟนิท ช้ัน  2 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดเด็ก  กระเปา  รองเทา

โทร. 0-2389-0522 และ ACCESSORIES

47 MIZUNO  SHOP (RCA) 21/129   ซ. ศูนยวิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม  บางกะป หวยขวาง  กทม. เส้ือผา  รองเทากีฬา และอุปกรณกอลฟ 

โทร. 0-2203-0224

48 LACOSTE  SHOP หอง 209/2, 210/1-2  ช้ัน 2  ศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา  ถ.บรมราชชนนี  เส้ือผา  กระเปา  รองเทา  และนํ้าหอม  

แขวงอรุณอัมรินทร  บางกอกนอย  กทม. โทร. 0-2884-8253, 0-2884-8262-3

49 HIS & HER  SHOP  เทสโก โลตัส  รังสิต คลอง 3   ต.บึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี เครื่องสําอาง  ชุดช้ันในสตรี และชุดเด็ก 

โทร. 0-2990-9122

50 HIS & HER  SHOP  ศูนยการคาเซียรรังสิต  ถ.พหลโยธิน  ต.คูคต  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี เครื่องสําอาง และชุดช้ันในสตรี

โทร. 0-2992-7121

51 HIS & HER LINGERIE SHOP หอง F1-1 ช้ัน 1 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี เครื่องสําอาง และชุดช้ันในสตรี

โทร. 0-2533-2583

52 HIS & HER  SHOP  หองเลขที่  PLZ.1. SHP013  ช้ัน 1 ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต  ถ.พหลโยธิน  เส้ือผาบุรุษ  ชุดช้ันในชาย-สตรี  ชุดเด็ก

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  โทร. 0-2958-0129 และ ACCESSORIES

53 HIS SHOP หอง  SH-G-004  ศูนยการคาเทอมินอล 21  ช้ัน 4 ซ. สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถ. สุขุมวิท  เส้ือผาบุรุษ

 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.  โทร. 0-2108-0709,0973

54 HER SHOP หอง MS-1-051, 052, 053, 058  ศูนยการคาเทอมินอล 21 ช้ัน 1 ซ. สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ชุดช้ันในสตรี

ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.   โทร. 0-2108-0539,0236
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55 HER SHOP หอง 204 ช้ัน 2 ศูนยการคา The Crystal Park  ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพราว เส้ือผาสตรี  

เขตลาดพราว   กทม.  โทร. 0-2515-0534

56 HIS & HER LINGERIE SHOP หอง 109 ช้ัน 1 ออลซีซันสเพลส  ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. ชุดช้ันในสตรี

โทร. 0-2250-1711

57 HER SHOP หอง D6A-D7A ศูนยการคา Pure Place ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. เส้ือผาสตรี  

โทร. 0-2732-3557

58 LACOSTE SHOP หอง 110 ช้ัน 1 เซ็นทรัล พลาซา พระราม 9  ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง เส้ือผา  กระเปา  รองเทา  และนํ้าหอม  

กทม.  โทร. 0-2160-2918-9

59 MIZUNO SHOP 57/5 ม.19 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. เส้ือผา  ชุดกีฬา  รองเทากีฬา และอุปกรณกอลฟ

โทร.

60 MIZUNO SHOP 1/8 ช้ัน 1 เลขที่ 149 ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. เส้ือผา  ชุดกีฬา  รองเทากีฬา และอุปกรณกอลฟ

โทร.

61 SHEENE BE WICTH SHOP ศูนยการคาเซ็นเตอรวัน ช้ัน 1  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑเครื่องหอม และอาหารเสริม 

โทร. 0-2245-0725-6

62 DAKS SHOP หอง 119  ช้ัน 1 ออลซีซันสเพลส  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันใน  และเครื่องหนัง

โทร. 

ตางจังหวัด

ภาคเหนือ

63 HIS & HER  SHOP    88/1  ถ.ขุนลุมประพาส  ต.จองคํา  อ.เมือง  จ.แมฮองสอน  เคร่ืองสําอาง  เส้ือผา และชุดช้ันในสตรี

โทร. (053)-612177

64 HIS & HER  SHOP    หอง 209, 210  ช้ัน 2  ศูนยการคากาดสวนแกว  ถ.หวยแกว ต.ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม   เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (053)-224444  ตอ 13045 และกระเปา

65 ITOKIN  SHOP หองเลขที่ 271-272  ศูนยการคากาดสวนแกว  ถ.หวยแกว ต.ดอยสุเทพ  อ.เมือง เส้ือผาสตรี

จ. เชียงใหม   โทร. (053)-894321

66 HIS & HER  SHOP  คารฟูร  เชียงใหม   ถ.เชียงใหม-ลําปาง  ต.หนองปาครั่ง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (053)-243783 และกระเปา

67 HIS & HER  SHOP  เทสโก โลตัส   ต.สะเดียง อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ  เครื่องสําอาง และชุดช้ันในสตรี

โทร. (056)-711025

68 HIS & HER  SHOP  63-65  หางแสงเจริญ ถ.บุญวาทย  ต.สวนดอก อ.เมือง  จ.ลําปาง เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (054)-221330 และกระเปา

69 LACOSTE  SHOP หอง 106-107 ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย ถ. พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

จ.เชียงราย  โทร. (053)-179829-30

70 HIS & HER  SHOP  882/102  ถ.อุตรกิจ  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (053)-717978 และกระเปา

71 HIS & HER หอง A105, A106 โครงการ ไนทบารซา เพลส ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง เส้ือผาและอุปกรณกีฬา

CHAMPION SPORTS จ.เชียงใหม  โทร. (053)-278458

72 LACOSTE SHOP หอง 141-142 ช้ัน 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก  ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง เส้ือผา  กระเปา  รองเทา  และนํ้าหอม  

จ.พิษณุโลก  โทร. (055)-338442-3

73 HIS & HER LINGERIE SHOP เทสโก โลตัส ช้ัน 1  ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง  อ.เมือง  จ.ตาก ชุดช้ันในสตรี

โทร. 

74 HIS & HER SHOP 139 ถ.เติบศิริ  ต.อุทัยใหม  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี  ชุดเด็ก 

โทร. (056)-513082 ชุดกีฬา-อุปกรณกีฬา  กระเปา รองเทา  และ ACCESSORIES

ภาคอีสาน

75 LACOSTE  SHOP หอง 1S-26 ช้ัน 1 ศูนยการคาเดอะมอลลราชสีมา  ถ. มิตรภาพ  ต.ในเมือง เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  โทร. (044)-288205-6

76 HIS & HER  SHOP  646  ถ.มิตรภาพ  ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ และชุดช้ันในสตรี

โทร. (044)-312121

77 HIS & HER  SHOP  เทสโก โลตัส  ต.โพธิ์  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  เครื่องสําอาง และชุดช้ันในสตรี 

โทร. (045)-911124

78 HIS & HER  SHOP  ศูนยการคายิ่งเจริญปารค ถ.ราชธานี  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ  ชุดช้ันในสตรี

โทร. (045)-474124 และ ACCESSORIES
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79 HIS & HER LINGERIE SHOP เทสโก โลตัส  ช้ัน 1  ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ชุดช้ันในสตรี

โทร. (044)-926296

80 HIS & HER  SHOP  เทสโก โลตัส  ช้ัน 1 อาคารพาณิชย (บ.เดอะเกรทฯ) ถ.สนามบิน  ต.ในเมือง      เครื่องสําอาง และชุดช้ันในสตรี

จ.ชัยภูมิ  โทร. (044)-813425

81 HIS & HER  SHOP  เทสโก โลตัส  ช้ัน 2 อาคารพาณิชย (บ.เดอะเกรทฯ) ถ.สนามบิน  ต.ในเมือง เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย  ชุดเด็ก 

จ.ชัยภูมิ  โทร. (044)-813427 กระเปา  รองเทา  และ ACCESSORIES

82 HIS & HER  SHOP  250/1 ช้ัน 1 เลขที่ 1R09-12 อาคารตึกคอมโฆษะ-ขอนแกน ถ.ศรีจันทร เครื่องสําอาง  ชุดช้ันในสตรี  กระเปา  และรองเทา

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน  โทร. (043)-271641

83 HIS & HER  SHOP  250/1 ช้ัน 1 เลขที่ 1R026  อาคารตึกคอมโฆษะ-ขอนแกน  ถ.ศรีจันทร เส้ือผาบุรุษ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน  โทร. (043)-271643

84 HIS & HER  SHOP  หอง 252  ช้ัน 2 ศูนยการคาเซ็นทรัล ขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน เส้ือผาบุรุษ-สตรี

โทร. (043)-288380

85 MOTHER & CHILD หอง 253 ช้ัน 2 ศูนยการคาเซ็นทรัล ขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน ชุดเด็ก และชุดคลุมทอง

SHOP by his & her โทร. (043)-288381

86 GUY LAROCHE หอง 139 ช้ัน 1 ศูนยการคาเซ็นทรัล ขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน เส้ือผาบุรุษ และเครื่องหนัง

SHOP by his & her โทร. (043)-288382

87 HIS & HER LINGERIES SHOP หอง G48 ช้ัน G ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน  ชุดช้ันในสตรี

โทร. (043)-288-420

88 POWER  OF  JEAN  SHOP    หอง A -22  หางสรรพสินคาเจียง-ฟวเจอร พลาซา  อ.เมือง จ.หนองคาย เส้ือผาบุรุษ

โทร. (042)-465910

89 HIS & HER  SHOP  หอง A-07, A-08, A23  ศูนยการคาบ๊ิกเจียง ถ. มิตรภาพ ต.โพธิชัย เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี  ชุดเด็ก 

อ.เมือง  จ.หนองคาย  โทร. (042)-465909, (042)-412220 ชุดกีฬา-อุปกรณกีฬา  กระเปา รองเทา  และ ACCESSORIES

90 HIS & HER  SHOP  829-832 หมูบานศรีษะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย  เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ  ชุดช้ันในสตรี และรองเทา

โทร. (042)-412219

91 HIS & HER SHOP 23/6 ถ.รวมใจ ต.กุดปอง อ.เมืองเลย จ.เลย เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ  ชุดช้ันในสตรี และรองเทา

โทร. (042)-861978

92 HIS & HER SHOP 42/64-65  ถ.พิทักษพนมเขต  ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ  ชุดช้ันในสตรี และรองเทา

โทร. (042)-615402

93 HIS & HER SHOP หอง E8, E9, E10  ช้ัน 1  ศูนยการคายูดีทาวน ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี  ชุดเด็ก 

โทร. (042)-241778 ชุดกีฬา  อุปกรณกีฬา  กระเปา รองเทา  และ ACCESSORIES

94 SPEEDO, MIZUNO, LE COQ 320  ม. 9  ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี เส้ือผาชุดกีฬา รองกีฬา และอุปกรณกอลฟ 

SHOP โทร. (042)-931223

95 HIS & HER SHOP เทสโก โลตัส อุดรธานี ช้ัน 1  ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในสตรี ชุดเด็ก

โทร.(042)-130542 และรองเทา

96 HIS & HER  SHOP  คารฟูร อุดรธานี  204  ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี  เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในสตรี ชุดเด็ก

โทร. (042)-931633 และรองเทา

97 HIS & HER  SHOP  ศูนยการคาเนวาดา  ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี รองเทา

โทร. (042)-731404 และ ACCESSORIES

98 HIS & HER  SHOP  เลขที่ 198-200, 202-204  ถ.ศรีเทพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

จ.นครพนม    โทร. (042)-514142  และรองเทา

99 LACOSTE   SHOP  หอง 135-137 ช้ัน 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน ถ.ศรีจันทร เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร. (043)-288026-7

100 TOTAL  BEAUTY เทสโก โลตัส อุดรธานี ช้ัน 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑเครื่องหอม และอาหารเสริม 

SHOP by his & her โทร. (042)-130566

101 HIS & HER SHOP 140-142  ถ.นิเวศรัตน  ต.บัวใหญ  อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (044)-913876

102 TOTAL BEAUTY หอง S1 ช้ัน B ศูนยการคาเดอะมอลล  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เครื่องสําอาง

by his&her

103 HIS & HER SHOP 176  ถ.วิจิตร 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (055)-712455  

104 HIS & HER LINGERIES SHOP เทสโก โลตัส ช้ัน 1 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ชุดช้ันในสตรี

โทร.



ณ 13 มกราคม  2555

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ  SHOP  ที่สามารถใชบัตร  Gift Certificate

ลําดับ ชื่อ ที่อยู PRODUCT

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

105 HIS & HER SHOP 1/7, 1/8, 1/9  ถ.สาลีไทย  ต. ตาคลี อ. ตาคลี จ.นครสวรรค เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (056)-265731 และรองเทา

106 HIS & HER SHOP คารฟูร  ลพบุรี  ต.ทาศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (036)-780705

107 HIS & HER  SHOP  บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร  ต.บานกรด อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา ชุดช้ันในสตรี

โทร. (035)-747131

108 HIS & HER SHOP เทสโก โลตัส อมตะนคร ช้ัน 1 ต.คลองตําหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (038)-457425 และรองเทา

109 HIS SHOP หอง 2S23  ศูนยการคาแหลมทอง  บางแสน  อ.เมือง จ.ชลบุรี เส้ือผาบุรุษ

โทร. (038)-153912

110 HIS & HER LINGERIE SHOP หอง 2S25  ศูนยการคาแหลมทอง บางแสน  อ.เมือง จ.ชลบุรี ชุดช้ันในสตรี

โทร. (038)-153913

111 HIS & HER MEN'S WEAR หอง 2S01-2S04  ศูนยการคาฮารเบอรมอลล  ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา เส้ือผาบุรุษ  ชุดช้ันในชาย  ชุดกีฬา-อุปกรณกีฬา 

SHOP อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี โทร. (038)-491021 และ ACCESSORIES

112 MOTHER & CHILD หอง 2S19/1-2  ศูนยการคาฮารเบอรมอลล  ถ.สุขุมวิท  ต.ทุงสุขลา ชุดเด็ก

SHOP by his & her อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี โทร. (038)-491020

113 HIS & HER BOUTIQUE หอง 2S37-2S38  ศูนยการคาฮารเบอรมอลล  ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา เส้ือผาสตรี และเครื่องหนัง

SHOP อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี โทร. (038)-491019

114 HIS & HER  LINGERIES หอง 2S40-2S42  ศูนยการคาฮารเบอรมอลล  ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา เครื่องสําอาง  ชุดช้ันในสตรี และชุดกีฬา

SHOP อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี โทร. (038)-491022

115 MOTHER & CHILD   หอง 406 ช้ัน 4  ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช  ต.หนองปรือ ชุดเด็ก และชุดคลุมทอง

SHOP by his & her อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  โทร. (038)-043370

116 HIS SHOP  หอง 307 ช้ัน 3  ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช  ต.หนองปรือ เส้ือผาบุรุษ  และชุดช้ันในชาย

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  โทร. (038)-043369

117 LACOSTE SHOP หอง 227 -228 ช้ัน 2 ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช ต.หนองปรือ    เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150  โทร. (038)-043170-1

118 HIS & HER SHOP  คารฟูร พัทยา  ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  ชุดช้ันในสตรี

โทร. (038)-413283

119 TOTAL BEAUTY เทสโก โลตัส ต.คลองตําหรุ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑเครื่องหอม และอาหารเสริม 

SHOP by his & her โทร. (038)-457445-6

120 SPEEDO  SHOP หอง  A14  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี   ชุดกีฬา

โทร. (038)-906711

121 SPEEDO  SHOP พัทยาสาย 2   215/10  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี   ชุดกีฬา

โทร. (038)-724271

122 MIZUNO SHOP  (J.SHOP) หอง 5-6  สวนอุตสาหกรรมศรีราชา  ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี เส้ือผา  รองเทากีฬา และอุปกรณกอลฟ 

โทร. (038)-482536

123 HIS & HER SHOP เทสโก โลตัส สระแกว  ต.บานใหมหนองไทร  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี  

โทร. (037)-541673 ชุดเด็ก รองเทา และ ACCESSORIES

124 HIS & HER  SHOP  แกรนดพลาซา  ถ.วิกลิเก  ต.บานโปง อ.บานโปง  จ.ราชบุรี เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี  

โทร. (032)-201103 และชุดเด็ก

125 WACOAL STUDIO  SHOP เทสโก โลตัส  ต.ทาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ชุดช้ันในสตรี 

โทร. (034)-311011

126 HIS & HER SHOP 1-3  ถ. รถไฟ  ต.พระปฐมเจดีย  อ.เมือง  จ.นครปฐม เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (034)-242662

127 HIS & HER  SHOP เลขที่  545  หางทวีกิจ ช้ัน 1  ถ.เพชรสมุทร  ต.แมกลอง  อ.เมืองสมุทรสงคราม  เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ  ชุดช้ันในสตรี  

จ.สมุทรสงคราม โทร.(034)-720463

128 LACOSTE  SHOP หอง A 118 ช้ัน G ศูนยการคาหัวหินมารเก็ตวิลเลจ  ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ   77110  โทร. (032)-526273-4
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129 SPEEDO,BSC  SHOP 6/4  ถ.ดําเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ  ชุดกีฬา

โทร. (032)-521236

130 TOTAL BEAUTY เทสโก โลตัส ช้ัน 1  ช้ัน 1  ต.วังกระแจะ  อ.เมือง  จ.ตราด เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑเครื่องหอม และอาหารเสริม 

SHOP by his & her โทร. (039)-513-732

131 SPEEDO SHOP หอง  A112  ช้ัน 1 ศูนยการคาหัวหินมารเก็ตวิลเลจ  ถ.เพชรเกษฒ  ต.หัวหิน ชุดกีฬา

อ. หัวหิน  จ. ประจวบคีรีขันธ  โทร. (032)-521236

132 HIS&HER SHOP หอง A107  ช้ัน 1  ศูนยการคาหัวหินมารเก็ตวิลเลจ ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน เส้ือผาบุรุษ-สตรี  กระเปา  ชุดช้ันในสตรี

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ    โทร. (032)-526280

133 HIS SHOP  หอง A109  ช้ัน 1  ศูนยการคาหัวหินมารเก็ตวิลเลจ  ถ.เพชรเกษม เส้ือผาบุรุษ

 อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ  โทร. (032)-526279

134 HIS & HER LINGERIE SHOP  หอง A126, A126/1  ช้ัน G  ศูนยการคาหัวหินมารเก็ตวิลเลจ ชุดช้ันในสตรี และชุดกีฬา

 อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ โทร. (032)-526268

135 HIS & HER  SHOP  หอง C3-1 - C3-4  ช้ัน 3  ศูนยการคาหัวหินมารเก็ตวิลเลจ  อ.หัวหิน ชุดเด็ก

จ.ประจวบคีรีขันธ  โทร. (032)-526381

136 HIS & HER  SHOP  เทสโก โลตัส ปราณบุรี  ต.เขานอย อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ ชุดช้ันในสตรี  ชุดเด็ก และชุดกีฬา

โทร. (032)-825784

137 LEATHER & SHOES หองเลขที่ A116 ช้ัน 1 ศูนยการคาหัวหิน มารเก็ตวิลเลจ  ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  เครื่องหนัง และรองเทา

SHOP อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ   โทร. (032)-526-166

138 WACOAL STUDIO  SHOP เทสโก โลตัส ประจวบคีรีขันธ ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ ชุดช้ันในสตรี

โทร. (032)-652285

139 SPEEDO SHOP เลขที่ 888  อาคาร N/3  ม. 6  ต. เขาใหญ อ. ชะอํา  จ.เพชรบุรี   ชุดช้ันในสตรี  ชุดเด็ก และชุดกีฬา

โทร. (032)-472640 

140 MIZUNO SHOP เลขที่ 888  หอง M 2  ม. 6  ต. เขาใหญ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี   เส้ือผา  รองเทากีฬา และอุปกรณกอลฟ

โทร. (032)-472401

141 HIS & HER  SHOP  492-494  ถ.ตากสิน  ต.หนองหลวง  อ.เมือง  จ.ตาก เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในสตรี  

โทร. 

142 HIS & HER SHOP 46, 48  ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (055)-610748  

143 HIS & HER LINGERIE SHOP  เทสโก โลตัส  ช้ัน 1 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ชุดช้ันในสตรี 

โทร. (055)-893372 

144 WACOAL STUDIO SHOP เทสโก โลตัส  ช้ัน 1 ม.1 ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี ชุดช้ันในสตรี 

โทร. (032)-463070

145 HIS & HER SHOP เลขที่ 85-87 ช้ัน 1 รานสมบูรณพานิช  ถ.สูศึก ต.ประจวบคีรีขันธ อ.เมือง เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในสตรี  ชุดเด็ก

จ.ประจวบคีรีขันธ   โทร. รองเทา  และ ACCESSORIES

146 WACOAL STUDIO SHOP เทสโก โลตัส ช้ัน 1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ชุดช้ันในสตรี 

โทร. (039)-513723

147 WACOAL STUDIO SHOP เทสโก โลตัส ช้ัน 1 ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี ชุดช้ันในสตรี 

โทร. (037)-283468

ภาคใต

148 HIS & HER  SHOP  คารฟูร ชุมพร  ช้ัน 1  ต.วังไผ  อ.เมือง  จ.ชุมพร เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในสตรี  ชุดเด็ก

โทร. (077)-658870 รองเทา  และ ACCESSORIES

149 HIS & HER  SHOP  เทสโก โลตัส นครศรีธรรมราช  ต.หนองหงส อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในสตรี  ชุดเด็ก

โทร. (075)-412883 รองเทา  และ ACCESSORIES

150 HIS & HER  SHOP  3-5,7,9  ถ.มหาราช  ซ.4  (ประชาช่ืน )  ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบ่ี  เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี  ชุดเด็ก

โทร. (075)-612282 ชุดกีฬา  กระเปา  รองเทา  และ ACCESSORIES

151 LACOSTE  SHOP หอง 110  ช้ัน 1  ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ต.วิชิต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  เส้ือผา  กระเปา  รองเทา และนํ้าหอม

โทร. (076)-249683 - 4

152 SPEEDO  SHOP  หอง  D121   ต.เกาะแกว  อ.เมือง   จ.ภูเก็ต   ชุดกีฬา

โทร. (076)-350433

153 MIZUNO, BSC, LE COQ หอง  D122   ต.เกาะแกว  อ.เมือง จ.ภูเก็ต   เส้ือผา  ชุดกีฬา  รองเทากีฬา และอุปกรณกอลฟ

SHOP โทร. (076)-350433

154 HIS & HER LINGERIE SHOP  เทสโก โลตัส  ช้ัน 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ชุดช้ันในสตรี 

โทร. (076)-311336

155 HIS & HER  SHOP  หอง A4 ศูนยการคา ICON Shopping Center ถ.หนาเมือง  ต.ตลาด  อ.เมือง เครื่องสําอาง เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี  ชุดเด็ก

จ.สุราษฎรธานี   โทร. (077)-205836 ชุดกีฬา กระเปา รองเทา และ ACCESSORIES
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156 HIS & HER  SHOP  หองเลขที่ 4119  ช้ัน G  ศูนยการคาจังซีลอน  ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป  ต.ปาตอง เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

อ.กะทู  จ.ภูเก็ต   โทร. (076)-366067

157 HIS & HER  SHOP  บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ. สุราษฏรธานี  เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (077)-960993 ชุดเด็ก  รองเทา  และ ACCESSORIES

158 HIS & HER  SHOP  เทสโก โลตัส สตูล  ช้ัน 1 ต.ยานซ่ือ อ.ควนโดน  จ.สตูล เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (074)-751087 ชุดเด็ก  รองเทา  และ ACCESSORIES

159 HIS & HER  SHOP  74/1, 74/2 ถ.พัทลุง  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (074)-311727 ชุดเด็ก  รองเทา  และ ACCESSORIES

160 SPORT SHOP เทสโก โลตัส  ชุมพร  ต.วังไผ  อ.เมือง จ.ชุมพร ชุดกีฬา

by his & her โทร. (077)-658993

161 HIS & HER  SHOP  2  ซ.โลหะกิจ  ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (076)-413911 ชุดเด็ก  รองเทา  และ ACCESSORIES

162 HIS & HER  SHOP  เทสโก โลตัส  กระบ่ี  ต.กระบ่ีนอย อ.เมือง  จ.กระบ่ี เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

โทร. (075)-650917 ชุดเด็ก  รองเทา  และ ACCESSORIES

163 HIS & HER  SHOP  ช้ัน 1 ศูนยการคา กะตะไนท พลาซา  ถ.กะตะ  ต.กะรน  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต เครื่องสําอาง  เส้ือผาบุรุษ-สตรี  ชุดช้ันในชาย-สตรี

(เปดประมาณเดือน ก.พ. 55) โทร. ชุดเด็ก  รองเทา  และ ACCESSORIES

164 TOTAL BEAUTY เทสโก โลตัส  ช้ัน 1  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา เครื่องสําอาง

SHOP by his & her โทร.

1. ติดตอสอบถามรายชื่อ SHOP ICC ที่คุณธัญลักษณ   โทร. 0-2295-0688  

2. รายชื่อ SHOP สามารถดูจาก Website ของบริษัท   http://www.icc.co.th

 

 


