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สุข



โทร.	095	665	9298 โทร.	095	654	4412 โทร.	091	053	6975
crystalboxhotel www.beyondcafe.me ภูหวานรักสกลนคร

Crystal box Café’ BEYOND CAFE @หนองประจักษ์ Pooh Whan Bakery & Coffee
 สาขาเจริญเมือง

เลย อุดรธานี สกลนคร

รับฟรี รับฟรี รับฟรี 
เครื่องดื่ม 
น้ำาผึ้งมะนาว 1 แก้ว 
มูลค่า 70 บาท

เครื่องดื่ม Matcha Cotta Frappe 
1 แก้ว มูลค่า 95 บาท
หรือ เค้ก Mix Fruit Custard Cake 
1 ชิ้น มูลค่า 99 บาท

เครื่องดื่ม คาปูชิโน่ เย็น 1 แก้ว  
มูลค่า 55 บาท

โทร.	086	199	8644 โทร.	090	449	9989
Rochacafe Soo Eine Coffee Rice Cafe

Rocha Cafe Soo Eine Coffee Rice Cafe 

ตาก พิษณุโลก

รับฟรี รับฟรี เมนูเครื่องดื่ม 1 แก้ว 
มูลค่าไม่เกิน 80 บาท

เครื่องดื่ม เอสเปรสโซ่, แบล็กฮันนี่มูนคอฟฟี่, 
ชากุหลาบน้ำาผึ้งมะนาว,  มัจฉะกรีนที หรือ 
โกโก้สตอเบอรี่  1 แก้ว  มูลค่า 55 – 70 บาท

โทร.	063	535	0549

โทร.	083	216	8898 โทร.	065	964	9344,	081	826	1686 โทร.	085	737	2273

โทร.	082	409	1063 โทร.	090	330	0887
meltinyourmouthchiangrai

Sugarbitesphrae Storycupbycoffeehillkhaokho กอบกาแฟ:Uthaithanee

CafeDeTree  เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน 

Melt in your Mouth 

Sugar Bites Cafe & Homemade Bakery Story Cup Khao Kho KOUB Coffee

Cafe De Tree HuanHungTor Nan Coffee

เชียงราย

แพร่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

สุโขทัย น่าน

รับฟรี 

รับฟรี รับฟรี รับฟรี 

รับฟรี รับฟรี 
เครื่องดื่ม อเมริกาโน่ ลาเต้ 
คาปูชิโน่ และเอสเปรสโซ่ 
เฉพาะเมนูเย็นเท่านั้น 1 แก้ว 
มูลค่า 80 บาท

เครื่องดื่ม 1 แก้ว 
มูลค่า 50 บาท

เครื่องดื่ม หรือ เค้ก 
มูลค่า 70 - 75 บาท

เครื่องดื่ม Black Orange 
1 แก้ว มูลค่า 70 บาท

เครื่องดื่ม ชาเขียวเย็น 
เอสเพรสโซ่เย็น และลาเต้เย็น 
1 แก้ว มูลค่า 75 บาท

เครื่องดื่ม เอสเปรสโซ่เย็น 
1 แก้ว มูลค่า 60 บาท

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Wow Deal เมืองรอง ต้องลอง 2563 รับฟรี เครื่องดื่มชื่นใจ   
1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63



โทร.	089	085	5155,	081	991	4069

โทร.063	241	4695 โทร.093	729	8688

Je t’aime cafe & villa

1952 Cafe’ The-Kiriwong-Valley-Villas-Restaurant

 Je t’aime Cafe & Villa

1952 Cafe’

Happy Camper Rayong

 Valley Cafe

Kafeyen (กาแฟเย็น)

สิงห์บุรี

ตรัง

ระยอง

นครศรีธรรมราช 

ตราด

รับฟรี 

รับฟรี 

รับฟรี รับฟรี 

รับฟรี 

เครื่องดื่ม เฌอแตมไอซ์คอฟฟี่
มูลค่า 65 บาท

 เครื่องดื่ม กาเฟเย็นทุกเมนู 
1 แก้ว มูลค่า 55 บาท

เครื่องดื่ม น้ำาผลไม้โซดา 1 แก้ว 
มูลค่า 55 บาท

เครื่องดื่ม คาปูชิโนเย็น 1 แก้ว 
มูลค่า 45 บาท

เครื่องดื่ม 
Iced Chocolate in the valley  
มูลค่า 79 บาท

โทร.089	012	7775
happycamperrayong

โทร.081	552	9789
กาแฟเย็น

โทร.	083	288	9939โทร.	080	419	8491
whitehouse101Baanna Café

White House Cafe Baanna Cafe

ร้อยเอ็ดอุบลราชธานี

รับฟรี รับฟรี 
เครื่องดื่ม 
Orange Americano 1 แก้ว
มูลค่า 70 บาท

เครื่องดื่ม 1 แก้ว
มูลค่า 50 บาท

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

●  สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถรับสิทธ์ิได้ 1 ท่าน / 1 สิทธ์ิ / เดือน รวม 3,600 สิทธ์ิตลอดโครงการ ● เข้าสู่ระบบใน MTL Click Application ด้วย Face ID, สแกนลายน้ิวมือ หรือรหัส
ผ่าน 6 หลัก ● กดปุ่มเมนูด้านล่างขวามือ เข้าสู่เมนู เมืองไทย Smile Club เลือกกิจกรรม WOW Deal เมืองรอง ต้องลอง 2563 รับฟรี เครื่องดื่มชื่นใจ ● ตรวจสอบ
เงื่อนไขและรายละเอียด และกด รับสิทธิ์ ● เลือกเพิ่มจำานวนสิทธิ์ตามที่ต้องการ และกดดำาเนินการต่อ ● ตรวจสอบข้อมูล กด √ ยอมรับเงื่อนไข และกด ยืนยัน ● รอรับรหัส 
OTP เพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นนำารหัสรับสิทธิ์แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ร้านค้าใช้สิทธิ์ ณ.ร้านค้าเท่านั้น รหัสจะหมดอายุภายใน 15 นาทีเท่านั้น ● สงวนสิทธิ์สำาหรับสมาชิก
เมืองไทยสไมล์คลับ เท่านั้น ● ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.ค. – 15 ธ.ค. 63 โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้ ● วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 จัดกิจกรรม 18 จังหวัด  
● วันที่ 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรม 18 จังหวัด ● สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่ร่วมส่วนลดรายการอื่นๆ ● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ● พนักงานและตัวแทนบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด(มหาชน) สามารถใช้สิทธิ์ได้ ● เงื่อนไขราคาและโปรโมชั่นเป็นไปตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ
กำาหนด ● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 

กติกาการเข้าร่วมและเงื่อนไข  



ภาคเหนือ

Wow Deal เมืองรอง ต้องลอง 2563 รับฟรี เครื่องดื่มชื่นใจ   
1 ต.ค. 63 – 15 ธ.ค. 63   

โทร.	093	251	5353	โทร.	096	563	4134 โทร.	086	735	2713
kincafe.lampang
Line : @kincafe

www.lemonthymecafe.com
lemonthymecafe

www.bittersweeticecream.com
Bitter*Sweet

Kin Cafe’Lemon Thyme Café Bitter* Sweet Homemade Icecream

ลำาปางแม่ฮ่องสอน นครสวรรค์

รับฟรี รับฟรี รับฟรี เครื่องดื่ม Kin Latte หรือ 
Mocha มูลค่า 75 บาท

 เครื่องดื่ม ชา หรือกาแฟ 
 1 แก้ว มูลค่า 50 บาท

นม/ชาอัสสัม All-In 
มูลค่า 85 บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร.	064	562	5455
โทร.	042	513	206

Wan Sabai206 Road Cafe & Cuisine

บุรีรัมย์นครพนม

รับฟรี รับฟรี เครื่องดื่ม Americano 1 แก้ว
มูลค่า 50 บาท

 เครื่องดื่ม กาแฟ หรือ 
สมูทตี้ 1 แก้ว
มูลค่าไม่เกิน 60 บาท

ภาคกลาง

ภาคกลาง

Kafe Bohne 

สมุทรสงคราม

รับฟรี 
เครื่องดื่ม คุ้งลมทวน 1 แก้ว
(กาแฟน้ำาตาลดอกมะพร้าวปั่นสูตรพิเศษ ผสมน้ำา
และเนื้อมะพร้าวน้ำาหอม)
มูลค่า 95 บาท

โทร.	088	603	0007
kafebohnecoffeewww.facebook.com/206Road 

โทร.	094	159	3554
www.moai-coffee.com

Moai Coffee Set Arts and Props Cafe & Bistro

ราชบุรี อ่างทอง

รับฟรี รับฟรี เครื่องดื่ม เอสเปรสโซ่เย็น 
1 แก้ว มูลค่า 70 บาท

เครื่องดื่ม Orange Coffee 
1 แก้ว มูลค่า 85 บาท 

โทร.	093	576	4611
SetArtsandProps.cafeandbistro

โทร.	096	054	8890
sunsetcafechainat

Sunset Cafe’ 

ชัยนาท

รับฟรี  เครื่องดื่ม Sunset Coffee  
หรือ  Sunset Cocoa 1 แก้ว
มูลค่า 85 - 95 บาท

โทร.	061	125	2971
The Melon Café Lopburi

The Melon Cafe Lopburi

ลพบุรี

รับฟรี  เครื่องดื่ม ไอซ์เมล่อน 1 แก้ว

โทร.081	486	0513,	097	128	9119
Nèr cafe เหน่อ คาเฟ่ 

Nèr cafe 

สุพรรณบุรี

รับฟรี 
เครื่องดื่ม อเมริกาโน่มะพร้าว
น้ำาหอม 1 แก้ว
มูลค่า 90 บาท



นม/ชาอัสสัม All-In 
มูลค่า 85 บาท

ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19

1. การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร
2. การจัดอุปกรณ์ทำาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อกระจายเชื้อโรค
3. การป้องกันสำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
4. การให้ความรู้ คำาแนะนำา และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

ภาคใต้

โทร.	085	403	9777
riverterracecafe

River Terrace

ชุมพร

รับฟรี เค้ก หรือ เครื่องดื่ม 
มูลค่าไม่เกิน 80 บาท

ภาคตะวันออก

โทร.	037	452	353โทร.	089	995	9916	

โทร.	091	886	6669,	099	192	2999

โทร.	082	460	1348

โทร.	081	804	4269,	089	200	8824

โทร.	065	232	3263,	064	636	5549

DeYabykhunyaMililin.cafe 

cafenasuan

padeeshoprayong

baanraipondwhan

168caferanong  

Mililin Cafe and Eatery De’Ya Cafe

Cafe Nasuan

Padee Shop

Baan Rai PondWhan

168 Cafe Ranong

จันทบุรี ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ระยอง

นครนายก

ระนอง

รับฟรี รับฟรี 

รับฟรี 

รับฟรี 

รับฟรี 

รับฟรี 

เครื่องดื่ม ร้อน หรือ 
เย็น 1 แก้ว
มูลค่า 65 - 85 บาท

เครื่องดื่ม ชาลิ้นจี่ 1 แก้ว
มูลค่า 75 บาท

เครื่องดื่ม ร้อน / เย็น 1 แก้ว
มูลค่า 60 บาท

เครื่องดื่ม 
Angera Rose Soda
มูลค่า 95 บาท

เครื่องดื่ม Cold Latte 
1 แก้ว มูลค่า 70 บาท

เครื่องดื่ม ชาเขียวกาหยู (เย็น) 
1 แก้ว มูลค่า 95 บาท

●  สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถรับสิทธ์ิได้ 1 ท่าน / 1 สิทธ์ิ / เดือน รวม 3,600 สิทธ์ิตลอดโครงการ ● เข้าสู่ระบบใน MTL Click Application ด้วย Face ID, สแกนลายน้ิวมือ หรือรหัส
ผ่าน 6 หลัก ● กดปุ่มเมนูด้านล่างขวามือ เข้าสู่เมนู เมืองไทย Smile Club เลือกกิจกรรม WOW Deal เมืองรอง ต้องลอง 2563 รับฟรี เครื่องดื่มชื่นใจ ● ตรวจสอบ
เงื่อนไขและรายละเอียด และกด รับสิทธิ์ ● เลือกเพิ่มจำานวนสิทธิ์ตามที่ต้องการ และกดดำาเนินการต่อ ● ตรวจสอบข้อมูล กด √ ยอมรับเงื่อนไข และกด ยืนยัน ● รอรับรหัส 
OTP เพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นนำารหัสรับสิทธิ์แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ร้านค้าใช้สิทธิ์ ณ.ร้านค้าเท่านั้น รหัสจะหมดอายุภายใน 15 นาทีเท่านั้น ● สงวนสิทธิ์สำาหรับสมาชิก
เมืองไทยสไมล์คลับ เท่านั้น ● ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.ค. – 15 ธ.ค. 63 โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้ ● วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 จัดกิจกรรม 18 จังหวัด  
● วันที่ 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรม 18 จังหวัด ● สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่ร่วมส่วนลดรายการอื่นๆ ● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ● พนักงานและตัวแทนบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด(มหาชน) สามารถใช้สิทธิ์ได้ ● เงื่อนไขราคาและโปรโมชั่นเป็นไปตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ
กำาหนด ● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 

กติกาการเข้าร่วมและเงื่อนไข  


