
โทรทัศนสี LED 32 นิ้ว altron รุน ALTV-3203
รหัสสินคา : 040061672
68,000 คะแนน หรือ 
40,000 คะแนน + 2,800 บาท
• หนาจอรองรับระบบ HD (1080p) ใหทุกภาพสวยสมจริง
• Slim Edge Design ขอบจอบางถูกออกแบบใหเขากับทุกหองของคุณ
• ดูหนัง ฟงเพลง งายผาน USB และชองตอ High Definition
 Multimedia Interface (HDMI)

ลำโพงมัลติมีเดีย 2.1 แชนแนลพรอมบลูทูธ
Soken รุน AI-69
รหัสสินคา : 040061673
17,000 คะแนน หรือ 
10,000 คะแนน + 700 บาท
• ระบบเสียง 2.1 แชนแนล กำลังขยายเสียงรวม 48 วัตต
 ซับวูฟเฟอรขนาด 5 น้ิว ลำโพงคูหนา ขนาด 3 น้ิว
 ขนาดเคร่ือง 38 x 27 x 24 ซม.   

เครื่องซักผา Mini Konion รุน XPA75-11B 
รหัสสินคา : 040051674
20,000 คะแนน หรือ 
12,000 คะแนน + 800 บาท
• ขนาด 3 กก. เปนเคร่ืองซักผาฝาบน แบบก่ึงอัตโนมัติ 2-in-1
 คือเปนท้ังเคร่ืองซักผา และเคร่ืองปนผาในถังเดียวกัน ตัวถังทำจาก
 พลาสติก ABS คุณภาพดี ท้ังถังดานในและถังดานนอก

พัดลมปกนิกแบบพกพา Stand by รุน 2908
รหัสสินคา : 040051675
15,000 คะแนน หรือ 
 9,000 คะแนน + 600 บาท
• ใชงานได 2 ระบบ (ไฟบานและแบตเตอร่ี)
 มีไฟสองสวางใชในเวลาฉุกเฉินหรือต้ังแคมปง
 ใชชารจแบตเตอร่ีมือถือได และถาเกินกรณีแบตเตอร่ีหมดก็ยังชารจ
 แบตเตอร่ีในรถยนตได ขนาดพัดลมพกพาไดสะดวกใชงานงาย

กลอง Xiaomi Yi รุน Yi Action Cam
รหัสสินคา : 040061676
34,000 คะแนน หรือ 
20,000 คะแนน + 1,400 บาท
• ความละเอียดของกลอง 16 ลานพิกเซล รูรับแสง f/2.8
 มุมกวาง 155 องศา บันทึกวิอีโอ 1080p Full HD
 ความเร็ว 60 เฟรมตอวินาที ปองกันภาพส่ันไหว ส่ังการใชงานผาน
 App ในระบบ Android ได ความจุสูงสุด Micro SD 64 GB
 น้ำหนัก 72 กรัม กันน้ำลึกไดถึง 40 เมตร (ดวยอุปกรณเสริม)
 รองรับการเช่ือมตอ WIFI และ Bluetooth

ถังปนม็อบ AIRSHIP POWERGREEN BY CSP
รุน T9016
รหัสสินคา : 040051677
25,000 คะแนน หรือ 
15,000 คะแนน + 1,000 บาท
• ระบบปนหมาด และหัวซัก โดยการกดท่ีดามม็อบ 
• หัวซักรุนใหม เบาแรงในการกด 
• ตะกราปนสแตน แยกการใชงานได มีชองระบายน้ำ 
• พรอมผา 3 ผืน น้ำยา 500 มล.

ราวแขวนผา 360 องศา 3 บาร
รหัสสินคา : 040051678
19,000 คะแนน หรือ 
11,000 คะแนน + 800 บาท
• กางเปนราว 3 บาร ปรับเขามุมใหรองรับกับพ้ืนท่ีหองอยางมีสไตล
 ปรับเปนตัว U ประหยัดพ้ืนท่ี ปรับความสูงไดท้ัง 3 บาร
 และพับเก็บไดเม่ือไมใชงาน

ถวยมินิสวีท 6 ใบ พรอมถุงผา Tupperware
รหัสสินคา : 040051679
9,000 คะแนน หรือ 
5,000 คะแนน + 400 บาท
• ถวยขนาด 200 มล. จำนวน 6 ใบ พรอมถุงผา 

กระเปาปอปแพ็คกันฝน Equinox รุน 10 ลิตร
รหัสสินคา : 040031680
12,000 คะแนน หรือ 
 7,000 คะแนน + 500 บาท
• ขนาด 28 x 35 x 11 ซม.
• ความจุ 10 ลิตร ผากันน้ำ 3 ช้ัน คุณภาพสูง เคลือบดวยเทปกันน้ำ
 ตามตะเข็บท้ังใบหูกระเปา และสายสะพายดานหลังใชงานสะดวก

เครื่องบริหารหนาทอง Power Plank
รหัสสินคา : 040091681
30,000 คะแนน หรือ 
18,000 คะแนน + 1,200 บาท
• เคร่ืองบริหารหนาทอง ไดท้ังตนแขน ตนขา และสะโพกไดพรอมกัน
 พรอมหนาจอ LCD บอกสถานะตางๆ เชน อัตราการใชพลังงาน
 แคลอร่ี นับจำนวนคร้ัง จับเวลา และบอกอัตราความเร็วในการใชงาน
 โครงสรางเหล็กหนาแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักไดสูงสุด 100 กก.

สอบถามขอมูลสินคาเพิ่มเติมไดที่
บริษัท พริวิลเลจ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด โทร. 0-2932-2621
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เครื่องทำแซนดวิช Orbit รุน Takara
+ เครื่องปน รุน BL-949M
รหัสสินคา : 040161659
21,000 คะแนน หรือ 
13,000 คะแนน + 800 บาท
• เคร่ืองทำแซนดวิช กำลังไฟ 750 วัตต สำหรับทำแซนดวิช 2 ช้ิน
 ดามจับทนความรอน  
• เคร่ืองปนแบบโถปนพลาสติก ความจุ 1 ลิตร ปรับได 3 ระดับ
 กำลังไฟ 300 วัตต ใบมีดสแตนเลสสตีล

เครื่องทำสมูทตี้ House Worth รุน HW-BDS01P
+ เครื่องทำวาฟเฟล รุน HW-WM02P
รหัสสินคา : 040161658
20,000 คะแนน หรือ 
12,000 คะแนน + 800 บาท
• เคร่ืองทำสมูทต้ี มีฝาปดกระบอก ใชด่ืมไดเลย และมีแกวใสน้ำ
 พรอมหลอดดูด ความจุ 600 มล.
• เคร่ืองทำวาฟเฟล แผนพิมพเคลือบ Non stick ทำความสะอาดงาย
 ตัวเคร่ืองพลิกใชงานได 2 ดาน

หมอหุงขาวระบบดิจิตอล Philips รุน HD4513
+ เตารีดไอน้ำ รุน GC1028
รหัสสินคา : 040161662
34,000 คะแนน หรือ 
20,000 คะแนน + 1,400 บาท
• หมอหุงขาวระบบดิจิตอล 1 ลิตร 10 ฟงกช่ัน พรอมเมนูพิเศษ อาทิ
 ขาวธัญพืช ซุป เคก หรือ ขาวจานเดียว กำลังไฟ 600 วัตต
• เตารีดไอน้ำ กำลังไฟ 2,000 วัตต พลังงานไอน้ำตอเน่ือง 25 กรัม/นาที
 ระบบปองกันน้ำหยด เพ่ิมพลังไอน้ำพิเศษสูงถึง 100 กรัม

หมออบลมรอน 7 ลิตร Otto รุน CO-702A
+ เครื่องสกัดน้ำผลไม รุน JE-343C
รหัสสินคา : 040161663
19,000 คะแนน หรือ 
11,000 คะแนน + 800 บาท
• หมออเนกประสงคใชสำหรับ อบกรอบ, ปง, ยาง, ทอด, อุนอาหาร
 กำลังไฟ 700 วัตต
• เคร่ืองสกัดน้ำผลไม  ตัวโถทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ใบมีดสแตนเลส
 กำลังไฟ 200 วัตต 

กระทะไฟฟา Otto รุน SP-300A
+ หมอตุน 3.5 ลิตร รุน SC-207
รหัสสินคา : 040161664
13,000 คะแนน หรือ 
 8,000 คะแนน + 500 บาท
• กระทะไฟฟา ผลิตจากพลาสติก ทนความรอนสูง
 กระทะเคลือบเทฟลอน กำลังไฟ 1,000 วัตต
• หมอตุน 3.5 ลิตร ดานในตัวหมอทำจากดินเผา สามารถถอดลางได
 สวนดานนอกทำจากสแตนเลสเคลือบ มีปุมปรับความรอนได 3 ระดับ
 กำลังไฟ 126-235 วัตต

เครื่องหนีบผม LS รุน LS0953
+ แกนมวนผม รุน LS0916
รหัสสินคา : 040161665
16,000 คะแนน หรือ 
10,000 คะแนน + 600 บาท
• กำลังไฟ 45 วัตต ผมเรียบตรงสวยไดแมผมหมาด แกนเซรามิกกระจาย
 ความรอนไดท่ังถึงและสม่ำเสมอ สายไฟหมุนได 360 องศา ยาว 1.8 เมตร
• แกนเซรามิกกระจายความรอนไดท่ังถึงและสม่ำเสมอ แกนขนาด 25 มม.
 กำลังไฟ 30 วัตต จอแสดงผล LED สายไฟหมุนได 360 องศา ยาว 1.8 เมตร

เครื่องโกนหนวด Remington รุน TF-70
+ อุปกรณตัดแตงขนจมูก รุน NE-3150
รหัสสินคา : 040161666
19,000 คะแนน หรือ 
11,000 คะแนน + 800 บาท
• 2 หัวโกนแบบฟอลย มีฝาปดครอบหัวโกน 
• เล็กกะทัดรัด สำหรับพกพา แบตเตอร่ี AA X 2 กอน
• ใบมีดแอดวานซสตีล สำหรับการตัดแตงขนจมูก ใบหู และขนค้ิวได
 สวนหัวลางทำความสะอาดได แบตเตอร่ี AA X 1 กอน

กลองติดรถยนต Remax รุน CX-01
+ แบตเตอรี่สำรอง 8,000 mAh Dtech 
รหัสสินคา : 040161667
23,000 คะแนน หรือ 
14,000 คะแนน + 900 บาท
• กลองติดรถยนต มุมกลองดานหนา 170 องศา
 เซนเซอรขนาดใหญ บันทึกวิดีโอระดับ Full HD มีโหมด Night Vision
 ชวยในภาวะแสงนอย รองรับความจำสูงสุด 32 GB 
• แบตเตอร่ีสำรอง 8,000 mAh สำหรับชารจอุปกรณสมารทโฟน

หูฟง Remax รุน RM-610D + แทนวางมือถือในรถ
แบบมีที่ชารจในตัว รุน RM-CS101
รหัสสินคา : 040161668
12,000 คะแนน หรือ 
 7,000 คะแนน + 500 บาท
• หูฟงแบบ In-ear ตัดเสียงรบกวนรอบขาง พรอมไมโครโฟนในตัว
 รองรับท้ัง IOS และ Andriod 
• แทนวางโทรศัพทในรถ ฐานวางเปนซิลิโคนติดกับคอนโซลไดดี
 สายชารจโทรศัพทในตัว ท้ัง IOS และ Andriod

หลอดไฟ LED ใชรีโมทควบคุม Stand by
+ หลอดไฟ LED ใชรีโมทควบคุม รุน 6.5w
รหัสสินคา : 040161669
10,000 คะแนน หรือ 
 6,000 คะแนน + 400 บาท
• หลอดไฟ LED ใชรีโมทควบคุม หลอดไฟประหยัดพลังงาน 80%
 ไมตองติดต้ังอุปกรณเสริมใชแทนหลอดไสหลอดตะเกียบ
 ใชถึง 2.5 ช่ัวโมง หรือจะถอดออกมาใชแทนไฟฉายได ตกไมแตก

หมอนรองคอ Paul Frank
+ นวมหุมเข็มขัด Paul Frank 
รหัสสินคา : 040161670
15,000 คะแนน หรือ 
 9,000 คะแนน + 600 บาท
• หมอนรองคอ 2 ช้ิน ผาโพลีเอสเตอร 100% เน้ือผาขนนุมอยางดี 
 ใชสำหรับหนุนรองคอ บรรเทาอาการเม่ือยลา พกพาไดสะดวก 
• นวมหุมเข็มขัด 2 ช้ิน ผาโพลีเอสเตอร 100% เน้ือผาขนนุมอยางดี 

เครื่องดูดฝุน/น้ำ/เปาลม Imarflex รุน VC-937
+ พัดลมตั้งโตะ 16 นิ้ว รุน IF-970
รหัสสินคา : 040161671
25,000 คะแนน หรือ 
15,000 คะแนน + 1,000 บาท
• เคร่ืองดูดฝุนแบบดูดแหง กำลังไฟ 1,400 วัตต เปนเคร่ืองดูดฝุน/น้ำ/
 เปาลม ไดในตัวเดียวกัน มีระบบ Filter สำหรับกรองปองกันฝุน
 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี
• พัดลมต้ังโตะ 3 ใบพัด กะทัดรัด เคล่ือนยายไดงาย สะดวก
 สามารถปรับความแรงของลมไดตามตองการ 3 ระดับ

เครื่องปงขนมปง 4 ชอง Imarflex รุน IF-374
+ กาน้ำไฟฟาสแตนเลส รุน F-283
รหัสสินคา : 040161660
18,000 คะแนน หรือ 
11,000 คะแนน + 700 บาท
• เคร่ืองปงขนมปง คร้ังละ 4 แผนหรือ 2 แผน ปรับได 6 ระดับ
 กำลังไฟ 1,200 วัตต
• กาน้ำไฟฟาสแตนเลสขนาดความจุ 1.8 ลิตร น้ำเดือดเร็วทันใจ
 กำลังไฟ 1,500 วัตต

เตาแกสสแตนเลสหัวคู Imarflex รุน IG-432
+ เครื่องปนน้ำผลไม 1.5 ลิตร รุน IF-315
รหัสสินคา : 040161661
24,000 คะแนน หรือ 
14,000 คะแนน + 1,000 บาท
• เตาแกสหัวคู หัวทองเหลืองรมดำ และหัวอินฟาเรด
 หนาเตาสแตนเลสอยางดีไมเปนสนิม ความดันแกส 2,800 Pa.
• เคร่ืองปนน้ำผลไมความจุ 1.5 ลิตร ปรับความเร็วได 3 ระดับ
 กำลังไฟ 380 วัตต

เต็นทนอน 2 คน Field & Camping รุน BEAM
+ กระเปากันน้ำ รุน 16 ลิตร
รหัสสินคา : 040161657
23,000 คะแนน หรือ 
14,000 คะแนน + 900 บาท
• ตัวเต็นท ผา Polyster 210T. ผาฟรายชีท Polyster 230T.
 เคลือบกันน้ำ 3,500 มล. พรอมซิลตะเข็บปองกันน้ำร่ัวซึม
• กระเปากันน้ำ ผา 500D PVC Tarpaulin ปองกันการร่ัวซึม
 กันน้ำเขาได เหมาะสำหรับกิจกรรมทางน้ำ

แทนวาง iPad 1 ชิ้น มูลคา 250 บาท  

เม�อนำคะแนนแลกสินคาในแคตตาล็อคเลมนี้  

ตั้งแต 20,000 คะแนน /หมายเลขบัตร /วัน
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