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Goodchoiz Hamper 2017 Set A
รหัสสินค้า  

Goodchoiz Hamper 2017 Set B
รหัสสินค้า  

บาท
1,399 1,399 

บาท
1,129 1,129 

Goodchoiz Hamper 2017 Set C
รหัสสินค้า  

บาท
1,599 1,599 

Goodchoiz Hamper 2017 Set D
รหัสสินค้า  

บาท
2,199 2,199 

บาท
2,689 2,689 

บาท
3,199 3,199 

Goodchoiz Hamper 2017 Set E
รหัสสินค้า  

บาท
2,599 2,599 

บาท
2,399 2,399 

บาท
1,759 1,759 

บาท
2,279 2,279 

บาท
2,999 2,999 

Blue Elephant Tea Set in White Box 2017
รหัสสินค้า  

บาท
479 479 

Blue Elephant Tea Set in Brown Box 2017
รหัสสินค้า  

Blue Elephant with Doi Tung 2017 Set A
รหัสสินค้า  

Blue Elephant with Doi Tung 2017 Set B
รหัสสินค้า  

Blue Elephant Curry Set at Home 2017
รหัสสินค้า  

Blue Elephant Tea Set in Silk box 2017
รหัสสินค้า  

Doi Tung Cookie Bag 2017
รหัสสินค้า  
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Ovaltine Classic with Red Mug
รหัสสินค้า  

    
รหัสสินค้า  

Twinings Gift Set Size M
รหัสสินค้า  

บาท
2,839 2,839 

Twinings Gift Set Size L
รหัสสินค้า  

บาท
4,419 4,419 

บาท
1,079 1,079 

กระบะไม้ไมตรี 
รหัสสินค้า  

บาท
649 649 

บาท
439 439 

กระเช้าไม้ไ  ่
รหัสสินค้า  

บาท
749 749 

กระเช้าไม้พ กษา 
รหัสสินค้า  

Doi Tung Food Bag 2017 Set S2
รหัสสินค้า  

บาท
1,4791,479

บาท
269 269 

กระเช้าหวายมีสุ  
รหัสสินค้า  

บาท
1,1991,199

ตะกร้าหวายเงินม่ังมี 
รหัสสินค้า  

ตะกร้ากระจูด าง า้ว 
รหัสสินค้า  

กระเปาดีลัก  ์
รหัสสินค้า  

บาท
1,3491,349

บาท
1,4291,429

บาท
1,5391,539
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กล่องหวายช้างให  ่
รหัสสินค้า  

กระเช้าเ รษ  ี
รหัสสินค้า  

บาท
3,599 3,599 

กระเปา า้ว  ช่อง 
รหัสสินค้า  

บาท
429429

กระเปา า้ว  ช่อง 
รหัสสินค้า  

บาท
549549

กระเปาน้า ลไม้  ช่อง 
รหัสสินค้า  

บาท
669 669 

กระเปาน้า ลไม้  ช่อง 
รหัสสินค้า  

บาท
1,029 1,029 

กระเช้าไม้คาร์เนช่ัน 
รหัสสินค้า  

กระเช้า   
รหัสสินค้า  

กระเปา    
รหัสสินค้า  

กระเช้าไม้   
รหัสสินค้า  

บาท
2,1192,119 บาท

2,0992,099

บาท
2,6292,629

บาท
2,7992,799

บาท
1,9991,999
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บริษัท พันธวณิช จากัด
เล ที่  อาคารลุมพินีทาวน์เวอร์ ชั้น  นนพระราช  
แ วงทุ่งมหาเม  เ ตสาทร กรุงเทพฯ 

** กรุณาระบุหน่วย เช่น ชิ้น กระเช้า ตะกร้า ฯลฯ ทุกครั้งที่ทาการสั่ง ้อ

ใบสั่ง ้อสินค้า

  วันที่
  จานวนแ ่น รวมแ ่นนี้

เพ่อความรวดเรวในการสั่ง ้อสินค้า กรุณา ่ายเอกสารใบสั่ง ้อนี้  กรอก ้อมูล และส่งโทรสารมาตามหมายเล ที่อยู่ด้านล่าง องใบสั่ง ้อ

หากต้องการทราบ ้อตกลง และเง่อนไ การ าย กรุณาดูรายละเอียดในแคตตาลอก

  ช่อบริษัท  รหัสสมาชิก
  ที่อยู่ องส านที่ส่งสินค้า เล ที่  ชั้น  อาคาร  นน
  ตาบล แ วง  อาเภอ เ ต จังหวัด
  ช่อ นามสกุล ู้สั่ง  โทร ัพท์
  เล ที่ใบสั่ง ้อที่อ้างอิง  โทรสาร

รหัสสินค้า หน่วย จานวน ราคา หน่วย ราคารวม

รวมจานวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

รายละเอียดสินค้า

ลงชือ่ผู้สัง่ซื้อ 0 2679 7800
F A X

0 2020 2356
C A L L C E N T E R

sales@goodchoiz.com
E - M A I L
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 Delivery
รีค่าจัดส่งในเ ตกรุงเทพและปริมณ ล

พ้นที่ต่างจังหวัด กรุณาสอบ าม ู้แทน ายและ
ายลูกค้าสัมพันธ์

รหัสสินค้า  สินค้าสามาร
จัดส่งได้ตั้งแต่ วันที่  ธันวาคม  เป็นต้นไป 
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าภายใน  วัน

รหัสสินค้า  ระยะเวลาในการ
จัดส่งสินค้าภายใน  วัน

บริการดี  จากเรา
 ย่อโลกออ ให้อยู่ในมอ

คุณรวบรวมสินค้าและอุปกรณ์ในสานักงาน
อย่างครบครัน และนานาสินค้าให้เลอกสรร
ในทุกไล สไตล์ สาหรับออ  โรงงาน และ
บุคคลทั่วไป ทั้งอุปกรณ์สานักงาน อุปกรณ์และ
วัสดุสิ้นเปลองโรงงาน เ อร์นิเจอร์สานักงาน 
เคร่องใช้ไ า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ลิตภัณ ์ในแคนทีน ลิตภัณ ์ทาความ
สะอาด กี าและสันทนาการ สินค้าไล สไตล์  

 จัดมาให้เลอกตามที่คุณ
ต้องการ ทางเลอก องคนรุ่นใหม่ให้ตรงใจคุณ

CONVENIECE
F O R  Y O U

COMPLETE
P R O D U C T

COMPETITIVE
P R I C E

 Promotion
สั่ง ้อสินค้าภายในวันที่  พ จิกายน  
รับส่วนลดทันที 

 to be member
รับส่วนลด รีทันที  บาท เม่อสมัครสมาชิก ่าน
เวบไ ต์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์อ่น  ที่เรานามาให้
คุณ และยินดีต้อนรับท่านเป็นส่วนหน่ง องครอบครัว 
GoodChoiz

 Service
ทีมงาน  พร้อมให้บริการดูแลใน
ทุก ั้นตอนการสั่ง ้อสินค้า อานวยความสะดวก
ให้ทุกท่านได้รับสินค้าอย่าง ูกต้องและรวดเรว  
ได้หลายช่องทาง เช่น
• Website : www.goodchoiz.com  
• Call Center : 0-2020-2356 
• Email : sales@goodchoiz.com
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Goodchoiz Hamper 2017 Set A
รหัสสินค้า : 1860094

 เคลลอกส์ คอร์นเ ลกส์                  กรัม

 ทิปโก้คูล ต น้าแอปเปล สมน้าสัปปะรด          ลิตร

 ปอปวี เวอร์ เมลด ้าวโพดดิบรสเนยเ ้ม ้น  ุง       กรัม

 ริโคลา ลูกอมสมุนไพร                                   กรัม

 บอนอโรมา โกลด์ กาแ สาเรจรูปชนิด รี ดราย                 กรัม

 รีดอนโด เวเ อร์ไส้ครีมรสชอกโกแลต                 กรมั

 คีนอส มัน รั่งอบกรอบรสดั้งเดิม                กรัม

 ลัก ูรี แครกเกอร์ ัก                 กรมั

 เนสเล่คอป เมต                    กรมั

 ตะกร้าหวายสาน  นิ้ว            ใบ

 อุปกรณ์ตกแต่ง

1,129.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Goodchoiz Hamper 2017 Set B
รหัสสินค้า : 1860095

 ทิโวลิ คุกกี้รสนม สมชอกโกแลต           กรัม

 เคลลอกส์คอร์นเ ลกส์            กรัม

 รีดอนโด เวเ อร์ไส้ครีมรสชอกโกแลต           กรัม

 สวีสมิส เคร่องด่มโกโก้สาเรจรูปรสเ ้ม ้น  อง                   กรัม

 อิควลโกลด์ วัต ุให้ความหวานแทนน้าตาล บรรจุ อง        กรัม

 ปอปวี เวอร์ เมลด ้าวโพดดิบรสเนยเ ้ม ้น บรรจุ ุง         กรัม

 บอนอโรมา โกลด์ กาแ สาเรจรูปชนิด รี ดราย          กรัม

 จัสอะมินิท แบลคที เลมอน คละรส  บรรจุ  อง          กรัม

 ริโคลา ลูกอมสมุนไพร สีเ ียว            กรัม

 อก ์ ลูกอมรวมรสมินต์            กรัม

 ตะกร้าหวายสาน  นิ้ว             ใบ

 อุปกรณ์ตกแต่ง

1,399.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Goodchoiz HAMPERS

9

Goodchoiz Hamper 2017 Set C
รหัสสินค้า : 1860096

 เดนิสา บัตเตอร์คุกกี้           กรัม
 เบลนอร์มังดีน้าองุ่นแดง  อัดกา                         มล
 ปอปวี เวอร์ เมลด ้าวโพดดิบรสเนยเ ้ม ้น์               กรมั
 สวีสมิส เคร่องด่มโกโก้สาเรจรูปรสเ ้ม ้น  อง             กรัม
 อก ์ ลูกอมรวมรสมินต์            กรัม
 รีดอนโด เวเ อร์ไส้ครีมรสชอกโกแลต               กรมั
 ริโคลา ลูกอมสมุนไพร สีเหลอง                 กรัม
 จัสอะมินิท แบลคที เลมอน คละรส  บรรจุ อง       กรัม
     อคิวล โกลด์ วัต ใุห้ความหวานแทนนา้ตาล บรรจุ อง  กรัม
 บอนอโรมา โกลด์ กาแ สาเรจรูปชนิด รี ดราย             กรัม
 เคลลอกส์คอร์นเ ลกส์                   กรมั

 ตะกร้าหวายสาน  นิ้ว              ใบ
 อุปกรณ์ตกแต่ง

1,599.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Goodchoiz Hamper 2017 Set D
รหัสสินค้า : 1860097

 เคลลอกส์คอร์นเ ลกส์ ้าวโพดอบกรอบ             กรัม
 คีนอส มัน รั่งอบกรอบรสดั้งเดิม             กรัม
 อิมพีเรียลเบเกอร์ชอยส์              กรมั
 คอ เมตครีมเทียม ไม่มีโคเลสเตอรอล  กล่อง             กรัม
 สวีสมิส เคร่องด่มโกโก้สาเรจรูปรสเ ้ม ้น  อง            กรัม
 แอคเน ี่ าร์ าเล่ เบอร์  พาสต้ารูป ีเส้อ            กรมั
     อคิวล โกลด ์วัต ใุห้ความหวานแทนนา้ตาล บรรจุ อง   กรัม
 เนสกาแ โกลด์             กรัม
 เบลนอร์มังดีน้าองุ่นแดง  อัดกา               มล
 ทิโวลิ คุกกี้รสนม สมชอกโกแลต                    กรัม
 พรีโก้พาสต้า อสคาร์โบนาร่ามัชรูม             กรมั
 ริโคลาลูกอมสมุนไพร สีเ ียว                กรัม
 ตะกร้าหวายสาน  นิ้ว              ใบ
 อุปกรณ์ตกแต่ง

2,199.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
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Goodchoiz Hamper 2017 Set E
รหัสสินค้า : 1860098

 เคลลอกส์คอร์นเ ลกส์ ้าวโพดอบกรอบ                  กรัม
 คีนอส มัน รั่งอบกรอบรสดั้งเดิม                   กรัม
 เดนิสา บัตเตอร์คุกกี้                     กรมั
     ปอปวี เวอร์ เมลด า้วโพดดิบรสเนยเ ม้ น้ บรรจุ งุ              กรัม
      อิควล โกลด ์วัต ใุห้ความหวานแทนน้าตาล บรรจุ อง      กรัม
 พรีโก้พาสต้า อสคาร์โบนาร่ามัชรูม                  กรัม
 คอ เมตครีมเทียมไม่มีโคเลสเตอรอล วด          กรมั
 เบลนอร์มังดีน้าองุ่นแดง  อัดกา                     มล
 เนสกาแ โกลด์                      กรัม
     แอคเน ี ่เอลิเกไดรคัลเลอร์ เบอร์  พาสต้าเกลียว  สี     กรัม
 โอวัลตินเคร่องด่มรสมอลต์            กรมั
 ตะกร้าหวายสาน  นิ้ว            ใบ
 อุปกรณ์ตกแต่ง

 

2,599.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Hamper Tea Set in White Box
Blue Elephant 2017
รหัสสินค้า : 1860099

 กาน้าช้างเ รามิค            ใบ
 ้วยน้าชาเ รามิค           ใบ
 ชาเ ียวมะลิ             กรัม
 ั่วสมุนไพร              กรัม
 ชา าวตระไคร้              กรัม
 มะม่วงอบแห้ง             กรัม
 ิงอบแห้ง             กรัม
 ้าวแตนอบกรอบ             กรัม
 คุกกี้ ิง             กรัม
 ตุกตาเ รามิค         ตัว
 กล่องไม้         กล่อง
 อุปกรณ์ตกแต่งอ่น

2,279.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
  

Goodchoiz HAMPERS
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Blue Elephant
Tea Set in Brown Box 2017
รหัสสินค้า : 1860100

 กาน้าช้างเ รามิค            ใบ
 ้วยน้าชาเ รามิค           ใบ
 ชาเ ียวมะลิ                กรัม
 น้า ้งดอกแมคคาเดเมีย          กรัม
 ชา าวตระไคร้              กรัม
 คุกกี้ แมคคาเดเมีย นัท             กรัม
 แมคคาเดเมีย นัท             กรัม 
 มะละกออบแห้ง              กรัม
 ดริพ คอ  คั่วระดับเ ้ม       กล่อง
 ตุกตาเ รามิค            ตัว
 กล่องไม้         กล่อง
 อุปกรณ์ตกแต่งอ่น

2,689.00 ฿

รหัสสินค้า : 1860100

 กาน้
 ้วยน้
 ชาเ ียวมะลิ 
 น้
 ชา าวตระไคร้ 
 คุกกี้ แมคคาเดเมีย นัท 
 แมคคาเดเมีย นัท 
 มะละกออบแห้ง 
 ดริพ คอ  คั่วระดับเ ้ม
 ตุกตาเ รามิค
 กล่องไม้
 อุปกรณ์ตกแต่งอ่น อุปกรณ์ตกแต่งอ่น



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Goodchoiz HAMPERS

14

Blue Elephant
with Doi Tung 2017 Set A
รหัสสินค้า : 1860101

 กาน้าช้างเ รามิค          ใบ
 ้วยน้าชาเ รามิค          ใบ
 ชาเ ียวมะลิ                กรัม
 ชาไทยแดง                กรัม
 ชา าวตระไคร้      กรัม
 มะม่วงอบแห้ง           กรัม
 ิงอบแห้ง                กรัม 
 ้าวแตนอบกรอบ      กรัม
 คุกกี้ ิง                กรัม
 ตุกตาเ รามิค          ตวั
 กระเช้า           ใบ
 อุปกรณ์ตกแต่งอ่น

2,399.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
  

Goodchoiz HAMPERS
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Blue Elephant
with Doi Tung 2017 Set B
รหัสสินค้า : 1860102

 กาน้าช้างเ รามิค              ใบ
 ้วยน้าชาเ รามิค            ใบ
 ชาเ ียวมะลิ                          กรัม
 กาแ ดอยตุง อาราบิก้า                กรัม
 ั่วสมุนไพร          กรัม
 ชา าวตระไคร้         กรัม 
 ิงอบแห้ง                  กรัม
 น้า ้งดอกแมคคาเดเมีย                  กรัม
 ้าวแตนอบกรอบ         กรัม
 คุกกี้ แมคคาเดเมีย นัท                 กรัม
 แมคคาเดเมีย นัท        กรัม
 ตุกตาเ รามิค           ตัว
 กระเช้า                ใบ
 อุปกรณ์ตกแต่งอ่น

2,999.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Goodchoiz HAMPERS
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Blue Elephant Curry Set at Home 2017
รหัสสินค้า : 1860103

 หม้อ ุปพร้อม าและเตาอุ่นสี าว         ชุด
 แกงเ ียวหวาน           กรัม
 ้าวกล้องไรเบอรรี่             กรมั
 กิ เ ท อสตระไคร้มะ าม                มล
 น้าปลา                กรัม
 เ ทเคร่องแกงแดง                     กรัม 
 เ ทเคร่องแกงต้ม ่า             กรัม
 เ ทเคร่องแกงต้มยา             กรัม
 เ ทสะเตะบีบีคิว            กรัม 
 ัดไทย                  กรัม
 กะทิ                                       มล
 เ ียงไม้                อัน
 ้ากันเปอนสี าว                  น
 กระเช้า                      ใบ
 อุปกรณ์ตกแต่งอ่น

3,199.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
  

Goodchoiz HAMPERS
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Blue Elephant Tea Set in Silk box 2017
รหัสสินค้า : 1860104

 กาน้าช้างเ รามิค            ใบ
 ้วยน้าชาเ รามิค          ใบ
 ชาเ ียวมะลิ          กรัม
 ้าวแตนอบกรอบ         กรัม
 คุกกี้ ิง                                         กรัม
 ตุกตาเ รามิค                 ตัว
 กล่อง ้าไหม          กล่อง
 อุปกรณ์ตกแต่งอ่น

1,759.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Goodchoiz HAMPERS
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Goodchoiz HAMPERS

Doi Tung Cookie Bag 2017
รหัสสินค้า : 1860105

 คุกกี้แมคคาเดเมีย ดอยตุง รสธรรมชาติ      กรัม
 คุกกี้แมคคาเดเมีย ดอยตุง รสงา าวงาดา         กรัม 
 คุกกี้แมคคาเดเมีย ดอยตุง รสงา าวงาดา         กรัม 
 กระเปา ้าดอยตุง             ใบ
 อุปกรณ์ตกแต่งอ่น

479.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
  

Goodchoiz HAMPERS
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Doi Tung Food Bag Set S2
รหัสสินค้า : 1860106

 แมคคาเดเมียนัท ดอยตุงรสธรรมชาติ          กรัม
 คุกกี้แมคคาเดเมีย ดอยตุง รสธรรมชาติ         กรัม 
 คุกกี้แมคคาเดเมีย ดอยตุง รสงา าวงาดา         กรัม
 น้า ้งดอกแมคคาเดเมีย ดอยตุง                   กรัม
 แก้วเ รามิค               ใบ
 กระเปาทอ               ใบ
 อุปกรณ์ตกแต่งอ่น

1,479.00 ฿

 



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Goodchoiz HAMPERS
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Ovaltine Classic with Red Mug 2017
รหัสสินค้า : 1860111

    เคร่องด่มรสชอกโกแลต โอวัลติน  กรัม วดแก้ว                        วด
 แก้วน้า        ใบ

269.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
  

Goodchoiz HAMPERS
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Ovaltine Swiss Gift Set P24
รหัสสินค้า : 1860112

 เคร่องด่มรสชอกโกแลต โอวัลติน สวิสริช      อง
 แก้วน้าพร้อม า            ใบ

439.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Goodchoiz HAMPERS
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Twinings Gift Set size M
รหัสสินค้า : 1860113

      กรัม   อง     กล่อง
                ใบ
                ชุด
               ชุด
 กล่องกามะหย่ี นาด      เ นติเมตร   กล่อง

2,839.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
  

Goodchoiz HAMPERS
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Twinings Gift Set size L
รหัสสินค้า : 1860114

         กรัม   อง        กล่อง
         กร้ม   อง     กล่อง
                          ใบ
                                       ชุด
                         ชุด
 กล่องกามะหยี่ นาด  เ นติเมตร                กล่อง

4,419.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Goodchoiz HAMPERS
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กระบะไม้ไมตรี Set N1
รหัสสินค้า : 1860115

 คุกกี้เนยสดธั พช                                 กรัม
 ้าวแตนสังหยด                     กล่อง
 เคร่องด่มว่านหางจะเ ้ สมน้าลิ้นจี ่                          มล
 นม ิง ตราปอนคาหวาน       กล่อง
 กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกลมธรรมชาติ            กรัม
 ้ารองจานลายทาง      น
 กระบะไม้เน้อดี เจาะช่องสาหรับจับด้าน ้าง 

  นาด  นิ้ว      ใบ
 ดอกไม้ตกแต่ง

649.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
  

Goodchoiz HAMPERS
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กระบะไม้ไม้ไผ่ Set N2
รหัสสินค้า : 1860116

 น้าเหดหิมะ ห ้าหวาน     กรัม
 คุกกี้ลาไย ใช้เน้อลาไยอบแห้งสีทอง                       กรัม
 น้ามัลเบอร์รี่ ลสดแท้ จากภูดอย                                  มล
 ลูกเดอยอบกรอบ สม ้าวลม ัว                                    กรัม
 มะ ามตาหวาน มะ ามหวาน             กรัม
 ้าวแตนสังหยด                   กล่อง
 สมุดโน้ตอย่างดี นาด                                        เล่ม
 กระเช้าไม้ไ ่เน้อดี สานลาย นาด  นิ้ว            ใบ
 ดอกไม้ตกแต่ง 

749.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Goodchoiz HAMPERS
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กระเช้าไม้พฤกษา Set N3
รหัสสินค้า : 1860117

 นมงารสทิพย์                            กรัม
 ชาใบหม่อนออร์แกนิค ชนิด อง         กรัม
 ั่วลิสงทอดเกลอ ใช้เกลอไอโอดีน        กรัม
 น้า ้งดอกลาไยบริสุทธิ์ แบบ วดหัวบีบ              กรัม
 น้ามัลเบอร์รี่ ลสดแท้ จากภูดอย                  มล
 น้าเหดหิมะ ห ้าหวาน      กรัม
 ลูกเดอยอบกรอบ สม ้าวลม ัว                                 กรัม
 กระเช้าไม้หู้หิ้วทรงสูง นาด  นิ้ว                   ใบ
 ดอกไม้ตกแต่ง 

1,079.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
  

Goodchoiz HAMPERS
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กระเช้าหวายมีสุข Set Q1 2017
รหัสสินค้า : 1860118

 ทาร์ตเนยสดไส้สับปะรด สมมะไ จีน์               กรัม
 ชาใบหม่อนออร์แกนิค ชนิด อง                        กรัม
 กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์เคลอบชอคโกแลตอัลมอนด์       กรัม
 เคร่องด่มเมดแมงลัก สมน้า ้งกลิ่นมะนาว                มล
 แยมองุ่น สมลูกหม่อน            วด
 ลูกเดอยอบกรอบ สม ้าวลม ัว                                กรัม
 มะ ามตาหวาน มะ ามหวาน         กรัม
 ตะกร้าหวายเน้อดี นาด  นิ้ว                           ใบ
 ดอกไม้และโบว์สาหรับตกแต่ง 

1,199.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Goodchoiz HAMPERS
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ตะกร้าหวายเงินมั่งมี Set Q2
รหัสสินค้า : 1860119

  กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์เคลอบชอคโกแลตอัลมอนด์์                           กรัม
 มัลเบอร์รี่อบแห้ง          กล่อง
 กาแ คั่วเ ้ม             กล่อง
 น้า ้งดอกลาไยบริสุทธิ์ แบบ วดหัวบีบ                                 กรัม
 เคร่องด่มเมดแมงลัก สมน้า ้งกลิ่นมะนาว                         มล
 น้ามัลเบอร์รี่ ลสดแท้ จากภูดอย                                       มล
 เนยงาดา                                                                    กรัม
 แยมสตรอเบอร์รี่           กรัม
 ตะกร้าสานเน้อไม้  สีเงิน นาด  นิ้ว                  ใบ
 ดอกไม้และโบว์สาหรับตกแต่ง     

 

1,349.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
  

Goodchoiz HAMPERS
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ตะกร้ากระจูดฟางข้าว Set Q3
รหัสสินค้า : 1860120

 ้าวไร ์บอร์รี่์์                                        กก
 ทาร์ตเนยสดไส้สับปะรด สมมะไ จีน    กรัม
 คุกกี้ลาไย ใช้เน้อลาไยอบแห้งสีทอง            กรัม
 น้า ้งดอกลาไยบริสุทธิ์ แบบ วดหัวบีบ       กรัม
 มะ ามตาเหลอก มะ ามรสเปรี้ยว         กรัม
 นม ิง ตราปอนคาหวาน              ุง
 แยมองุ่น สมลูกหม่อน                           วด
 เนย ั่วลายเสอบด สมเมลดงาม้อน    กรัม
 รวง ้าวและลูกตีนเป็ดสาหรับตกแต่ง 
 ตะกร้ากระจูดสานมอสีเหลองน้าตาล หิ้วสายหนัง

  นาด  นิ้ว                      ใบ 
        
       1,429.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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กระเป๋าดีลักซ์ Set Q4
รหัสสินค้า : 1860121

 แยมส้ม สม ิวส้ม          กรัม
 มะ ามตาเหลอก มะ ามรสเปรี้ยว     กรัม
 เนยงาดา           กรัม
 กาแ คั่วเ ้ม         กล่อง
 คุกกี้เนยสดเมดมะม่วงหิมพานต์                    กรัม
 เคร่องด่มว่านหางจะเ ้ สมน้าลิ้นจี ่               มล
 น้ามัลเบอร์รี่ ลสดแท้ จากภูดอย             มล
 ลูกเดอยอบกรอบ สม ้าวลม ัว    กรัม
 ชาใบหม่อนออร์แกนิค ชนิด อง      กรัม
 ุงดอกไม้หอม       ุง
 กระเปาอเนกประสงค์ ทาจากวัสดุกระดาษชนิดหนาพิเ ษ

  พร้อมหูหิ้วสายหนัง นาด  นิ้ว                      ใบ
 ดอกไม้ตกแต่ง     

     

1,539.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
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กระเป๋า The Travel Bag Set R1
รหัสสินค้า : 1860122

 ชา ิงอัดแท่ง               กรัม
    กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์เคลอบชอคโกแลตอัลมอนด์                           กรัม
 คุกกี้ลาไย ใช้เน้อลาไยอบแห้งสีทอง                            กรัม
 น้า ้งดอกลาไยบริสุทธิ์ แบบ วดหัวบีบ         กรัม
 คุกกี้เนยสดเมดมะม่วงหิมพานต์   กรัม
 เคร่องด่มเมดแมงลัก สมน้า ้งกลิ่นมะนาว           มล
 มะ ามตาเหลอก มะ ามรสเปรี้ยว         กรัม
 ลูกเดอยอบกรอบ สม ้าวลม ัว                                   กรัม
 เนยงาดา                      กรัม
 แยมส้ม สม ิวส้ม                     กรัม
 ุงดอกไม้หอม                     ุง
 สมุดโนต  นาด   เ นติเมตร               เล่ม
 ช้อนส้อมไม้เน้อดี นาดเลก                              คู่
 กระเปาเดินทาง สานจาก ักตบชวา เน้อดีแ งแรง

  นาด นิ้ว                                   ใบ
 พวงองุ่นและไม้เ าวัลย์สาหรับตกแต่ง 

1,999.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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กระเช้าไม้คาร์เนชั่น Set R2
รหัสสินค้า : 1860123

 เส้นสปาเกตตี้ สมสาหร่ายสไปรูลิน่า         กรัม
 นมงารสทิพย์์ อง          กรัม
 ั่วลิสงทอดเกลอ ใช้เกลอไอโอดีน                 กรัม
 ้าวแตนน้าแตงโม สม ้าวสังหยด      กล่อง
 มัลเบอร์รี่อบแห้ง      กล่อง
 คุกกี้ลาไย ใช้เน้อลาไยอบแห้งสีทอง                  กรัม
 กาแ ค่ัวเ ้ม    อง                                 กรัม
 น้า ้งดอกลาไยบริสุทธิ์ แบบ วดหัวบีบ                                    กรัม
 นม ิง ตราปอนคาหวาน รสใบเตย    กรัม
 น้ามัลเบอร์รี่ ลสดแท้ จากภูดอย               มล
 ชาใบหม่อนออร์แกนิค ชนิด อง       กรัม
 เคร่องด่มว่านหางจะเ ้ สมน้าลิ้นจี ่             มล
 กระเช้าไม้เน้อดี แบบไม่มีร่อง นาด  นิ้ว            ใบ
 ดอกไม้สาหรับตกแต่ง 

2,119.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
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กระเช้า Green Garden Set R3
รหัสสินค้า : 1860124

 ้าวกล้อง ี่ปุน                กรัม
 เส้นพาสต้าลิงกุยนี สมสาหร่ายสไปรูลิน่า             กรัม
    น้าองุ่น าว จากกลุ่มแปรรูปกลางดงวิลเลจ                       มล
 ชา ิงอัดแท่ง                 กรัม
 ั่วลิสงทอดเกลอ ใช้เกลอไอโอดีน                                กรัม
 ลูกเดอยอบกรอบ สม ้าวลม ัว                           กรัม
   กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกลมธรรมชาติ                       กรัม
 คุกกี้เนยสดเมดมะม่วงหิมพานต์                          กรัม
 เคร่องด่มว่านหางจะเ ้ สมน้าลิ้นจี่                        มล
 มะ ามตาหวาน มะ ามหวาน                                       กรัม
 กระเช้าเน้อหวาย สมเน้อไม้  บุ ้าเน้อดี

   นาด  นิ้ว               ใบ
 ใบไม้สวยงามสาหรับตกแต่ง

2,099.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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กระเช้าไม้ Best Wishes Set S1
รหัสสินค้า : 1860125

 เส้นพาสต้าลิงกุยนี สมสาหร่ายสไปรูลิน่า                                    กรัม
 นมงารสทิพย์             กรัม
    กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์เคลอบชอคโกแลตอัลมอนด์                               กรัม
 มัลเบอร์รี่อบแห้ง              กรัม
 คุกกี้เนยสดธั พช               กรัม
 ้าวไร ์บอร์รี่               กก
 ั่วลิสงทอดเกลอ ใช้เกลอไอโอดีน      กรัม
 เคร่องด่มเมดแมงลัก สมน้า ้งกลิ่นมะนาว               มล
 น้าเหดหิมะ ห ้าหวาน                                 กรัม
 กาแ คั่วเ ้ม      อง     กรัม
 เนยงาดา                กรัม
 น้า ้งดอกลาไยบริสุทธิ ์                              กรัม
 ลูกเดอยอบกรอบ สม ้าวลม ัว          กรัม
 มะ ามตาหวาน มะ ามหวาน            กรัม
 แยมสตรอเบอร์รี่                 กรัม
 กระเช้าเน้อหวาย สมเน้อไม้  บุ ้าเน้อดี

  นาด นิ้ว                 ใบ
 โบว์และดอกไม้สาหรับตกแต่ง     

 

2,629.00 ฿

Goodchoiz HAMPERS

กระเช้าไม้ Best Wishes Set S1

 เส้นพาสต้าลิงกุยนี สมสาหร่ายสไปรูลิน่า
 นมงารสทิพย์
    กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์เคลอบชอคโกแลตอัลมอนด์                               กรัม
 มัลเบอร์รี่อบแห้ง
 คุกกี้เนยสดธั พช
 ้าวไร ์บอร์รี่
 ั่วลิสงทอดเกลอ ใช้เกลอไอโอดีน
 เคร่องด่มเมดแมงลัก สมน้
 น้
 กาแ คั่วเ ้ม      อง
 เนยงาด
 น้
 ลูกเดอยอบกรอบ สม ้าวลม ัว
 มะ ามตาหวาน มะ ามหวาน  
 แยมสตรอเบอร์รี่
 กระเช้าเน้อหวาย สมเน้อไม้  บุ ้าเน้อดี

  นาด นิ้ว

 น้
 ลูกเดอยอบกรอบ สม ้าวลม ัว
 มะ ามตาหวาน มะ ามหวาน  
 แยมสตรอเบอร์รี่
 กระเช้าเน้อหวาย สมเน้อไม้  บุ ้าเน้อดี



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
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กล่องหวายช้างใหญ่ Set S2
รหัสสินค้า : 1860126

 ้าวไร ์บอร์รี่                                                  กก
 ชา ิงอัดแท่ง              กรัม
 เส้นพาสต้าลิงกุยนี สมสาหร่ายสไปรูลิน่า             กรัม
 มัลเบอร์รี่อบแห้ง       กรัม
 กล้วยตากพลงังานแสงอาทติยเ์คลอบชอคโกแลตอัลมอนด์                                 กรมั
 ั่วลิสงทอดเกลอ ใช้เกลอไอโอดีน             กรัม
 น้าทับทิม จากกลุ่มแปรรูปกลางดงวิลเลจ                            มล
 น้า ้งดอกลาไยบริสุทธิ์ แบบ วดหัวบีบ            กรัม
 แยมสตรอเบอร์ร่ี                                                   กรัม
 นม ิง ตราปอนคาหวาน                       ุง
 หมอนตุกตาช้าง                          ตัว
 ช้อนส้อมสลัดเลก                              คู่
 กล่องหวาย ชนิดหนาเน้อดี บุ อบ ้าลูกไม้ มี าปดและหูหิ้วด้าน ้าง  

  นาด นิ้ว                                                        ใบ

 2,799.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Goodchoiz HAMPERS

36

 ้าวตังรวมรสสุคันธา     กรัม
 ้าวกล้อง ี่ปุน               กก
 ชา ิงอัดแท่ง      กรัม
 เส้นสปาเกตตี้ สมสาหร่ายสไปรูลิน่า   กรัม
 มัลเบอร์รี่อบแห้ง     กรัม
 คุกกี้เนยสดเมดมะม่วงหิมพานต์    กรัม
 นมงารสทิพย์      กรัม
 กาแ คั่วเ ้ม               กรัม
 แยมสตรอเบอร์รี่     กรัม
   นา้ทับทิม จากกลุ่มแปรรูปกลางดงวิลเลจ                             มล
 น้า ้งดอกลาไยบริสุทธิ์ แบบ วดหัวบีบ            กรัม
 คุกกี้ลาไย ใช้เน้อลาไยอบแห้งสีทอง           กรัม

กระเช้าเศรษฐี Set S3
รหัสสินค้า : 1860127

 เนย ั่วลายเสอบด สมเมลดงาม้อน                        กรัม
 หมอนตุกตาช้าง          ตัว
 แยมส้ม สม ิวส้ม        กรัม
 น้าเหดหิมะ ห ้าหวาน       กรัม
 ทาร์ตเนยสดไส้สับปะรด สมมะไ จีน     กรัม
 น้าเหดหิมะ ห ้าหวาน       กรัม
 กล่องหวาย ชนิดหนาเน้อดี บุ อบ ้าลูกไม้ มี าปด

  และหูหิ้วด้าน ้าง นาด นิ้ว        ใบ
 โบว์และดอกไม้สาหรับตกแต่ง

    

3,599.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
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กระเป๋าข้าว 2 ช่อง Set T1
รหัสสินค้า : 1860128

 ้าวไร ์เบอร์รี่  จากกลุ่มเกษตรกร     กก
 ้าวกล้องหอมมะลิ จากกลุ่มเกษตรกร    กก
 กระเปาหูหิ้ว ชนิดหนา ลิตจากเส้นใยเปลอกต้นปอกระเจา เจาะหน้าต่าง  

   ช่องแบ่งด้านในสามาร อดออกได้ 
  นาด  เ นติเมตร             ใบ
 ต้น าง ้าวแห้ง

       

429.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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กระเป๋าข้าว 3 ช่อง Set T2
รหัสสินค้า : 1860129

 ้าวไร ์เบอร์รี่  จากกลุ่มเกษตรกร     กก
 ้าวกล้องหอมมะลิ จากกลุ่มเกษตรกร    กก
 ้าว  กษัตริย์ จากกลุ่มเกษตรกร     กก
 กระเปาหูหิ้ว ชนิดหนา ลิตจากเส้นใยเปลอกต้นปอกระเจา เจาะหน้าต่าง  

   ช่องแบ่งด้านในสามาร อดออกได้
  นาด  เ นติเมตร              ใบ
 ต้น าง ้าวแห้ง

       

549.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปจจุบันสามาร ดูได้ที่        
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   กระเป๋าน้ำาผลไม้ 2 ช่อง Set T3
   รหัสสินค้า : 1860130

 น้าทับทิม จากกลุ่มแปรรูปกลางดงวิลเลจ      มล
    นา้องุ่น าว จากกลุ่มแปรรูปกลางดงวิลเลจ       มล
 กระเปาหูหิ้ว ชนิดหนา ลิตจากเส้นใยเปลอกต้นปอกระเจา เจาะ   

  หน้าต่าง  ช่องแบ่งด้านในสามาร อดออกได้
  นาด  เ นติเมตร                             ใบ
 ดอกไม้และโบว์สาหรับตกแต่ง

     

669.00 ฿

   กระเป๋าน้ำาผลไม้ 3 ช่อง Set T4
   รหัสสินค้า : 1860131

 น้าทับทิม จากกลุ่มแปรรูปกลางดงวิลเลจ      มล
    นา้องุ่น าว จากกลุ่มแปรรูปกลางดงวิลเลจ       มล
 น้า ้งดอกลาไยบริสุทธิ ์                   กรัม
 กระเปาหูหิ้ว ชนิดหนา ลิตจากเส้นใยเปลอกต้นปอกระเจา เจาะ   

  หน้าต่าง  ช่องแบ่งด้านในสามาร อดออกได้
  นาด  เ นติเมตร           ใบ 
 ดอกไม้และโบว์สาหรับตกแต่ง

     

1,029.00 ฿



**ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตกแต่ง
กระเช้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Goodchoiz HAMPERS
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