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“กล่องเครื่ องหวานชุดฝากรัก” จากร้านอาหารไทย “ทองหล่อ”
admin

December 11, 2020

ต้ อนรับช่ วงเวลาแห่ งความสุ ขส่ งท้ ายปี ร้ านอาหารไทย “ทองหล่อ” ที่สุดความอร่ อยของอาหารไทยต้ นตารับ ขอชวนคุณส่ งมอบขนมหวานไทย
แสนอร่ อย พร้ อมกล่องของขวัญสุ ดพิถีพถิ ัน ส่ งมอบความสุ ขให้ แก่ กนั

ขอแนะนา “ชุดกล่ องเครื่องหวานชุดฝากรัก” ประกอบด้วยขนมไทย 8 อย่าง อาทิ ขนมช่อดอกมะลิ, ขนมสัมปะนี , ข้าวต้มมัดใจ, ขนมชั้นดอก
กุหลาบ, ขนมต้มมันม่วง, กระเช้าสี ดา, ขนมน้ าดอกไม้, ขนมอาลัวกุหลาบชาววัง ขนมไทยรสชาติอร่ อยไม่หวานจนเกินไป
และอีกหนึ่งทางเลือกกับ “ชุ ดกล่ องของขวัญชุ ดรวมทอง” ที่รวมขนมหวานมงคล 9 อย่าง ในกล่องสวยหรู เช่นเดียวกัน เหมาะสาหรับเป็ นของขวัญ
นาไปสวัสดีปีใหม่ หรื อนาไปจัดวางในงานปาร์ ต้ ีสงั สรรค์ จาหน่ายในราคา 2,500 บาท

พิเศษ! สาหรับท่ านที่สั่งจองล่วงหน้ าตั้งแต่ วันนี้ – 13 ธันวาคม ศกนี้ รับส่ วนลด 10% ทุกกล่อง
ร้านอาหารไทย “ทองหล่อ” เปิ ดบริ การทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. โทร. 02-000-4701 และ 092-966-2563 พร้อม
บริ การแบบเดลิเวอรี่ ผา่ นแอพพลิเคชัน่ LINE: @thonglorcuisine ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรื อติดตามข่าวสารและโปรโมชัน่ ต่าง ๆ ได้ทาง
เว็บไซต์ www.thong-lor.com เฟซบุก๊ อินสตาแกรม: Thonglor Cuisine
Translate
Thonglor Thai Cuisine welcomes the Festival of Happiness with the Fak Rak special
dessert gift set
To welcome the year-end moment of happiness, Thonglor Thai Cuisine, specialized in authentic
Thai cuisine, would like to offer elegant Thai royal desserts in an exquisite box set as the New
Year gifts or as a nice sweet treat for a party. At the price of 2,500 baht, the Fak Rak special
dessert gift set contains 8 kinds of Thai desserts including Chor Dok Mali dessert, Sampanee
dessert, Khao Tom Mad Jai, Kanom Chan Dok Kulab, Kanom Tom Man Muang, Krachao Sida,
Kanom Nam Dok Mai, Kanom Alua Kulab Chao Wang. These Thai desserts are part of the Ruam
Thong gift sets of 9 kinds of auspicious Thai desserts packed in the exquisite box sets.
Place your order today until December 13, 2020 and receive 10% discount for all boxes.
For your reservation, please call: 02-000-4701 or 092-966-2563.
Thonglor Thai Cuisine is located at Staybridge Suites Bangkok Thonglor and is open daily from
10.30 a.m. to 9.00 p.m.
The restaurant also offers delivery service via LINE: @thonglorcuisine,

