


The 2022 Shangri-La Bangkok’s Mooncake box collection features the elegant 
design of Hummingbirds relishing the sweet nectar from Peony flowers symbolising 
joy and happiness. 

Chinese Feng Shui believes that the Hummingbird brings good luck and 
positive energy, while the Peony “King of Flowers” projects wealth.

โรงแรมแชงกร�-ลา กรุงเทพฯ ขอนำเสนอคอลเลกชั่นกล�องขนมไหว�พระจันทร� 
ประจำป� พ.ศ. 2565 ด�วยการออกแบบที่มุ�งเน�นถึงความหรูหราอย�างมีระดับ 
กับลวดลายแสนคลาสส�คของนกฮัมมิงเบิร�ดที่กำลังดื่มด่ำ
กับน้ำหวานจากดอกโบตั๋น อันเป�นสัญลักษณ�แห�งความสุข

ตามศาสตร�ฮวงจ��ยของจ�นเชื่อว�าฮัมมิงเบิร�ดจะนำมา
ซึ่งความโชคดีและพลังบวกอันแจ�มใส 
ในขณะที่โบตั๋น “ราชาแห�งดอกไม�” 
ส�่อถึงความมั่งคั่งอย�างไม�รู�จบ



The Mid-Autumn Festival symbolises family reunions of completeness 
and togetherness. This special day falls on the 15th day of the eighth lunar month, 

when the moon is at its fullest. It is the time to indulge in an epicurean journey 
with the finest Shangri-La mooncakes.

ขนมไหว�พระจันทร�แชงกร�-ลา
เทศกาลไหว�พระจันทร�เป�นสัญลักษณ�แห�งการมารวมตัวกันของเหล�าสมาชิกในครอบครัว 

เพ�่อร�วมส�บสานเทศกาลอันแสนงดงามนี้ วันไหว�ในป�นี้ตรงกับวันข�้น 15 ค่ำ เดือน 8 
ตามปฎิทินจันทรคติ ซึ่งเป�นช�วงที่พระจันทร�เต็มดวงทอแสงกระจ�างทั่วทั้งท�องฟ�า 

และถือว�าเป�นช�วงเวลาดีๆ ที่ทุกคนจะได�ล��มรสขนมไหว�พระจันทร�แสนอร�อยของแชงกร�-ลา

SHANGRI-LA MOONCAKE



EARLY BIRD OFFER FOR ONLINE PURCHASES 
AND CORPORATE CLIENTS 
FROM 10 JULY TO 20 AUGUST 2022

• Receive 1 complimentary box for an order of 20-39 boxes
• Receive 2 complimentary boxes for an order of 40-59 boxes
• Receive 3 complimentary boxes for an order of 60-79 boxes
• Receive 4 complimentary boxes for an order of 80-99 boxes
• Receive 10 complimentary boxes for an order of 100-149 boxes
• Receive 15 complimentary boxes for an order of 150-199 boxes
• Receive 40 complimentary boxes for an order of 200 boxes and above

*Shangri-La Circle members will receive a 10% discount 
From 1 to 20 August 2022.

**Free delivery in Bangkok and its vicinity for purchases
of 50 boxes and above.

***The offer cannot be used in conjunction with 
other promotions or any discount cards.

ข�อเสนอพ�เศษเมื่อสั่งซื้อขนมไหว�พระจันทร�
ผ�านระบบออนไลน� สำหรับลูกค�าองค�กรบร�ษัท
วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 20 ส�งหาคม พ.ศ. 2565

• รับฟรี 1 กล่อง เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 20-39 กล่อง
• รับฟรี 2 กล่อง เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 40-59 กล่อง
• รับฟรี 3 กล่อง เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 60-79 กล่อง
• รับฟรี 4 กล่อง เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 80-99 กล่อง
• รับฟรี 10 กล่อง เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 100-149 กล่อง
• รับฟรี 15 กล่อง เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 150-199 กล่อง
• รับฟรี 40 กล่อง เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 200 กล่องขึ้นไป

*สมาชิกแชงกร�-ลา เซอร�เคิล จะได�รับส�วนลด 10% 
ระหว�างวันที่ 1 ถึง 20 ส�งหาคม พ.ศ. 2565

**บร�การจัดส�งฟร�ในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล 
เมื่อสั่งจำนวนตั้งแต� 50 กล�องข�้นไป

***ข�อเสนอนี้ไม�สามารถใช�ร�วมกับโปรโมชั่น หร�อบัตร
ส�วนลดอื่นๆ ได�

Lotus Seed with Single Egg Yolk / ไส�ลูกบัว - ไข�เดี่ยว Durian with Single Egg Yolk / ไส�ทุเร�ยน - ไข�เดี่ยว

Cream Custard / ไส�คร�มล�วน Cream Custard & Bird’s Nest / ไส�คร�มรังนก

Mixed Fruits & Nuts with Single Egg Yolk / ไส�โหงวยิ�ง - ไข�เดี่ยว Lotus Seed & Macadamia / ไส�ลูกบัวแมคคาเดเมีย



SHANGRI-LA MOONCAKE 2022 ใบสั่งซื้อขนมไหว�พระจันทร�แชงกร�-ลา
ORDER FORM

Please place your order by calling the Mooncake Hotline at 0 22068791 or 0 22068605
shangrila-bangkok-specials.com   e-mail: mooncake.slbk@shangri-la.com 
Available from 1 August to 12 September 2022
ท�านสามารถสั่งซื้อโดยตรงที่ สายด�วนขนมไหว�พระจันทร� โทร 0 22068791 หร�อ 0 22068605
shangrila-bangkok-specials.com  อีเมล: mooncake.slbk@shangri-la.com
ตั้งแต�วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน พ.ศ. 2565 นี้

ชื่อ/Name                                                                                                                                                                        

ที่อยู�/Address                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                        

โทร./Tel.                                                                     มือถือ/Mobile Phone                                                                  

อีเมล/E-mail                                                                                                                                                                    

วันที่สั่งซื้อ/Date of order                                                                                                                                                

วันและเวลาที่รับขนมไหว�พระจันทร�/To be ready for (Date & Time)                                                                               

                                          ลงชื่อ/Signature                                                                      

 รายการ ราคา/กล�อง จำนวน รวมราคา
 Description Price/Box Quantity Amount

ชุดทว�สุข - ขนมไหว�พระจันทร� รสชาติใดก็ได� จำนวน 2 ชิ�น ยกเว�นไส�โหงวยิ�ง 408.-
Duo Delight Set - Two pieces of any flavour except Mixed Fruits & Nuts (2 pcs)

ชุดทว�สุข - ขนมไหว�พระจันทร� ไส�โหงวยิ�ง จำนวน 2 ชิ�น 508.-
Duo Delight Set - Two pieces of Mixed Fruits & Nuts (2 pcs)

ชุดสุขสันต�ยิ�งทว�คูณ - โหงวยิ�ง ทุเร�ยน ลูกบัว และลูกบัวแมคคาเดเมีย อย�างละ 1 ชิ�น 808.-
Double Happiness Set  (4 pcs)
Mixed Fruits & Nuts, Durian, Lotus Seed and Lotus Seed & Macadamia, 1 piece each

ชุดสุขสำราญเป��ยมวาสนา - โหงวยิ�ง ทุเร�ยน ลูกบัว และลูกบัวแมคคาเดเมีย อย�างละ 2 ชิ�น    1,598.-
Blissful Set  (8 pcs)
Mixed Fruit & Nuts, Durian, Lotus Seed and Lotus Seed & Macadamia, 2 pieces each

ไส�ทุเร�ยน - ไข�เดี่ยว  808.-
Durian with Single Egg Yolk  (4 pcs)

ไส�ลูกบัว - ไข�เดี่ยว  808.-
Lotus Seed with Single Egg Yolk  (4 pcs)

ไส�ลูกบัวแมคคาเดเมีย  808.-
Lotus Seed & Macadamia  (4 pcs)

ไส�โหงวยิ�ง - ไข�เดี่ยว   998.-
Mixed Fruits & Nuts with Single Egg Yolk  (4 pcs)

*ชุดขนมไหว�พระจันทร�อบขนาดเล็ก ไส�คร�มล�วน จำนวน 6 ชิ�น 808.-
*Mini Mooncake Set - Cream Custard  (6 pcs)

*ชุดขนมไหว�พระจันทร�เปล�อกหิมะขนาดเล็ก ไส�คร�มรังนก จำนวน 6 ชิ�น 2,298.-
*Snow Skin Mini Mooncake Set - Cream Custard & Bird’s Nest (6 pcs)

Total amount*กรุณาสั่งล�วงหน�าอย�างน�อย 3 วัน สำหรับชุดขนมไหว�พระจันทร�ขนาดเล็ก 
 หากต�องการสั่งซื้อขนมไหว�พระจันทร�จำนวนมาก กรุณาสั่งล�วงหน�าอย�างน�อย 7 วัน
*Three days’ advance order is required for mini mooncake sets. For bulk orders, please allow seven days for preparation.



SHANGRI-LA MOONCAKES
ARE AVAILABLE AT:

ขนมไหว�พระจันทร�แชงกร�-ลา มีจำหน�ายที่

SHANGRILA-BANGKOK-SPECIALS.COM

Shangri-La Bangkok
โรงแรมแชงกร�-ลา กรุงเทพฯ

1 August to 12 September 2022
1 ส�งหาคม ถึง 12 กันยายน พ.ศ. 2565

shangrilabkk @shangbkk

Siam Paragon, Ground Floor
สยามพารากอน ชั้น G

22 August to 10 September 2022
22 ส�งหาคม ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2565

CentralWorld
เซ็นทรัลเว�ลด�

22 August to 10 September 2022
22 ส�งหาคม ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2565

Shangri-La Bangkok
89 Soi Wat Suan Plu, New Road, Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 0 2206 8791   mooncake.slbk@shangri-la.com

Siam Takashimaya, ICONSIAM
สยามทาคาชิมายะ,  ไอคอนสยาม

19 August to 10 September 2022
19 ส�งหาคม ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2565

27 August to 10 September 2022
27 ส�งหาคม ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2565

The Emquartier, M Floor
ดิ เอ็มควอเทียร� ชั้น M


