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ล�ำดับที่
NO.

รำยกำร
Description

หน้ำ
Page

รำคำ/ชุด
Price/Unit

จ�ำนวนสั่ง
OTY.

รวมเงิน
Total

กระเช้ำแบบที่ 1

กระเช้ำแบบที่ 2

กระเช้ำแบบที่ 3

กระเช้ำแบบที่ 4

กระเช้ำแบบที่ 5

กระเช้ำแบบที่ 6

กระเช้ำแบบที่ 7

กระเช้ำแบบที่ 8

กระเช้ำแบบที่ 9

กระเช้ำแบบที่ 10

กระเช้ำแบบที่ 11

กระเช้ำแบบที่ 12

กระเช้ำแบบที่ 13

กระเช้ำแบบที่ 14

กระเช้ำแบบที่ 15

กระเช้ำแบบที่ 16

กระเช้ำผักปลอดสำรพิษ

กระเชำ้ผลไม้ปลอดสำรพิษ

กระเช้ำดอยค�ำ แบบที่ 17

กระเช้ำดอยค�ำ แบบที่ 18

กระเช้ำดอยค�ำ แบบที่ 19

หมายเหตุ 1. ก�ำหนดช�ำระเป็นเช็ค สั่งจ่ำยในนำม บริษัท สุวรรณชำด จ�ำกัด 

    (ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด สำขำสัมมำกร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 136-260-9952)

 2. ก�ำหนดส่งสินค้ำภำยใน 15 วันหลังจำกได้รับใบสั่งซื้อ   

 3. ค่ำขนส่งฟรี (15 กม. จำกสำขำที่สั่งซื้อ มูลค่ำขั้นต�่ำ 20,000 บำท ในพื้นท่ีเขต กทม.)  

           ทำงบริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่ำนให้ควำมไว้วำงใจในกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ 
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ผู้สั่งซื้อ / Ordered By  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท / Company Name  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่ / Address  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

หมำยเลขโทรศัพท์ / Telephone Number  ................................................................................................................................................................................................................................       แฟกซ์ / Fax Number  ..............................................................................................................................................

วันที่ต้องกำรรับสินค้ำ / Preferred delivery date  ........................................................................................................................................................................................   ผู้รับจอง / Served By  .........................................................................................................................................................

ใบสั่งซื้อ / Order Form 
ชุดกระเช้ำของขวัญ
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สำขำพระรำม 9                       : โทร 02-935-6000    แฟกซ์ 02-935-6222        Mobile 082-005-9516

สำขำสะพำนสูง                        : โทร 02-729-6620    แฟกซ์ 02-729-6627      Mobile 082-005-9522

สำขำซีพี ทำวเวอร์                       : โทร 02-638-3021    แฟกซ์ 02-638-3021      Mobile 082-005-9517

สำขำหัวหิน 1                         : โทร 03-251-4400    แฟกซ์ 03-251-4400      Mobile 082-005-9519

สำขำหัวหิน 2                         : โทร 03-252-3029    แฟกซ์ 03-252-3029      Mobile 082-005-9520

สำขำศิริรำช 1                        : โทร 02-866-8999    แฟกซ์ 02-866-8901      Mobile 082-005-9521

สำขำศูนย์รำชกำรฯ                       : โทร 02-143-8349    แฟกซ์ 02-143-8348      Mobile 082-005-9510

สำขำศิริรำช 2                         : โทร 02-412-4449    แฟกซ์ 02-412-4045      Mobile 082-005-9509

สำขำสนำมเสือป่ำ                       : โทร 02-282-3408    แฟกซ์ 02-282-2413      Mobile 082-005-9515

สำขำ ม.เกษตรศำสตร์           : โทร 02-942-7373    แฟกซ์ 02-942-7375        Mobile 091-770-7651

สำขำถนนสุโขทัย                            : โทร 02-241-2765    แฟกซ์ 02-241-2766      Mobile 082-005-9219           

สำขำเจริญสุขมงคลจิต                    : โทร 02-005-7914    แฟกซ์ 02-005-9517      Mobile 096-840-1898                     

สำขำอำคำรนิทรรศน์ฯ                    : โทร 02-004-6277     แฟกซ์ 02-044-6277      Mobile 095-371-8018

สำขำพระบรมมหำรำชวัง                  : โทร 02-225-0113     แฟกซ์ 02-225-0113      Mobile 095-371-8017

สำขำท่ำช้ำง                               : โทร 02-000-7544     แฟกซ์ 02-000-7544      Mobile 095-371-8020

สำขำชวนชม                               : โทร 02-006-5814    แฟกซ์ 02-006-5815      Mobile 095-371-8016

สำขำฉะเชิงเทรำ                       : โทร 03-808-8727      แฟกซ์ 03-808-8727      Mobile 095-371-8015

สำขำกรมทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภที่ 1      : โทร 02-118-6038    แฟกซ์ 02-118-6039      Mobile 091-773-3200

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับกำรจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
กำรพิมพ์ หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

แผ
นท

ี่ /
 M

ap

ผู้จ
ัดส

่ง 
/ 
De

liv
er

ed
 b

y 
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

...

ผู้ร
ับส

ินค
้ำ 

/ 
C
us

to
m

er
 ..

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.บริกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม /  INFORMATION & HOW TO ORDER

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

หมายเหตุ 1. ก�ำหนดช�ำระเป็นเช็ค สั่งจ่ำยในนำม   บริษัท สุวรรณชำด จ�ำกัด

              (ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด สำขำสัมมำกร บัญชีออมทรัพย์ เลขที ่136-260-9952)
 2. ก�ำหนดส่งสินค้ำภำยใน 15 วันหลังจำกได้รับใบสั่งซื้อ   
 3. ค่ำขนส่งฟรี (15 กม. จำกสำขำที่สั่งซื้อ มูลค่ำขั้นต�่ำ 20,000 บำท ในพื้นที่เขต กทม.)

    ทำงบริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่ำนให้ควำมไว้วำงใจในกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ

   

มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
สำขำกรมทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภที่ 11     : โทร 02-000-3415       แฟกซ์ 02-000-3416      Mobile 091-773-3210

สำขำเพชรบุรี                           : โทร 03-288-1160    แฟกซ์ 03-288-1161      Mobile 091-770-8379



content
06-11
กระเช้าของขวัญ มูลค่า 600-1,000

12-16
กระเช้าของขวัญ มูลค่า 1,200-1,800

17-21
กระเช้าของขวัญ มูลค่า 2,000-3,500

22-23
กระเช้าผัก-ผลไม้ ปลอดภัยจากสารพิษ

24-40
กระเช้าของขวัญ ดอยคํา-ดอยตุง
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กระเช้าแบบที่ 1

600 B

แครกเกอร์โรยงำ 160 ก., กล้วยน�้ำว้ำ ผักโขม ข้ำวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ, บิสชินเลมอนเนียแครกเกอร์ 138 ก. หรือ เดนิสำ บัตเตอร์ คุกกี้ 90 ก.   

เครื่องดื่มตะไคร้ผง (12ซอง) ดอยค�ำ, น�้ำสำมเกลอ 500 มล. ดอยค�ำ, นมสเตอริไลส์ 180 มล. โครงกำรชั่งหัวมัน

มะนำวทำขนมปัง 220 ก. ดอยค�ำ, น�้ำเห็ดถั่งเช่ำผสมเห็ดหลินจือ 200 มล. ดอยค�ำ, น�้ำลิ้นจี่ 200 มล. ดอยค�ำ,

กระเช้ำคละแบบ 10 นิ้ว, โบว์ผ้ำGolden Place

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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กระเช้าแบบที่ 2

600 B

กล้วยอบ 280 ก.(บำนำนำฯ), จูลี่ส์ ขนมปังสอดไส้เนยถั่ว 112 ก., น�้ำฝรั่ง 200 มล. ดอยค�ำ, น�้ำกระเจี๊ยบ 200 มล. ดอยค�ำ

น�้ำมะเขือเทศ 1000 มล. ดอยค�ำ, น�้ำกระเจี๊ยบ 200 มล. ดอยค�ำ, น�้ำทับทิมสกัดเข้มข้น 45 มล. ดอยค�ำ เดี่ยว

เห็ดหลินจือสกัดเข้มข้นผสมน�้ำผึ้งมะนำว 45 มล. ดอยค�ำ เดี่ยว, เครื่องดื่มตะไคร้ผง (12ซอง) ดอยค�ำ

น�้ำฝรั่ง 200 มล. ดอยค�ำ, น�้ำสำมเกลอ 500 มล. ดอยค�ำ, เครื่องดื่มออเจ้ำ 200 มล. ดอยค�ำ, กระเช้ำแฟนซี 10 นิ้ว

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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กล้วยอบ 280 ก. (บำนำนำฯ)

ขิงอบแห้ง 100 ก. ดอยค�ำ

บิสชินเลมอนเนียแครกเกอร์ 138 ก. หรือ

เดนิสำ บัตเตอร์ คุกกี้ 90 ก.

น�้ำเก๊กฮวยเเละคำโมไมล์ สูตรไม่เติมน�้ำตำล 

500 มล. ดอยค�ำ

ข้ำวซ้อมมือดอยค�ำ 1 กก.

น�้ำเสำวรสพร้อมดื่ม 200 มล. ดอยค�ำ

ว่ำนหำงจระเข้ในน�้ำมะนำวผสมน�้ำผึ้ง

250 มล. ดอยค�ำ

กระเช้ำคละแบบ 12 นิ้ว

โบว์ผ้ำGolden Place

เครื่องดื่มธัญพืชถั่ว 250 มล. ดอยค�ำ

น�้ำเห็ดถั่งเช่ำผสมเห็ดหลินจือ 200 มล. ดอยค�ำ

น�้ำมะนำวผสมน�้ำผึ้งเข้มข้น 500 มล. ดอยค�ำ

กระเช้าแบบที่ 3

800 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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มะนำวทำขนมปัง 220 ก. ดอยค�ำ

น�้ำข้ำวกล้องหอมนิลงอกผสมธัญพืช

250 มล. ดอยค�ำ

เครื่องดื่มขิงผง (12ซอง) ดอยค�ำ

ว่ำนหำงจระเข้ในน�้ำมะนำวผสมน�้ำผึ้ง

250 มล. ดอยค�ำ

น�้ำเสำวรส สูตรน�้ำตำลน้อย 200 มล.ดอยค�ำ

น�้ำเจียวกู้หลำนเเละดอกค�ำฝอย

สูตรไม่เติมน�้ำตำล 500 มล. ดอยค�ำ

มัลเบอร์รี่ 3 รส 100 ก.

คุกกี้แมคคำเดเมียช็อคโกแลต 120 ก.ดอยตุง

กล้วยอบ 450 ก. (บำนำนำฯ)

บิสชินพัฟแครกเกอร์ 150 ก. หรือ

เดนิสำ บัตเตอร์ คุกกี้ 90 ก.

ตะกร้ำคละแบบทรงเหลี่ยม รี กลม 12 นิ้ว

โบว์ผ้ำGolden Place

กระเช้าแบบที่ 4

800 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)



10

น�้ำตะไคร้ผสมขิงและใบเตย 500 มล. ดอยค�ำ

น�้ำผึ้ง 770 ก. ดอยค�ำ

ว่ำนหำงจระเข้ในน�้ำมะนำวผสมน�้ำผึ้ง

250 มล. ดอยค�ำ

น�้ำเก๊กฮวยเเละคำโมไมล์ สูตรไม่เติมน�้ำตำล 

500 มล. ดอยค�ำ

เครื่องดื่มออเจ้ำ 200 มล.ดอยค�ำ

กล้วยเคลือบช็อกโกแลต 250 ก. (บำนำนำฯ)

ขิงอบแห้ง 100 ก. ดอยค�ำ

ข้ำวกล้องเหลือง 1 กก. แพ็คถุงสูญญำกำศ

น�้ำเห็ดหลินจือผสมน�้ำผึ้ง 220 มล. ดร.สุรพล

แครกเกอร์โรยงำ 160 ก.

จูลี่ส์ ขนมปังสอดไส้เนยถั่ว 112 ก.

กระเช้ำคละแบบ 12 นิ้ว

โบว์ผ้ำGolden Place

กระเช้าแบบที่ 5

1,000 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

น�้ำเก๊กฮวยเเละคำโมไมล์ สูตรไม่เติมน�้ำตำล 

500 มล. ดอยค�ำ

น�้ำผึ้ง 770 ก. ดอยค�ำ

เครื่องดื่มขิงผง (12ซอง) ดอยค�ำ

มะนำวทำขนมปัง 220 ก. ดอยค�ำ

กล้วยอบ 280 ก. (บำนำนำฯ)

ขิงอบแห้ง 100 ก. ดอยค�ำ

เดนิสำ บัตเตอร์ คุกกี้ 90 ก.

ว่ำนหำงจระเข้ในน�้ำมะนำวผสมน�้ำผึ้ง

250 มล. ดอยค�ำ

ตระกร้ำบุผ้ำ 12”

โบว์ผ้ำGolden Place

กระเช้าแบบที่ 6

1,000 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

เครื่องดื่มตะไคร้ผง (12ซอง) ดอยค�ำ

เห็ดหลินจือสกัดเข้มข้นผสมน�้ำผึ้งมะนำว

45 มล. ดอยค�ำ เดี่ยว

น�้ำมังคุดสกัดเข้มข้น 45 มล. ดอยค�ำ (เดี่ยว)

โกโก้ผงดัทส์ 200 ก. (นำงพยำบำล)

น�้ำผึ้ง 770 ก. ดอยค�ำ

น�้ำเจียวกู้หลำนเเละดอกค�ำฝอย

สูตรไม่เติมน�้ำตำล 500 มล. ดอยค�ำ

เมอแรงค์มะม่วงข้ำวไรซ์เบอรรี่

นมสเตอริไลส์ 180 มล. โครงกำรชั่งหัวมัน

น�้ำมะเขือเทศ 1000 มล. ดอยค�ำ

มะม่วง 3 รส 100 ก. ดอยค�ำ

มัลเบอร์รี่ 3 รส 100 ก.

กล้วยอบ 280 ก. (บำนำนำฯ)

กระเช้ำคละแบบ 12 นิ้ว

โบว์ผ้ำGolden Place

กระเช้าแบบที่ 7

1,200 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

กล้วยกลม 110 ก. (บำนำนำฯ)

น�้ำผึ้ง 770 ก. ดอยค�ำ

คุกกี้แมคคำเดเมียช็อคโกแลตชิพ 120 ก. ดอยตุง

คุกกี้แมคคำเดเมียกำแฟ 120 ก. ดอยตุง

คุกกี้แมคคำเดเมียธรรมชำติ 120 ก. ดอยตุง

ขิงอบแห้ง 100 ก. ดอยค�ำ

มัลเบอร์รี่3รส 100 ก.

ตะกร้ำกระจูดหูหนัง 10 นิ้วสีธรรมชำติ

โบว์ผ้ำGolden Place

เครื่องดื่มตะไคร้ผง (12ซอง) ดอยค�ำ

เห็ดหลินจือสกัดเข้มข้นผสมน�้ำผึ้งมะนำว

45 มล.ดอยค�ำ เดี่ยว

พีชทำขนมปัง 220 ก.

โจ๊กลูกชิ้นไก่ 340 ก.จิตรลดำ

น�้ำมัลเบอร์รี่ 200 มล. ดอยค�ำ

มัลเบอร์รี่ 3 รส 25 ก. ดอยค�ำ

กระเช้าแบบที่ 8

1,200 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

ชำเขียวดอยค�ำ (กป.) 85 ก.

มะนำวทำขนมปัง 220 ก. ดอยค�ำ

ว่ำนหำงจระเข้ในน�้ำมะนำวผสมน�้ำผึ้ง

250 มล. ดอยค�ำ

น�้ำผึ้งขวดสวนจิตรลดำ 980 มล.

น�้ำสตรอเบอร์รี่ 1000 มล.ดอยค�ำ

นมสเตอลิไลส์ 450 มล. โครงกำรชั่งหัวมัน

แครกเกอร์โรยงำ 160 ก.

กระท้อนอบแห้ง 100 ก. ดอยค�ำ

กล้วยอบ 280 ก. (บำนำนำฯ)

คุกกี้โฮลเกรนผลไม้และน�้ำผึ้งNutri-U

น�้ำเก๊กฮวยสูตรโบรำณ 500 มล. ดอยค�ำ

น�้ำเจียวกู้หลำนเเละดอกค�ำฝอย

สูตรไม่เติมน�้ำตำล 500 มล. ดอยค�ำ

กระเช้ำคละแบบ 14 นิ้ว

กระเป๋ำถุงหูรูดM(PET)assorted 

6.5x18.5x2

บิสชินเลมอนเนียแครกเกอร์ 138 ก. หรือ

เดนิสำ บัตเตอร์ คุกกี้ 90 ก.

ชำเขียวรสต้นต�ำรับ 200 มล. ดอยค�ำ

ชำเขียวรสต้นต�ำรับ 200 มล. ดอยค�ำ

น�้ำเสำวรส สูตรน�้ำตำลน้อย 200 มล. ดอยค�ำ

น�้ำกระเจี๊ยบ 200 มล. ดอยค�ำ

น�้ำกระเจี๊ยบ 200 มล. ดอยค�ำ

กระเช้าแบบที่ 9

1,500 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

ฝรั่งอบแห้ง 40 ก. ดอยค�ำ

ผงนมถั่วเหลือง 300 ก. โกลด์คัพ

ข้ำวกล้องเฮงำะเลอทิญ 1กก. แพ็คถุงสูญญำกำศ

น�้ำผึ้ง 770 ก. ดอยค�ำ

น�้ำเก๊กฮวยเเละคำโมไมล์ สูตรไม่เติมน�้ำตำล

500 มล. ดอยค�ำ

เนื้อสตรอเบอร์รี่ทำขนมปังดอยค�ำ 220 ก.

ชำอัสสัมแพชชั่นพีช 50 ก. โครงกำร

มะนำวทำขนมปัง 220 ก. ดอยค�ำ

น�้ำตะไคร้ผสมขิงและใบเตย 500 มล. ดอยค�ำ

จูลี่ส์ ขนมปังสอดไส้เนยถั่ว 112ก.

มะม่วง 3 รส 100 ก. ดอยค�ำ

DoiTung Coffee Drip Medium Roast 60 ก.

น�้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์น�้ำผึ้งและมะนำว(แฮปปี้เมท)

ตะกร้ำกระจูดหูหนัง 12 นิ้วสีขัดอ่อน

โบว์ผ้ำGolden Place

กระเช้าแบบที่ 10

1,500 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

น�้ำเก๊กฮวยสูตรโบรำณ 500 มล. ดอยค�ำ

เนื้อสตรอเบอร์รี่ทำขนมปังดอยค�ำ 220 ก.

กระชำยสกัดผสมน�้ำผึ้งมะนำว

45 มล. ดอยค�ำ (แพ็ค6)

น�้ำเห็ดหลินจือผสมน�้ำผึ้ง 220 มล. ดร.สุรพล

โอวัลตินสวิสริชช็อกโกแลต 5 ซอง

ขิงอบแห้ง 100 ก. ดอยค�ำ

น�้ำผึ้ง 770 ก. ดอยค�ำ

มะม่วง 3 รส 100 ก. ดอยค�ำ

คุกกี้แมคคำเดเมียกำแฟ 120 ก. ดอยตุง

กล้วยอบ 280 ก. (บำนำนำฯ)

แครกเกอร์โรยงำ 160 ก.

น�้ำอินทผลัม 240 มล. ตรำไอเบฟ

บิสชินเลมอนเนียแครกเกอร์ 138 ก. หรือ

เดนิสำ บัตเตอร์ คุกกี้ 90 ก.

ดอยตุงแมคคำเดเมียสเปรด 200 ก.

ชำจีนดอยค�ำใหญ่

กระเช้ำแฟนซี 16 นิ้ว

กระเช้าแบบที่ 11

1,800 B
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

มะนำวทำขนมปัง 220 ก. ดอยค�ำ

น�้ำเห็ดหลินจือผสมน�้ำผึ้ง 220 มล. ดร.สุรพล

น�้ำผึ้งขวดสวนจิตรลดำ 980 มล.

นมสเตอลิไลส์ 450 มล. โครงกำรชั่งหัวมัน

นมUHTรสจืดสวนจิตรลดำ 200 มล.

ตรีผลำสกัดเข้มข้น 45 มล. ดอยค�ำ เดี่ยว

น�้ำข้ำวกล้องหอมนิลงอกผสมธัญพืช

250 มล. ดอยค�ำ

น�้ำตะไคร้ผสมขิงและใบเตย 500 มล. ดอยค�ำ

เครื่องดื่มขิงผง (12ซอง) ดอยค�ำ

โกโก้ผงดัทส์ 200 ก. (นำงพยำบำล)

ข้ำวตังกล่องเหลี่ยมสุคันธำ

น�้ำเห็ดถั่งเช่ำผสมเห็ดหลินจือ 200 มล. ดอยค�ำ

มัลเบอร์รี่ 3 รส 100 ก.

ขิงอบแห้ง 100 ก. ดอยค�ำ

ข้ำวกล้องไก่ป่ำ 1กก. แพ็คถุงสูญญำกำศ

คุกกี้แมคคำเดเมียธรรมชำติ 120ก. ดอยตุง

กล้วยอบ 280 ก. (บำนำนำฯ)

กระเช้ำคละแบบ 16 นิ้ว

บิสชินพัฟแครกเกอร์ 150 ก. หรือ

เดนิสำ บัตเตอร์ คุกกี้ 90 ก.

น�้ำอินทผลัม 240 มล. ตรำไอเบฟ

กระเป๋ำถุงหูรูดM(PET)assorted 6.5x18.5x2

กระเช้าแบบที่ 12

2,000 B
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

น�้ำส�ำรอง ตรำต้นต�ำหรับ 180 มล.

กระชำยสกัดผสมน�้ำผึ้งมะนำว

45 มล. ดอยค�ำ เดี่ยว

น�้ำสำมเกลอ 500 มล. ดอยค�ำ

สตรอเบอรี่อบแห้ง 25 ก. ดอยค�ำ

น�้ำลูกพรุน ซันสวีต

น�้ำผึ้งขวดสวนจิตรลดำ 980 มล.

น�้ำมัลเบอร์รี่ 300 มล. สิงห์ปำร์ค

นมสเตอริไลส์ 180 มล. โครงกำรชั่งหัวมัน

น�้ำขิงสูตรไม่มีน�้ำตำล โกเด้นท์ 90 ก.

น�้ำเสำวรสพร้อมดื่ม 200 มล. ดอยค�ำ

น�้ำมัลเบอร์รี่สกัดเข้มข้น 45 มล. ดอยค�ำ เดี่ยว

เนื้อมัลเบอร์รี่ทำขนมปัง 220 ก. ดอยค�ำ

กล้วยอบ 280 ก. (บำนำนำฯ)

มะม่วง 3 รส 100 ก. ดอยค�ำ

กระท้อนอบแห้ง 100 ก. ดอยค�ำ

บิสชินเลมอนเนียแครกเกอร์ 138 ก. หรือ

เดนิสำ บัตเตอร์ คุกกี้ 90 ก.

ธัญญำหำรข้ำว 10 ชนิดรสขิงโกลด์คัพ

กระเช้ำคละแบบ 14 นิ้ว

น�้ำอินทผลัม 240 มล.ตรำไอเบฟ

กระเป๋ำถุงหูรูดS(PET)assorted 6.5x14x19

น�้ำเบอร์รี่รวม 200 มล. ดอยค�ำ

ชำเขียวรสต้นต�ำรับ 200 มล. ดอยค�ำ

โอวัลตินสวิสริชช็อกโกแลต 5 ซอง

โฮลวีทแครกเกอร์ 180 ก.

นมสเตอริไลส์ 180 มล. โครงกำรชั่งหัวมัน

น�้ำเห็ดหลินจือผสมน�้ำผึ้ง 200 มล. ตรำดอยค�ำ

กระเช้าแบบที่ 13

2,000 B
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

ขิงอบแห้ง 100 ก. ดอยค�ำ

ข้ำวตังกล่องเหลี่ยมสุคันธำ

มัลเบอร์รี่ 3 รส 100 ก.

ธัญพืชพร้อมชงสูตรข้ำวไรซ์เบอร์รี่ผสมเห็ด 5 

ชนิดโกลด์คัพ

เครื่องดื่มขิงผง (12ซอง) ดอยค�ำ

คุกกี้แมคคำเดเมียธรรมชำติ 120ก.ดอยตุง

น�้ำเก๊กฮวยสูตรโบรำณ 500 มล. ดอยค�ำ

น�้ำอินทผลัม 240 มล.ตรำไอเบฟ

น�้ำเห็ดหลินจือผสมน�้ำผึ้ง 220 มล. ดร.สุรพล

ชำจีนดอยค�ำใหญ่

พีชทำขนมปัง 220 ก.

เนื้อสตรอเบอร์รี่ทำขนมปัง ดอยค�ำ

น�้ำทับทิมสกัดเข้มข้น 45 มล. ดอยค�ำ (แพ็ค6)

น�้ำผึ้ง 770 ก. ดอยค�ำ

น�้ำเห็ดหลินจือผสมน�้ำผึ้ง 220 มล. ดร.สุรพล

โบว์ผ้ำGolden Place

ดอกไม้ประดิษฐ์ขนำดใหญ่

น�้ำเห็ดถั่งเช่ำผสมเห็ดหลินจือ 200 มล. ดอยค�ำ

เห็ดหลินจือสกัดเข้มข้นผสมน�้ำผึ้งมะนำว 45 

มล.ดอยค�ำ เดี่ยว

บิสชินพัฟแครกเกอร์ 150 ก. หรือ

เดนิสำ บัตเตอร์ คุกกี้ 90 ก.

น�้ำสำมเกลอ 500 มล. ดอยค�ำ

กระเช้ำคละแบบ 16 นิ้ว

น�้ำเสำวรสพร้อมดื่ม 200 มล. ดอยค�ำ

จูลี่ส์ ขนมปังสอดไส้ชีส 112 ก.

กระเช้าแบบที่ 14

2,500 B
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

คุกกี้แมคคำเดเมียธรรมชำติ 120 ก. ดอยตุง

กำแฟคั่วบด Peaberry Dark ดอยตุง

น�้ำเห็ดหลินจือสกัดเข้มข้น 70 มล. (แพ็ค 6)

น�้ำเสำวรสพร้อมดื่ม 200 มล. ดอยค�ำ

ดอยตุงแมคคำเดเมียนัทเกลือ 150 ก.

โอวัลตินสวิสริชช็อกโกแลต 5 ซอง

มัลเบอร์รี่ 3 รส 100 ก.

มะม่วง 3 รส 100 ก. ดอยค�ำ

มะนำวทำขนมปัง 220 ก. ดอยค�ำ

คุกกี้แมคคำเดเมียช็อคโกแลต 120 ก. ดอยตุง

เดนิสำ บัตเตอร์ คุกกี้ 90 ก.

ชำขิงด�ำไม่มีน�้ำตำลแบบกล่อง 90 ก.

น�้ำผึ้งขวดสวนจิตรลดำ 980 มล.

ชำจีนหยวนจื่ออู่หลงใหญ่

คุกกี้ช็อคโกแลต 150 ก. สวนจิตรลดำ

น�้ำอินทผลัมอัดเเก๊ส 250 มล. ตรำไอเบฟ

กล้วยอบ 280 ก. (บำนำนำฯ)

เครื่องดื่มออเจ้ำ 200 มล. ดอยค�ำ

น�้ำเสำวรสพร้อมดื่ม 200 มล. ดอยค�ำ

กระเช้ำคละแบบ 16 นิ้ว

กระเป๋ำถุงหูรูดM(PET)assorted 6.5x18.5x2

กระเช้าแบบที่ 15

3,000 B
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

คุกกี้แมคคำเดเมียกำแฟ 120 ก. ดอยตุง

เห็ดหลินจือสกัดเข้มข้น 45 มล. ดอยค�ำ (แพ็ค6)

ธัญญำหำรส�ำเร็จรูป(ธัญพืช 15 ชนิด)

ข้ำวตังกล่องเหลี่ยมสุคันธำ

กล้วยอบ 450 ก.(บำนำนำฯ)

ข้ำวกล้องเหลือง 1กก. แพ็คถุงสูญญำกำศ

น�้ำเจียวกู้หลำนเเละดอกค�ำฝอย

สูตรไม่เติมน�้ำตำล 500 มล. ดอยค�ำ

ซุปลูกเดือยชำเขียว ออร์กำนิค รสจืด

เครื่องดื่มขิงผง (12ซอง) ดอยค�ำ

คุกกี้แมคคำเดเมียช็อคโกแลตชิพ 120 ก. ดอยตุง

ชำใบหม่อนผสมมะลิใบเตย (กป)

มะม่วง 3 รส 100ก. ดอยค�ำ

กล้วยอบ 280 ก. (บำนำนำฯ)

กระท้อนอบแห้ง 100 ก. ดอยค�ำ

โกโก้ผงดัทส์ 200 ก. (นำงพยำบำล)

ชำเขียวดอยค�ำ (กป.) 85 ก.

น�้ำสตรอเบอร์รี่ 200 มล. ดอยค�ำ

นมสเตอลิไลส์ 450 มล. โครงกำรชั่งหัวมัน

แชมพูส�ำหรับผมหงอก (ภูต้นน�้ำ)

มะนำวทำขนมปัง 220 ก. ดอยค�ำ

น�้ำผึ้งขวดสวนจิตรลดำ 980 มล.

กระเช้ำ ลำยเปีย 18 นิ้ว

ดอกไม้ประดิษฐ์ขนำดใหญ่

โบว์ผ้ำGolden Place

น�้ำอินทผลัม 240 มล. ตรำไอเบฟ

เดนิสำ บัตเตอร์ คุกกี้ 90 ก.

กระเช้าแบบที่ 16

3,500 B
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กระเชา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษ

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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กระเช้าผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

กระเช้าแบบที่ 17

590 B

เครื่องดื่มดอกค�ำฝอยรำกบัวแก่นฝำง 200 มล., น�้ำเห็ดถังเช่ำผสมเห็ดหลินจือ 200 มล., ซอสพริกสูตรไม่มีน�้ำตำล 200 มล.

น�้ำผึ้ง 100% น�้ำผึ้งเกสรดอกล�ำไย 230 กรัม, นมถั่วเหลือง 180 กรัม (กิ๊ฟเซ็ท), น�้ำเก๊กฮวยสูตรโบรำณ 500 มล.

น�้ำสำมเกลอ 500 มล., ว่ำนหำงจระเข้ในน�้ำมะนำวผสมน�้ำผึ้ง 250 มล.
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

กระเช้าแบบที่ 18

790 B

เครื่องดื่มดอกค�ำฝอยรำกบัวแก่นฝำง 200 มล., น�้ำเห็ดถังเช่ำผสมเห็ดหลินจือ 200 มล., ซอสพริกสูตรหญ้ำหวำน 200 กรัม

น�้ำมะเขือเทศ 99% 1000 มล., สตรอว์เบอร์รีทำขนมปัง 220 กรัม, มัลเบอร์รี 3 รส 100 กรัม, นมถั่วเหลือง 180 กรัม (กิ๊ฟเซ็ท)

น�้ำเก๊กฮวยสูตรโบรำณ 500 กรัม, น�้ำสำมเกลอ 500 กรัม, กระชำยสกัดเข้มข้นน�้ำผึ้งและมะนำว 45 มล., ตรีผลำสกัดเข้มข้น 45 มล.

น�้ำผึ้งผสมมะนำว 230 มล.
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

ชุดส�ำรับต�ำรับดอยค�ำ 100 กรัม 2 ซอง

เครื่องดื่มดอกค�ำฝอยรำกบัวแก่นฝำง 200 มล.

น�้ำเห็ดถังเช่ำผสมเห็ดหลินจือ 200 มล.

ซอสพริกสูตรไม่มีน�้ำตำล 200 ก.

ฟ้ำทะลำยโจร 10 แคปซูล

น�้ำเสำวรส 50% 1000 มล.

น�้ำผึ้ง 100% น�้ำผึ้งเกสรดอกล�ำไย 770 กรัม

พีชผ่ำครึ่งในน�้ำเชื่อม 565 กรัม

ขิงอบแห้ง 100 กรัม

มัลเบอร์รีทำขนมปัง 220 กรัม

น�้ำเก๊กฮวยสูตรโบรำณ 500 มล.

น�้ำสำมเกลอ 500 มล.

กระชำยสกัดเข้มข้นน�้ำผึ้งและมะนำว 45 มล.

น�้ำข้ำวกล้องหอมนิลงอกผสมธัญพืช 250 มล.

กระเช้าแบบที่ 19

1,290 B
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)

กระเช้าแบบที่ 20

499 B

แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม (ตรำดอยตุง) 50 กรัม,  คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม (ตรำดอยตุง) 120 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว (ตรำดอยตุง) 120 กรัม, กระเป๋ำผ้ำดอยตุง และวัสดุตกแต่ง
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กระเช้าแบบที่ 21

590 B
ข้ำวฮำงงอก ข้ำวมะลิ 60%

ตรำเฮลโล 1 กิโลกรัม 

ข้ำวหอมมะลิ ตรำเฮลโล 1 กิโลกรัม 

กระเป๋ำผ้ำ ตรำดอยตุง

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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กระเช้าแบบที่ 22

1,290 B

แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม (ตรำดอยตุง) 50 กรัม, คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม (ตรำดอยตุง) 120 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว (ตรำดอยตุง) 120 กรัม, แมคคำเดเมียบด รสดั้งเดิม (ตรำดอยตุง) 200 กรัม

กระเป๋ำผ้ำทอ ดอยตุง, ตะกร้ำ พร้อมวัสดุตกแต่ง

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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กระเช้าแบบที่ 23

1,490 B

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดดริป คั่วกลำง (ตรำดอยตุง)  60 กรัม, แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม (ตรำดอยตุง) 50 กรัม

แมคคำเดเมียอบ รสเกลือ (ตรำดอยตุง) 50 กรัม, คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม (ตรำดอยตุง) 120 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว (ตรำดอยตุง) 120 กรัม, น�้ำผึ้งดอกแมคคำเดเมีย (ตรำดอยตุง) 280 กรัม

แมคคำเดเมียบด รสดั้งเดิม (ตรำดอยตุง) 200 กรัม, กระเป๋ำถุงหูรูด assorted 11x24x30 cm. 1ถุง, ตะกร้ำ พร้อมวัสดุตกแต่ง

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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กระเช้าแบบที่ 24

1,890 B
กำแฟอำรำบิก้ำแท้คั่วบด สูตรคลำสสิก

(ตรำดอยตุง)  200 กรัม 

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดดริป คั่วกลำง

(ตรำดอยตุง) 60 กรัม

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดดริป คั่วเข้ม

(ตรำดอยตุง)  60 กรัม

แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

แมคคำเดเมียบด รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 200 กรัม

กระเป๋ำผ้ำทอ ดอยตุง 

ตะกร้ำ พร้อมวัสดุตกแต่ง

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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กระเช้าแบบที่ 25

2,090 B
กำแฟอำรำบิก้ำแท้คั่วบด พีเบอร์รี

สูตรดำร์กโรสต์ (ตรำดอยตุง)  200 กรัม 

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดสกัดเย็น

(ตรำดอยตุง) 150 กรัม

แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

แมคคำเดเมียอบ รสเกลือ

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

น�้ำผึ้งดอกแมคคำเดเมีย

(ตรำดอยตุง) 280 กรัม

แมคคำเดเมียบด รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 200 กรัม

ข้ำวหอมมะลิ ตรำเฮลโล 1 กิโลกรัม 

กระเป๋ำถุงหูรูด assorted 11x24x30 cm. 1 ถุง

กระเป๋ำแต่งลำยผ้ำทอ ดอยตุง

พร้อมวัสดุตกแต่ง

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

น�้ำผึ้งดอกแมคคำเดเมีย (ตรำดอยตุง) 280 กรัม

กระเป๋ำผ้ำทอ ดอยตุง

ตะกร้ำ พร้อมวัสดุตกแต่ง

กระเช้าแบบที่ 26

1,190 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

แมคคำเดเมียอบ รสเกลือ

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดดริป คั่วกลำง

(ตรำดอยตุง)  60 กรัม 

คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม 

น�้ำผึ้งดอกแมคคำเดเมีย

(ตรำดอยตุง) 280 กรัม

กระเป๋ำผ้ำทอดอยตุง

ตะกร้ำพร้อมวัสดุตกแต่ง

กระเช้าแบบที่ 27

1,490 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม 

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดดริป คั่วกลำง

(ตรำดอยตุง)  60 กรัม      

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดดริป คั่วเข้ม

(ตรำดอยตุง)  60 กรัม         

คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม      

น�้ำผึ้งดอกแมคคำเดเมีย

(ตรำดอยตุง) 280 กรัม

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดสกัดเย็น

(ตรำดอยตุง) 150 กรัม              

กระเป๋ำผ้ำทอ ดอยตุง

ตะกร้ำ พร้อมวัสดุตกแต่ง 

กระเช้าแบบที่ 28

1,790 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

แมคคำเดเมียอบ รสเกลือ

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดดริป คั่วกลำง

(ตรำดอยตุง) 60 กรัม                       

คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม    

น�้ำผึ้งดอกแมคคำเดเมีย

(ตรำดอยตุง) 280 กรัม

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดสกัดเย็น

(ตรำดอยตุง) 150 กรัม  

กำแฟอำรำบิก้ำแท้คั่วบด พีเบอร์รี

สูตรดำร์กโรสต์ (ตรำดอยตุง) 200 กรัม 

กระเป๋ำผ้ำทอ ดอยตุง

ผ้ำพันคอ ดอยตุง

ตะกร้ำ พร้อมวัสดุตกแต่ง

กระเช้าแบบที่ 29

2,790 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม 

คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม           

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม  

น�้ำผึ้งดอกแมคคำเดเมีย 

(ตรำดอยตุง) 280 กรัม

กระเป๋ำผ้ำทอ ดอยตุง

กระเป๋ำเส้นใยพลำสติกแต่งลำยผ้ำทอ

พร้อมวัสดุตกแต่ง

กระเช้าแบบที่ 30

1,290 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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กระเช้าแบบที่ 31

1,590 B
แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

แมคคำเดเมียอบ รสเกลือ

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดดริป คั่วกลำง

(ตรำดอยตุง) 60 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

น�้ำผึ้งดอกแมคคำเดเมีย (ตรำดอยตุง) 280 กรัม

กระเป๋ำผ้ำทอ ดอยตุง 

กระเป๋ำเส้นใยพลำสติกแต่งลำยผ้ำทอ

ตรำดอยตุง พร้อมวัสดุตกแต่ง

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดดริป คั่วกลำง

(ตรำดอยตุง) 60 กรัม     

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดดริป คั่วเข้ม

(ตรำดอยตุง)  60 กรัม   

คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม   

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม 

น�้ำผึ้งดอกแมคคำเดเมีย

(ตรำดอยตุง) 280 กรัม

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดสกัดเย็น

(ตรำดอยตุง) 150 กรัม                                                      

กระเป๋ำผ้ำทอ ดอยตุง

กระเป๋ำเส้นใยพลำสติกแต่งลำยผ้ำทอ

พร้อมวัสดุตกแต่ง   

กระเช้าแบบที่ 32

1,890 B

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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กระเช้าแบบที่ 33

2,890 B
แมคคำเดเมียอบ รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

แมคคำเดเมียอบ รสเกลือ

(ตรำดอยตุง) 50 กรัม

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดดริป คั่วกลำง

(ตรำดอยตุง) 60 กรัม 

คุกกี้แมคคำเดเมีย รสดั้งเดิม

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

คุกกี้แมคคำเดเมียผสมงำด�ำและงำขำว

(ตรำดอยตุง) 120 กรัม

น�้ำผึ้งดอกแมคคำเดเมีย

(ตรำดอยตุง) 280 กรัม 

กำแฟอำรำบิก้ำแท้ ชนิดสกัดเย็น

(ตรำดอยตุง) 150 กรัม   

กำแฟอำรำบิก้ำแท้คั่วบด พีเบอร์รี

สูตรดำร์กโรสต์ (ตรำดอยตุง) 200 กรัม 

กระเป๋ำผ้ำทอ ดอยตุง

ผ้ำพันคอ ดอยตุง

กระเป๋ำเส้นใยพลำสติกแต่งลำยผ้ำทอ

พร้อมวัสดุตกแต่ง  

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและตัวสินค้ำ หรือระงับจ�ำหน่ำยในกรณีที่เกิดผิดพลำดจำกกำรพิมพ์

หรือสินค้ำขำดตลำด หรือสินค้ำหมดก่อนก�ำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (รำคำขำยเป็นเงินบำท)
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ติดตามรายละเอียดได้ที�

มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

สาขาพระราม 9           : เลขที่ 185 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310     โทร 02-935-6000   แฟกซ์ 02-935-6222      Mobile 082-005-9516

สาขาสะพานสูง            : เลขที่ 99 ถนนรามค�าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240               โทร 02-729-6620   แฟกซ์ 02-729-6627    Mobile 082-005-9522 
สาขาซีพี ทาวเวอร์            : เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500                       โทร 02-638-3021   แฟกซ์ 02-638-3021    Mobile 082-005-9517

สาขาหัวหิน 1            : เลขที่ 5/15-16 ถนนเพชรเกษม ต�าบลหัวหิน อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110       โทร 03-251-4400   แฟกซ์ 03-251-4400    Mobile 082-005-9519

สาขาหัวหิน 2            : เลขที่ 99 ซอย ม.บ่อฝ้าย ต�าบลหัวหิน อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110           โทร 03-252-3029   แฟกซ์ 03-252-3029    Mobile 082-005-9520

สาขาศิริราช 1            : เลขที่ 264/18 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700           โทร 02-866-8999   แฟกซ์ 02-866-8901    Mobile 082-005-9521

สาขาศูนย์ราชการฯ            : เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210         โทร 02-143-8349   แฟกซ์ 02-143-8348    Mobile 082-005-9510

สาขาศิริราช 2            : โรงพยาบาลศิริราช อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น B1 เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช 
              เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700                                                       โทร 02-412-4449   แฟกซ์ 02-412-4045    Mobile 082-005-9509

สาขาสนามเสือป่า            : ส�านักพระราชวัง อาคาร 601 สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต 
              กรุงเทพมหานคร 10300                              โทร 02-282-3408   แฟกซ์ 02-282-2413    Mobile 082-005-9515

สาขา ม.เกษตรศาสตร์            : ชั้น 1 อาคารส่วนสนับสนุนและอ�านวยการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน 
              แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900                              โทร.02-924-7373   แฟกซ์ 02-942-7375      Mobile 091-770-7651

สาขาถนนสุโขทัย            : 904 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300                              โทร. 02-241-2765  แฟกซ์ 02-241-2766    Mobile 082-005-9219  
สาขาเจริญสุขมงคลจิต             : เลขที่ 999/1 หมู่ 1 ถ.สุวรรณภูมิ 4 แขวงหนองปรือ เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540         โทร. 02-005-7914  แฟกซ์ 02-005-9517    Mobile 096-840-1898       
สาขาพระบรมมหาราชวัง            : พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  โทร. 02-225-0113    แฟกซ์ 02-225-0113    Mobile 095-371-8017

สาขาอาคารนิทรรศน์ฯ            : อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เลขที่ 100 ถ.ราชด�าเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
                                    เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200                                                                   โทร. 02-004-6277    แฟกซ์ 02-044-6277    Mobile 095-371-8018

สาขาท่าช้าง            : ห้องเลขที่ 196-198 ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200         โทร. 02-000-7544  แฟกซ์ 02-000-7544    Mobile 095-371-8020

สาขาชวนชม            : เลขที่ 33/1835 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900                       โทร. 02-006-5814  แฟกซ์ 02-006-5815    Mobile 095-371-8016

สาขาฉะเชิงเทรา            : 122/2 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000                           โทร. 03-808-8727    แฟกซ์ 03-808-8727    Mobile 095-371-8015

สาขากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่1     : เลขที่ 181/7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400           โทร. 02-118-6038  แฟกซ์ 02-118-6039    Mobile 091-773-3200

สาขากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่11   : เลขที่ 2/2099 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220            โทร. 02-000-3415    แฟกซ์ 02-000-3416    Mobile 091-773-3210

   
สาขาเพชรบุรี                          : เลขที่ 10 ถนนราชวิถี แขวงคลองกระแซง เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000                  โทร. 03-288-1160  แฟกซ์ 03-288-1161    Mobile 091-770-8379
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