
15 พ.ค. 63 – 30 ก.ย. 63

เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา
ible Airvida รุน M1
Space Black  

ดวยคะแนนดวยคะแนน

สุดพิเศษสุดพิเศษแลกสินคาแลกสินคา

• กําจัด PM 2.5 ได 99.9% กําจัดแบคทีเรียได 90.8% • มีสวนชวยลดการเกิด 
ภูมิแพ แบตเตอรี่ใชไดนาน 28 - 30 ช.ม. • ชารจดวยสาย USB ไมตองเปลี่ยน 
ฟลเตอร มีใหเลือก 2 สี : A :สีเทา Koala Grey B :สีเหลือง Duckling Yellow

เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา
ible Airvida รุน C1

• ฆาเชื้อดวย UV Led 24 ดวง แบบ 360 องศา • ฆาเชื้อแบคทีเรียสูงสุด 
99.9% • วัสดุแบบหนัง PU ดูสวยงาม • ใชไดกับหลายอุปกรณ

เครื่ื่องฆาเชื้อ UVC
แบบกระเปา 59S รุน P55 

เครื่องฟอกอากาศ 23 ตร.ม
Sharp รุน FP-JM30B-B

เครื่องกําจัดกลิ่น
และฆาเชื้อโรค Maxell
รุน MXAP-AR201

เครื่องชั่งนํ้าหนักอัจฉริยะ
Fitbit Aria 2 รุน FB202WT-EU

กลองติดรถยนต
DTECH TCM153

หูฟงไรสาย True wireless
รุน Hakii Moon

รถเข็นผูสูงอายุ WHEEL CHAIR
Thaibull รุน WC-002
พรอมกระเปาใสรถเข็นสําหรับเดินทาง 

Smart Watch TicWatch
E2 สีดํา

• ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ออกแบบใหกระชับรองรับตนคอ และศีรษะไดดี 
ไมนิ่ม หรือแข็งเกินไป

หมอนหนุนสุญญากาศ
แพ็ค 2 ใบ Fountain 

• ชารจแบบไรสาย 10W / 7.5W / 5W พรอมชองระบายอากาศและฐาน 
แดชบอรดสําหรับโทรศัพทมือถือ 4-6.5 นิ้ว • มีเซนเซอรตรวจจับมือถือ 
เพื่อกาง-หุบ อัตโนมัติ 

ที่วางโทรศัพท wirelesscharger
car holder Hoco รุน CA34

• พรอมฟงกชั่นดักยุง ระบบพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขนพนอนุภาคบวก 
และลบ • สามารถ ฆาเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไขหวัดนก H5N1 
ในอากาศ • สลายกลิ่นอับชื้นตลอด จนสลายฤทธิ์สารกอภูมิแพจากไรฝุน

• กลองหนาชัด 1080P กลองภายใน 720P ความละเอียดไฟลภาพ 12MP 
รองรับภาษาไทย การจับการเคลื่อนไหว G-sensor Parking Mode

• สมารทวอชทระบบ Wear OS รองรับทั้ง iOS และ Android • ฟเจอร TicMotion 
ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ • ระบบกันนํ้า 5ATM ที่สามารถกันนํ้า 
ลึกได 50 เมตร • ตัวเรือนทําจากโพลีคารบอเนต มาพรอมสายซิลิโคน

• หูฟงไรสาย ดีไซนสวย ควบคุมผานระบบสัมผัส แบตเตอรี่ใชงานตอเนื่อง 
6 ชั่วโมง เสียงนุม ใส ฟงงาย • มีใหเลือก 2 สี :A :สีดํา B :สีชมพู

• สําหรับพกพาเดินทาง โครงสรางทําจากอลูมิเนียม เบาะผารองนั่ง Oxford 
มีเบรก หามลอและตัวลอคเบรก ที่เทาแขนสามารถยกขึ้น ยกลงได ลอตัน 
ไมตองเติมลม ขนาดตอนกาง 48x74x91ซม.

• สามารถใชในพื้นที่โลงอยางหองครัว หองนั่งเลน เพื่อลดกลิ่นไมพึงประสงค 
• แบตเตอรี่ Li-Ion ภายในตัวเครื่อง • มีใหเลือก 2 สี :A :สีชมพู B :สีเงิน

• Set up ผาน Fitbit App ทํางานรวมกับนาฬกา&สายรัดขอมือ Fitbit 
• ติดตามขอมูลน้ำหนักดวยกราฟที่เขาใจงาย • ซิงคขอมูลไรสายอัตโนมัติ 
• รองรับการใชงานถึง 8 คน ในครอบครัว

รหัส
0682 63,000 คะแนน

25,000 คะแนน
+ 4,200 บาท

รหัส
0683

(ปกติ 79,900 คะแนน) รหัส
0684 57,000 คะแนน

23,000 คะแนน
+ 3,800 บาท

รหัส
0685

(ปกติ 69,900 คะแนน) รหัส
0686 32,000 คะแนน

13,000 คะแนน
+ 2,100 บาท

รหัส
0687

(ปกติ 39,000 คะแนน)

รหัส
0688 62,000 คะแนน

25,000 คะแนน
+ 4,100 บาท

รหัส
0689

(ปกติ 79,900 คะแนน) รหัส
0690 69,000 คะแนน

28,000 คะแนน
+ 4,600 บาท

รหัส
0691

(ปกติ 99,000 คะแนน) รหัส
0692 44,000 คะแนน

18,000 คะแนน
+ 2,900 บาท

รหัส
0693

(ปกติ 52,900 คะแนน)

รหัส
0694 20,500 คะแนน

8,200 คะแนน
+ 1,400 บาท

รหัส
0695

(ปกติ 25,900 คะแนน) รหัส
0696 24,000 คะแนน

9,600 คะแนน
+ 1,600 บาท

รหัส
0697

(ปกติ 29,900 คะแนน) รหัส
0698 35,000 คะแนน

14,000 คะแนน
+ 2,300 บาท

รหัส
0699

(ปกติ 49,900 คะแนน)

รหัส
0700 51,000 คะแนน

20,000 คะแนน
+ 3,400 บาท

รหัส
0701

(ปกติ 59,000 คะแนน) รหัส
0702 5,700 คะแนน

2,300 คะแนน
+ 380 บาท

รหัส
0703

(ปกติ 9,900 คะแนน) รหัส
0704 6,900 คะแนน

2,800 คะแนน
+ 460 บาท

รหัส
0705

(ปกติ 12,900 คะแนน)

A B

A B

A B

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ บริษัท พริวิลเลจ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

โทร. 0-2932-2621 หรือ www.privilege1991.com

• กําจัด PM 2.5 ได 99.9% • กําจัดแบคทีเรียได 95.3% • มีสวนชวยลด 
การเกิดภูมิแพ แบตเตอรี่ใชไดนาน 28 - 30 ชั่วโมง • ชารจดวยสาย USB 
ไมตองเปลี่ยนฟลเตอร



ชุดไขควงไฟฟาไรสาย
4 โวลต BLACK&DECKER
รุน BD40K27-B1

• สามารถวางมือถือ แบบเสียบชองแอร ปรับขนาดได 4 - 6.5 นิ้ว • แทนชารจไรสาย 10 วัตต ชารจไดทั้ง มือถือ Airpod และ iWatch

แทนชารจไรสาย 3-in-1
wireless fast charger
Hoco รุน CW24

• แบตเตอรี่สํารอง 10,000mAh รองรับการชารจไรสาย Quick charge 
และ PD charge สามารถปรับตั้งไดเพื่อใชงานมือถือในขณะชารจ 
• มีใหเลือก 2 สี :A :สีดํา B :สีขาว

แบตเตอรี่สํารอง 10,000 mAh
Hoco รุน S16

• Sofa bed โซฟาปรับนอนได 2 ที่นั่ง หัวเตียงปรับระดับได โครงสราง 
เปนเหล็ก ขาเหล็กดานหนาเปนขาตัว U เพื่อการรับนํ้าหนักสมดุล ผาลินิน 
ผสม ขนาด 100x186x27 ซม.

โซฟาเบดปรับนอน
เตียงโซฟา 180 องศา
Thaibull รุน OLT502-100  

• กําลังไฟ 1000 วัตต • มีเซรามิค ทัวรมาลีน ไอออนิค • ปรับความรอน/ 
ความแรงได 2 ระดับ • สามารถถอดเปลี่ยนหัวได 4 แบบตามความตอง 
การใชงาน

อุปกรณจัดแตงทรงผม
REMINGTON Volume&Curl
รุน AS-7051

• มาพรอมกับหัวดูดอเนกประสงค ชุดกลองเก็บฝุนสามารถนํามาลาง 
ทําความสะอาดได สายไฟยาว 6 เมตร ความจุกลองเก็บฝุน 1.2 ลิตร                  

เครื่องดูดฝุน
HOMIE Live Smart
รุน BAGLESS HAND VAC

• แรงดัน (bar/MPa) 110 • อัตราการไหล 360 • อุณหภูมินํ้าเขา 
สูงสุด 40

เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง
Karcher รุน K 2.350 *KAP

• มาพรอมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และสายชารจ USB หนาจอแสดงผล 
แบบดิจิตอล สามารถวัดระยะสูงสุด 10 เมตร ขนาดเล็กกะทัดรัด 
พกพาสะดวก

เครื่องวัดระยะดวยเลเซอร
STANLEY รุน STHT77425

เครื่องดูดฝุนไรสาย TEFAL
X-PERT360 รุน TY7233

พัดลมไอเย็น HATARI
รุน AC PRO 

โคมไฟโซลารติดผนัง RIN
สามเหลี่ยม 80 LED

กระทะปงยางบารบีคิว 
2 in 1 Homu รุน JW610

เครื่องชงกาแฟแคปซูล
NESPRESSO รุน Essenza Mini 

• บานประตูสวยงาม และสะดวกดวยมือจับแบบฝง • ระบบละลายนํ้าแข็ง 
แบบธรรมดา พรอมถาดรองนํ้าทิ้ง • ชั้นวางของออกแบบใหสามารถถอด 
ออกได

ตูเย็นมินิบาร 1.7 คิว
Sharp รุน SJ-MB50-W

หมอทอดไรนํ้ามัน HOMIE
รุน AIR FRYER 

เตาไมโครเวฟ 20 ลิตร
Electrolux รุน EMG20K38GB

หมอหุงขาว 1.5 ลิตร
PHILIPS รุน HD4528/35

• สามารถตั้งอุณหภูมิไดสูงสุดถึง 200 OC • ตั้งเวลาทําอาหารไดถึง 30 นาที 
• ตระกราทอดอาหารขนาดใหญจุไดถึง 3.2 ลิตร ตัวหมอรองน้ำมันขนาด 4.5 ลิตร 
ปองกันการรวงหลนขณะดึงหมอออก และยังชวยใหถอดลางงายขึ้น

• กระทะปงยางบารบีคิว หมอสุกี้ไฟฟา หมอสุกี้บารบีคิว เตาปงยาง 
ปรับได 3 ระดับ • วัสดุแข็งแรงมีฝาปดกระจกที่ทําใหสามารถมองเห็น 
อาหารภายใน 

• หัวแปรงมีไฟ LED ชวยใหมองเห็นในที่แคบและมืด • ถังเทฝุนถอดเท 
ทิ้งงาย ฝุนไมกระจายเลอะเทอะ • มี 2 หัวแปรงเสริม

• ปรับแรงลมได 5 ระดับ ปรับสายซาย-ขวาและหยุดสายไดตามตองการ 
• หนาจอแสดงอุณหภูมิขณะใชงาน และแสดงนับถอยหลังเพื่อไลความชื้น 
ที่แผนกระจายนํ้า (Drying) ตั้งเวลาเปด-ปดอัตโนมัติไดนานสูงสุด 8 ชั่วโมง

• แรงดันไฟแบตเตอรี่ 4 V • ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปลา 360 รอบ/ 
นาที • แรงบิด, สูงสุด (แข็ง/ออน) 5 / 2,5 Nm • เวลาในการชารจ 
สําหรับความจุแบตเตอรี่ 1.5 Ah (80%-100%) ประมาณ 90 นาที

• ขนาดเล็กกะทัดรัด แรงดัน 19 บาร สามารถทําเมนู Espresso และ Lungo 
ภายใน 45 วินาที ปดเครื่องอัตโนมัติในเวลา 9 นาที ถอดแทงกนํ้าและ 
สามารถทําความสะอาด ไดงาย บรรจุกาแฟแคปซูลใชแลวไดถึง 6 แคปซูล

• เตาอบไมโครเวฟ พรอมระบบยาง ขนาด 20 ลิตร • กําลังไฟไมโครเวฟ 
800 วัตต ปรับความรอน 5 ระดับ • กําลังไฟยาง 1,000 วัตต พรอมฟงกชั่น 
ผสม 3 รูปแบบ

• เทคโนโลยี iSpiral IH • หมอเหล็กเคลือบบาคุฮังเซกิ • ความจุ 1.5 ลิตร 
• กําลังไฟ 1,500 วัตต อุนอาหารไดนานถึง 12 ชั่วโมง

• ความสวาง 600 LUMEN ใชพลังงานจากแสงอาทิตย ไมตองเสียบปลั๊ก 
• ถานชารจประเภท Lithium ทน ใชไดนาน ผานมาตรฐาน IP44 กันนํ้า 
กันฝุน

ที่ชารจในรถยนต Hoco
รุน S25

รหัส
0706 26,000 คะแนน

10,000 คะแนน
+ 1,800 บาท

รหัส
0707

(ปกติ 39,900 คะแนน) รหัส
0708 25,000 คะแนน

10,000 คะแนน
+ 1,700 บาท

รหัส
0709

(ปกติ 31,900 คะแนน) รหัส
0710 31,000 คะแนน

12,000 คะแนน
+ 2,100 บาท

รหัส
0711

(ปกติ 42,900 คะแนน)

รหัส
0712 14,500 คะแนน

5,800 คะแนน
+ 1,000 บาท

รหัส
0713

(ปกติ 19,900 คะแนน) รหัส
0714 45,000 คะแนน

18,000 คะแนน
+ 3,000 บาท

รหัส
0715

(ปกติ 55,000 คะแนน) รหัส
0716 44,000 คะแนน

18,000 คะแนน
+ 2,900 บาท

รหัส
0717

(ปกติ 49,900 คะแนน)

รหัส
0718 69,000 คะแนน

28,000 คะแนน
+ 4,600 บาท

รหัส
0719

(ปกติ 79,900 คะแนน) รหัส
0720 37,000 คะแนน

15,000 คะแนน
+ 2,400 บาท

รหัส
0721

(ปกติ 48,880 คะแนน) รหัส
0722 8,700 คะแนน

3,500 คะแนน
+ 570 บาท

รหัส
0723

(ปกติ 10,900 คะแนน)

รหัส
0724 33,000 คะแนน

13,000 คะแนน
+ 2,200 บาท

รหัส
0725

(ปกติ 39,900 คะแนน) รหัส
0726 9,900 คะแนน

4,000 คะแนน
+ 660 บาท

รหัส
0727

(ปกติ 15,900 คะแนน) รหัส
0728 9,900 คะแนน

4,000 คะแนน
+ 660 บาท

รหัส
0729

(ปกติ 15,900 คะแนน)

รหัส
0730 64,000 คะแนน

26,000 คะแนน
+ 4,200 บาท

รหัส
0731

(ปกติ 89,900 คะแนน) รหัส
0732 20,500 คะแนน

8,200 คะแนน
+ 1,400 บาท

รหัส
0733

(ปกติ 31,000 คะแนน) รหัส
0734 26,000 คะแนน

10,000 คะแนน
+ 1,800 บาท

รหัส
0735

(ปกติ 35,900 คะแนน)

รหัส
0736 5,900 คะแนน

2,400 คะแนน
+ 390 บาท

รหัส
0737

(ปกติ 8,900 คะแนน) รหัส
0738 7,200 คะแนน

2,900 คะแนน
+ 480 บาท

รหัส
0739

(ปกติ 9,900 คะแนน) รหัส
0740 9,900 คะแนน

4,000 คะแนน
+ 660 บาท

รหัส
0741

(ปกติ 15,900 คะแนน)

A B

ตรวจสอบคะแนนสะสมไดเองที่ แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง หรือ โทร. 0 2638 4000 กด 1522

เงอนไขเปนไปตามที่ธนาคารและรานคาฯ กำหนด ดาวนโหลดแบบฟอรมการแลกคะแนนไดจาก www.bangkokbank.com/thankyou หรือ Scan


