No.

1

่ ร้านอาหาร
ชือ

FuFu Taiwanese Shabu
ฟู่ ฟู่ ไต ้หวันนีส ชาบู

จานวนสาขาทีร่ ว่ ม Promotion

Contact

โทร. 061 776 2266
www.facebook : fufushabu.tw

พระราม 4/ 099-192-9666
อารีย ์ / 099-325-9666
้ 3 / 063-389-1666
Empire Tower ชัน
G Tower พระราม 9 / โทร 063-386-0666

1.) ร ้านTohkai Japanese Restaurant สาขาสุขม
ุ วิท 23
เลขที่ 45 ซอยสุขม
ุ วิท 23 อาคารประสานมิตรพลาซ่า ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-664-2880 เวลาเปิ ด- ปิ ด 11.00 – 21.30 น

2.) ร ้านTohkai Japanese Restaurant สาขาเทพารักษ์
เลขที่ 200/22-24 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โทร.02-705-0223-4 เวลาเปิ ด- ปิ ด 11.00 -21.00 น.

3.) ร ้านTohkai Japanese Restaurant สาขาธัญญา พาร์ค
้ 1 เลขที่ 735/2 ห ้องเลขที่ บี 1-30/เอ,บี1-30,บี1-31,บี1-32 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต
ห ้างธัญญาพาร์ค ตึก B ชัน
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10260
โทร 02-1086115 เวลาเปิ ด- ปิ ด 11.00 – 21.00 น.

4.) ร ้านTohkai Japanese Restaurant สาขาเดอะมอลล์โคราช
้ 3 ในเมือง จ. นครราชสีมา 30000
ห ้องเลขที่ 1242/2 ห ้องN-302 ห ้างเดอะมอลล์นครราชสีมา ชัน
044 390 523-4 ) เวลาเปิ ด- ปิ ด 11.00 – 22.00 น.

5.) ร ้าน Tohkai Yakiniku สาขาเอสพลานาด
้ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ห ้อง 206 เลขที่ 99 ห ้างเอสพลานาด ชัน
โทร 02-660-9254-5 เวลาเปิ ด- ปิ ด 11.00-22.00 น.

2

Tohkai Japanese Restaurant
โตไก แจแปนนิส เรสเตอรองค์

โทร. 02 320 0188 ต่อ 143
www.facebook.com/tohkai4u

6.) ร ้าน Tohkai Yakiniku สาขาเดอะเซอร์เคิล
เลขที่ 39 ห ้างเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ห ้องเลขที่ L6 - L7 แขวงบางระมาด เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร 02-863-8548-9 เวลาเปิ ด- ปิ ด 11.00-21.30 น.

7.) ร ้าน Tohkai Yakiniku สาขาเทอร์มน
ิ อล 21
้
ศูนย์การค ้าเทอมินอล 21 ชัน 5 เลขที่ 2,88 ซอยสุขม
ุ วิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทร 02-108-0834-5 เวลาเปิ ด- ปิ ด 11.00 - 22.00 น.

8.) ร ้าน Tohkai Yakiniku สาขาเดอะพรอมานาด
้ 2 ห ้อง พี-2006 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เลขที่ 587,589,589/7-9 ศูนย์การค ้าเดอะพรอมานาด ชัน
โทร 02-108 5034-5 เวลาเปิ ด-ปิ ด 11.00 - 22.00 น.

9.) ร ้าน Tohkai Yakiniku สาขาเมกาบางนา
้ ห ้องที่ 2212 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางแก ้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมูท
่ ี่ 6 ศูนย์การค ้าเมกาบางนา ชัน
โทร 02 105 1752 , 097 1263523 เวลาเปิ ด-ปิ ด 11.00 - 22.00 น.

10.) ร ้าน Tohkai Yakiniku สาขาเทอมินอลโคราช
้ ที่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
เลขที่ 99 ศูนย์การค ้าเทอมินอล 21 โคราช ห ้องเลขที่ 4026 ชัน
นครราชสีมา จ. นครราชสีมา 3000
โทร 044 498 626-7 , 093 182 4546 เวลาเปิ ด-ปิ ด 11.00 - 21.00 น.

11.) ร ้านTohkai Japanese Restaurant สาขาอมตะนคร ชลบุร ี
ทีอ
่ ยู่ : 3/65 หมูท
่ ี่ 4 ตาบล ดอนหัวฬอ เมือง ชลบุร ี 20000
โทร. 083 119 5756 , 086 862 4334 เวลาเปิ ด-ปิ ด 11.00 - 21.00 น.

S74
BBQ Central Festival Hadyai1 (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่)
้ ที่ 5 เลขที่ 1518, 1518/1-2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ห ้องเลขที่ 520-521 ชัน
90110 โทร. 074339735

Code S72
BBQ Central Festival Chiangmai (สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่)
้ 5 หมูท
99 , 99/1 , 99/2 ห ้องเลขที่ 506 ชัน
่ ี่ 4 ตาบลฟ้ าฮ่าม อาเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053288596
Code S71
่ ไอสแลนด์)
BBQ Fashion Island (สาขาแฟชัน
้ BF ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
587,589,589/7-9 ห ้องเลขที่ B043B-B044 ชัน
10230
โทร. 029475550

Code S78
BBQ Robinson Chachengsao (สาขาโรบินสันฉะเชิงเทรา)
้ ที่ 1 เลขที่ 910 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตาบลหน ้าเมือง อาเภอเมือง
ศูนย์การค ้าโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ห ้องเลขที่ 106 ชัน
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038564222

Code S73
BBQ Robinson Saraburi (สาขาโรบินสันสระบุร ี)
99 หมูท
่ ี่ 7 ตาบลตลิง่ ชัน อาเภอเมืองสระบุร ี จ.สระบุร ี 18000 โทร. 036351412

Code S81
BBQ Bluport Hunhin (สาขาบลูพอร์ต หัวหิน)
้ ที่ G
อาคารศูนย์การค ้าบลูพอร์ตหัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ห ้องเลขที่ G14/2,G15 ชัน
เลขที่ 8/89 ซอยหมูบ
่ ้านหนองแก ตาบลหนองแก อาเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77110 โทร. 032-804-122

Code S37
BBQ Central Bangna 2 (สาขาเซ็นทรัลบางนา)
้ ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10261 โทร. 092 2810873
เลขที่ 587 ห ้องเลขที่ 220/NN ชัน

Code S24
BBQ Central Chonburi (สาขาเซ็นทรัล ชลบุร)ี
้ ที่ 3 ห ้องเลขที่ 333-335 ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี 20000 โทร. 038053769
55/88-55/89 หมูท
่ ี่ 1 ชัน

Code S18
BBQ Central Festival Pattaya Beach (สาขาเซ็นทรัลพัทยาบีช)
้ 5 เลขที่ 333/99 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
อาคารศูนย์การค ้า เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ห ้องเลขที่ 514R -516R ชัน
จ.ชลบุร ี 20260 โทร. 038043293

Code S29
BBQ Central Khonkhan (สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น)
้ ที่ 4 ถนนศรีจน
เลขที่ 99 ห ้องเลขที่ 418-419 ชัน
ั ทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.
043001368

Code S11
้ 3)
BBQ Central Ladprao (สาขาเซ็นทรัลลาดพร ้าวชัน
้
1697 อาคารเซ็นทรัลลาดพร ้าว ชัน3 ห ้องเลขที่ 326 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจก
ั ร เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร.
025411182

Code S61
BBQ Central Lampang (สาขาเซ็นทรัลลาปาง)
้ ที่ 3 เลขที่ 319 ถนนไฮเวย์-ลาปาง-งาว ตาบลสวนดอก อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52000 โทร.
ห ้องเลขที่ 320 ชัน
054811867

Code S50
้ 3)
BBQ Central Phitsanulok (สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก ชัน
้ 3 ตาบล พลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.
เลขที่ 9/99 หมูท
่ ี่ 5 ห ้องเลขที่ 318-320/1 ชัน
055338581

Code S41
้ 3)
BBQ Central Phuket (สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต ชัน
้ ที่ 3 ตาบลวิชต
ิ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076307110
เลขที่ 74-75 หมูท
่ ี่ 5 ห ้องเลขที่ 306-307 ชัน
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Sukishi Korean Charcoal Grill
ซูกช
ิ ิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์

โทร.02 785 2899
Facebook : SukishiIntergroup

Code S01
BBQ Central Pinklao (สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล ้า)
้ G เลขที่ 7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน ้อย
ศูนย์การค ้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่ นเกล ้า ห ้องเลขที่ G43 ชัน
กทม. 10700 โทร. 02-434-4472

Code S79
BBQ Central Rama 2 (สาขาเซ็นทรัลพระราม 2)
้ ที่ 4 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
เลขที่ 160 ศูนย์การค ้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ห ้องเลขที่ 409 ชัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 028724039

Code S52
้ 6)
BBQ Central Rama 9 (สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 ชัน
้
เลขที่ 9/8 ห ้องเลขที่ 629 ชัน 6 ถนนพระราม9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร. 021602423

Code S82
BBQ Central Rama 3 (สาขาเซ็นทรัลพระราม 3)
้ ที่ 5 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร. 02-673-5575
9/233-234 ห ้องเลขที่ 521/2-522 ชัน

Code S60
ั ้ 3)
BBQ Central Suratthani (สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ชน
้ ที่ 3 เลขที่ 88 หมูท
ห ้องเลขที่ 324 ชัน
่ ี่ 10 ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร.
077602799

Code S66
BBQ Central UBN (สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี)
้ ที่ 3 เลขที่ 311 หมู่ 7 ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.
ห ้องเลขที่ 310 ชัน
045422450

Code S54
้ 4)
BBQ Central Udon (สาขาเซ็นทรัลอุดร ชัน
้ ที่ 4 ถนนประจักษ์ ศล
ิ ปาคม ตาบลหมากแข ้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 277/3 ห ้องเลขที่ 407-408 ชัน
โทร. 042921361

Code S83
BBQ Central World (สาขาเซ็นทรัล เวิลด์)
้ ที่ 6 เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถนนราชดาริห ์ แขวงปทุมวัน เขต
อาคารศูนย์การค ้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห ้องเลขที่ A609/1,A609/2 ชัน
ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-2525751

Code S80
BBQ Central Wetgate (สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต)
้ ที่ 3 เลขที่ 199,199/1,199/2 หมูท
อาคารศูนย์การค ้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ห ้องเลขที่ 359 ชัน
่ ี่ 6 ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุร ี 11140 โทร. 02-1942976

Code S10
BBQ Future Rangsit (สาขาฟิ วเจอร์พาร์ครังสิต)
เลขที่ 94 ศูนย์การค ้าฟิ วเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.
029585318
Code S69
BBQ Mega Bangna (สาขาเมกาบางนา)
้ ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก ้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
39 หมู่ 6 ห ้องเลขที่ 1117-1119 ศูนย์การค ้าเมกาบางนา ชัน
10540
โทร. 021051760

Code S84
BBQ Terminal Pattaya (สาขาเทอมินัล21 พัทยา)
้ 3 เลขที่ 777 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี 20150 โทร. 033-252-549
ห ้อง 3035,3036 ชัน

Code S34
BBQ The Mall BangCare (สาขาเดอะมอลล์บางแค)
้ ที่ จี ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160
เลขที่ 275 หมูท
่ ี่ 1 ห ้องเลขที่ จีเอสแอล 6 เอ, บี ชัน
โทร. 024543251

Code S12
BBQThe Mall Bangkapi (สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ )
้ 1 เลขที่ 3522 ถนนลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240 โทร. 023633144
F1-F4,F5 ชัน

Code S110
BBQ Saimai Mall (สาขาสายไหม มอลล์)
ห ้องเลขที่ A115-116 อาคาร A2 เลขที่ 599/10 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.
0922739034
สาขา เอกมัย โทร. 02-391-5674
สาขา ปตท. สายไหม 56 โทร. 02-115-5553
สาขา โลตัส Town in town โทร. 02-538-8967
้ G โทร. 02-246-0533
สาขา พระราม9 อาคารวรสมบัต ิ ชัน
สาขา เจริญนคร โครงการ Vue by the river โทร. 02-437-0057
สาขา The Mercury Ville ชิดลม โทร. 02-252-1325
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Kingkong Yakiniku Buffet

สาขา Central Plaza แจ ้งวัฒนะ โทร. 02-087-1599
www.facebook.com/KingkongBuffet
สาขา The Sense ปิ่ นเกล ้า โทร. 02-433-9577
้ 3 โทร. 02-238-1877
สาขา อาคาร United สีลม ชัน
้ 2 โทร. 02-286-1791
สาขา Market Place นางลิน
้ จี่ ชัน
สาขา Tops อุดมสุข โทร. 02-399-3299
สาขา รามอินทรา กม.4 Ease Park โทร. 02-016-3044
สาขา รามอินทรา กม.12 Amorini โทร. 02-517-5077
สาขา Att U Park บางนา กม.12 โทร. 02-077-6935
สาขาเอกมัย โทร. 02-391-9688 / 065-986-5663
้ G โทร. 02-437-0997
สาขาเจริญนคร โครงการ Vue by the river ชัน
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Shibuya Shabu

www.facebook.com/ShibuyaS
habu
้ G โทร. 02-246-0535
สาขาพระราม 9 อาคารวรสมบัต ิ ชัน
้ 1 โทร 02-115 2118
สาขา FYI Center อาคาร 2 ชัน

