
ชุดตัวตอคำศัพทถังฟา BB TOYS
รหัสสินคา : 040085199
10,000 คะแนน หรือ
6,000  คะแนน + 400 บาท
• เหมาะสำหรับเด็กต้ังแต 3 ขวบข้ึนไป กลองประกอบดวย
 ตัวตอ 17 ช้ิน 
• สามารถเก็บใสถังได, มีไฟมีเสียง, ใชถานแบตเตอร่ีขนาด AA 
 จำนวน 2 กอน (ไมแถมถาน)

+

เคร่ืองรีดถนอมผาไอน้ำแบบพกพา HAAN รุน HI-T400
รหัสสินคา : 040055203
24,000 คะแนน หรือ
14,000 คะแนน + 1,000 บาท
• กำลังไฟ 1,400 วัตต 
• ความจุแทงคน้ำ 80 มิลลิลิตร
• มาพรอมอุปกรณเสริมในการดูแลเส้ือผา เชน แปรงปดฝุน 
 คลิปรีดผา ฯลฯ
• เหมาะสำหรับใชในบานหรือพกพาขณะเดินทาง

ไดรแตงผม Lesasha เพาเวอรโฟรพลัส เคราติน 
รุน LS0864 แถม ชุดผลิตภัณฑบำรุงเสนผม
รหัสสินคา : 040035204
25,000 คะแนน หรือ
15,000 คะแนน + 1,000 บาท
• วัสดุทำจาก PVC หัวแปรงมวน  
• เปาผมแหงพรอมการจัดแตงทรง
• มีหัวเปลี่ยน 5 หัวสำหรับทุกการใชงาน
• กำลังไฟ 1,000 วัตต
• ปรับระดับอุณหภูมิ 3 ระดับ
• สายไฟยาว 3 เมตร

เตาแมเหล็กไฟฟาตั้งโตะ Tecnostar 
รุน TNS IDS 2000 CB ฟรี หมอตม
รหัสสินคา : 040055206
16,000 คะแนน หรือ
10,000 คะแนน + 600 บาท
• เตาแมเหล็กไฟฟาแบบต้ังโตะ
• กำลังไฟสูงสุด 2,000 วัตต
• ปุมควบคุมการทำงานแบบกด
• พรอมโปรแกรมทำงานอัตโนมัติ 7 โปรแกรม

ที่จับดักยุงและแมลง HouseHold Society 
รุน PEST KILLER
รหัสสินคา : 040055205
16,000 คะแนน หรือ
9,000  คะแนน + 700 บาท
• ดักจับยุงและแมลงไดผล 100% ใชแสงไฟแบบนีออน
 LED Black light ไมมีสารเคมีและสารตกคางท่ีเปนอันตราย
 ตอรางกาย สามารถถอดถาดเก็บแมลงออกจากตัวเคร่ืองได

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว สไลด Duracraft 
รุน Elica 16-1
รหัสสินคา : 040055210
12,000 คะแนน หรือ
7,000  คะแนน + 500 บาท
• ใบพัดขนาด 16 น้ิว
• สามารถปรับแรงลมได 3 ระดับ
• แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน

เครื่องครัว 3 ชิ้น Meyer รุน 21210-T  
รหัสสินคา : 040055209
12,000 คะแนน หรือ
7,000  คะแนน + 500 บาท
• ประกอบอาหารไมใชน้ำมัน ไมติดกระทะ ประกอบดวย:
 หมอดาม 16 ซม., กระทะทรงลึก 26 ซม., กระทะปงยาง 24 ซม. 
 ไมควรใชกับอุปกรณท่ีเปนโลหะ ใชไดกับทุกเตายกเวน
 เตาแมเหล็กไฟฟา

หมอหุงขาวธัญพืชดิจิตอล PHILIPS รุน HD-4514
รหัสสินคา : 040055208
24,000 คะแนน หรือ
14,000 คะแนน + 1,000 บาท
• ระบบส่ังงาน 10 ฟงกช่ัน พรอมเมนูพิเศษ อาทิเชน ขาวธัญพืช, 
 ซุป, เคก, หรือขาวจานเดียว
• สามารถปรับเวลาการปรุงอาหารสำหรับเมนูซุป และขาวตมได 
 1-4 ช่ัวโมง
• ความจุขนาด 1.5 ลิตร
• กำลังไฟขนาด 850 วัตต

เตารีดไอน้ำ PHILIPS รุน GC-1903
รหัสสินคา : 040055211
9,000 คะแนน หรือ
5,000 คะแนน + 400 บาท
• กำลังไฟ 1,440 วัตต 
• แผนความรอนอะลูมิเนียม พรอมระบบขจัดตะกรัน
• แทงคน้ำขนาดใหญจุ 180 มล. จึงไมจำเปนตองเติมน้ำบอย
• ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

ถังปน SIMPLE MOP รุน T9013
รหัสสินคา : 040055207
10,000 คะแนน หรือ
6,000  คะแนน + 400 บาท
• ถังปน SIMPLE MOP พรอมผา 2 ผืน

สอบถามขอมูลสินคาเพิ่มเติมไดที่
บริษัท พริวิลเลจ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด โทร. 0-2932-2621
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ชุดกลองของขวัญ WHITTARD A CUP OF LOVE
รหัสสินคา : 040135187
15,000 คะแนน หรือ
9,000  คะแนน + 600 บาท
• วิททารตคริสมาสทีชาซอง 75 กรัม, 
 ชุดกาชงชา, กลองวิททารต

ชุดกลองของขวัญ WHITTARD BITE ME
รหัสสินคา : 040135186
11,000 คะแนน หรือ
6,000  คะแนน + 500 บาท
• กาวอตเครปรวมรส น้ำหนัก 420 กรัมบรรจุกลองเหล็ก

พรมปูพื้นรถยนต Paul Frank (4 ชิ้น/แพ็ค)
รหัสสินคา : 040035196
18,000 คะแนน หรือ
11,000 คะแนน + 700 บาท
• ผลิตจากวัสดุผาโพลีเอสเตอร แถบวางเทาดานหนาผลิตจากยาง PVC 
• ทำใหฝุนไมฟุงกระจาย สามารถทำความสะอาดไดอยางงายดาย 
• ใชไดกับรถยนตทุกรุน มีลวดลายนารักเฉพาะตัว

กระเปาเอนกประสงค TUZKI 
รหัสสินคา : 040035197
10,000 คะแนน หรือ
6,000  คะแนน + 400 บาท
• ผลิตจากวัสดุ ผาโพลีเอสเตอร คงทนตอการใชงาน ไมขาดงาย 
• สามารถชวยปองกันแดด และกันน้ำได 100% 
• มีชองใสไดหลากหลาย จะวางขวดน้ำ ขนม หรือเอกสารอ่ืนๆ

กระติกชุดปคนิคใหญ REANGWA STANDARD 
รหัสสินคา : 040055200
9,000 คะแนน หรือ
5,000 คะแนน + 400 บาท
• จัดเก็บอาหารไดเปนระเบียบ สัมผัสอาหารไดโดยตรง
 ปราศจากสาร bpa ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งสามารถเขาไมโครเวฟได

ชุดผาเช็ดตัว 3 in 1 ESPRIT
รหัสสินคา : 040035201
12,000 คะแนน หรือ
7,000  คะแนน + 500 บาท
• ชุดผาขนหนูเน้ือหนานุมมาพรอมคุณสมบัติซับน้ำดีเย่ียม 
• ขนาดผาเช็ดมือ 31 x 31 ซม., ผาเช็ดหนา 31 x 70 ซม., 
 ผาเช็ดตัว 60 x 170 ซม.

ชุดกลองของขวัญ Crabtree & Evelyn 
MISICAL TIN
รหัสสินคา : 040135188
20,000 คะแนน หรือ
12,000 คะแนน + 800 บาท
• กลองเหล็กบรรจุครีมทามือ จำนวน 6 หลอด 25 กรัม 
 ประกอบดวย FLOWERS, ROSEWATER, EVELYN ROSE, 
 GARDENERS, SUMMER HILL, LAVENDER 

ชุดกลองของขวัญ Carbtree & Evelyn 
ORNAMENT TIN
รหัสสินคา : 040135189
8,000 คะแนน หรือ
5,000 คะแนน + 300 บาท
• กลองเหล็กบรรจุครีมทามือ จำนวน 2 หลอด 25 กรัม
 ประกอบดวย AVOCADO 2 หลอด

กระเชาของขวัญ พรอมอาหาร
รหัสสินคา : 040135190
24,000 คะแนน หรือ
14,000 คะแนน + 1,000 บาท
• กระเชาผลิตจากวัสดุหนังเทียม PU ขนาด 28 x 16 x 37 ซม. 

• ประกอบดวย กาแฟสำเร็จรูป, คอฟฟเมท, น้ำผลไม, 

 ขนมขบเคี้ยว หรือขนมปงกรอบ เปนตน 

 ทั้งนี้สินคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมูลคาที่เทียบเทากัน

+

+

จักรเย็บผา ELVIRA รุน Cherry แถมฟรี 
กระเปา Pink Lemon Bag
รหัสสินคา : 040035192
59,000 คะแนน หรือ
35,000 คะแนน + 2,400 บาท
• มีลวดลายมากถึง 10 ลาย 
• สำหรับใชงานประจำวัน และการเย็บตกแตงเพ่ือความเพลิดเพลิน 
• มีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก จัดเก็บงาย
• รับประกัน 2 ป
• มีบริการสอนเย็บงานประดิษฐฟรี

เครื่องชงกาแฟแคปซูล KRUPS รุน KP110F66
ฟรี ชุดเครื่องดื่ม 6 แคปซูล
รหัสสินคา : 040055193
33,000 คะแนน หรือ
20,000 คะแนน + 1,300 บาท
• แรงดัน 15 บาร ความจุแทงคน้ำ 0.8 ลิตร สามารถ
 ถอดเติมน้ำไดสะดวก
• วัสดุถาดรองน้ำหยด สามารถปรับระดับไดถึง 4 ระดับ ถอดออกได 
• ปดเครื่องอัตโนมัติหากไมไดใชงานภายใน 5 นาที

มินิโฮมเธียเตอร ระบบบลูทูธ Aconatic รุน AN-SP558
รหัสสินคา : 040065194
20,000 คะแนน หรือ
12,000 คะแนน + 800 บาท
• สามารถเชื่อมตอและเลนไฟลผาน USB/SD card reader
• เชื่อมตอ Bluetooth protocol BT4.0 audio/FM 
 บันทึกได 100 สถานี
• มีฟงกชั่น LED light (Active and Satellite)
• เช่ือมตอ AUX in jack ลำหรับเลนไฟล MP3 และไฟลเสียงอ่ืนๆ
• ระบบเช่ือมตอโทรศัพท ท่ีมีระบบ NFC อัตโนมัติ

อุปกรณปองกันของสูญหาย Bravo TrackR รุน Bravo
รหัสสินคา : 040065195
25,000 คะแนน หรือ
15,000 คะแนน + 1,000  บาท
• คนหา แจงเตือน และระบุตำแหนงเบ้ืองตน ระหวางโทรศัพทกับตัว 
 TrackR แสดงและระบุตำแหนงของ TrackR บนแผนท่ีเพ่ือจำกัด
 วงการคนหา ระบุตำแหนงของ TrackR ไดภายในระยะ 30 เมตร 
 ใชงานรวมกับ Application “TrackR” ใชงานไดท้ังระบบ ios 
 และ Android

พัดลมต้ังโตะ 8 น้ิว Panda Duracraft รุน HG-802
รหัสสินคา : 040035191
8,000 คะแนน หรือ
4,000 คะแนน + 400 บาท
• พัดลมตั้งโตะ 8 นิ้ว กำลังไฟฟา 22 วัตต
• ขนาดตัวเครื่อง 23 x 17 x 31.5 ซม.

เครื่องออกกำลังกาย Moon Surfing 
HouseHold Society
รหัสสินคา : 040095202
55,000 คะแนน หรือ
33,000 คะแนน + 2,200 บาท
• ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี มีความแข็งแรง ทนทาน
 คุณสามารถออกกำลังกายไดอยางม่ันคง 
 เพราะฐานออกแบบมาเพ่ือปองกันการล่ืน มาพรอมลอท้ัง 4 ลอ 
 ท่ีจะชวยใหคุณออกกำลังกายไดหลากหลายมากย่ิงข้ึน

เม�อนำคะแนนแลกสินคาตั้งแต 

20,000 คะแนน ในแคตตาล็อคเลมนี้

ตอหมายเลขบัตร/ตอวัน

รับฟรี
กระเปาคาดเอวยืดหยุนได มูลคา 259 บาท Lifestyle
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Home Appliances


