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รายการ และราคาผลิตภัณฑ์ TAHITIAN NONI
(สาหรับสมาชิกทัว่ ไป NoniThailand.com เท่านั้น)
Updated 11 เม.ย. 2565

รายการผลิตภัณฑ์

ปริมาณ ราคาปลีก ส่ วนลด ราคาสมาชิก

1. หมวดผลิตภัณฑ์ เครื่องดืม่ เพือ่ สุ ขภาพ (Tahitian Noni Juice) ขวดแก้ ว ขนาดบรรจุขวดละ 1,000 ml.
1.1 น้ าผลไม้โนนิ (Tahitian Noni Juice) : ขวด

1,000 ml.

1,925

15 %

1,645

1.2 น้ าผลไม้โนนิ (Tahitian Noni Juice) : แพ็คคู่ 2 ขวด

2 ขวด

3,850

19 %

3,135

1.3 น้ าผลไม้โนนิ (Tahitian Noni Juice) : กล่อง (4 ขวด)

4 ขวด

7,700

20 %

6,150

1.4 น้ าผลไม้โนนิ (Tahitian Noni Juice) : 2 กล่อง (8 ขวด) (ฟรี คา่ ส่ง)

8 ขวด

15,400

22 %

12,000

ผลิตภัณฑ์ เครื่องดืม่ แม็กซ์ เบฟเวอร์ เรจ (MAX Beverage Fruit Juice) ขวดแก้ ว ขนาดบรรจุขวดละ 750 ml. (out of stock)
1.5 ผลิตภัณฑ์แม็กซ์ (MAX Beverage Fruit Juice) : ขวด

750 ml.

2,300

15 %

1,950

1.6 ผลิตภัณฑ์แม็กซ์ (MAX Beverage Fruit Juice) : แพ็คคู่ 2 ขวด

2 ขวด

4,600

21 %

3,650

1.7 ผลิตภัณฑ์แม็กซ์ (MAX Beverage Fruit Juice) : กล่อง (4 ขวด)

4 ขวด

9,200

23 %

7,100

1.8 ผลิตภัณฑ์แม็กซ์ (MAX Beverage Fruit Juice) : แพ็คใหญ่ 7 ขวด (ฟรี ค่าส่ง)

7 ขวด

16,100

25 %

12,000

1.9 TruAge Pack 1 : ผลิตภัณฑ์แม็กซ์ (2 ขวด) + น้ าผลไม้โนนิ (2 ขวด) (ฟรี ค่าส่ง)

4 ขวด

8,450

24 %

6,450

1.10 TruAge Pack 2 : ผลิตภัณฑ์แม็กซ์ (4 ขวด) + น้ าผลไม้โนนิ (4 ขวด) (ฟรี ค่าส่ง)

8 ขวด

16,900

27 %

12,400

2.1 ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า TruAge Skin THERAPY GEL

150 ml.

1,800

17 %

1,500

2.2 ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า TruAge Skin THERAPY GEL (4 หลอด)

4 หลอด

7,200

18 %

5,900

3.1 ซีรั่มจากใบโนนิ (Tahitian Noni Leaf Serum)

30 ml.

1,750

20 %

1,400

3.2 สบู่โอ๊ตมีล (Tahitian Noni Oatmeal Soap) : 2 ก้อน

345 g.

400

25 %

300

113.4 g.

750

20 %

600

2. หมวดผลิตภัณฑ์ ดูแลบารุงผิวหน้ า (Tahitian Noni Facial Care) (out of stock)

3. หมวดผลิตภัณฑ์ ดูแลบารุงผิว (Tahitian Noni Skin Care) (out of stock)

3.3 ครี มบารุ งผิวส่วนที่แห้งกร้าน (Body Butter)

วิธีการสั่ งซื้อ
1. ทางเว็บไซต์ โดยกรอกแบบฟอร์มสัง่ ซื้ อผ่านทางเว็บไซต์ http://www.NoniThailand.com ในหน้า “ติดต่อเรา”
2. ทางโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ท่านสามารถโทรสัง่ สิ นค้าที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-6922551
3. ทางอีเมล์ โดย E-mail มาที่ sales@nonithailand.com
4. ทาง LINE ID : jirapong.a
วิธีการชาระเงิน
1. โอนเงินผ่ านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี จิรพงศ์ อนันต์สุทธิ วรา โดยสามารถเลือกชาระผ่านธนาคารต่างๆ หรื อ ATM ดังนี้
1.1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย สาขาพระปิ่ นเกล้า
เลขที่ 031-1-52990-9
1.2 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งเทพ สาขาบางยี่ขนั
เลขที่ 137-0-75757-5
1.3 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิ กรไทย สาขาบางยี่ขนั
เลขที่ 047-2-01785-5
1.4 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาย่อย จรัญสนิทวงศ์ 48
เลขที่ 121-2-11251-8
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เมื่อชาระเงินแล้ว กรุ ณาเก็บ Slip ที่โอนเงินไว้ และให้แจ้งการชาระเงิน ธนาคาร & วันและเวลาโดยประมาณที่โอนเงิน มา
ตามช่องทางการติดต่อด้านบน
2. บริการเก็บเงินปลายทาง โดย Kerry Logistic ซึ่ งจะคิดค่าบริ การเพิ่ม 3% ของมูลค่าสิ นค้ารวมที่สงั่ ซื้ อ (รวมค่าจัดส่ ง)
เช่น สัง่ ซื้ อน้ าผลไม้โนนิ แพ็คคู่ 2 ขวด ราคาสมาชิก 3,150 บาท, ค่าจัดส่ ง 100 บาท รวมเป็ นเงิน 3,250 บาท
ค่าบริ การเก็บเงินปลายทาง 3% ของ 3,250 บาท = 97.50 บาท, ดังนั้นรวมเรี ยกเก็บเงินปลายทาง 3,347.50 บาท
วิธีการรับสิ นค้ า
รับสิ นค้ าตามที่อยู่ที่ระบุ โดยจัดส่ งสิ นค้าให้ตามที่อยูท่ ี่ท่านระบุ ท่านจะได้รับสิ นค้าภายใน 2-3 วันทาการ (ไม่รวมวันหยุด
ส.-อา. และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากวันที่ชาระเงิน
การคิดค่ าจัดส่ ง (จัดส่ งโดยบริ ษัท Kerry Logistic หรื อ TNT)
 น้ าผลไม้โนนิ /MAX (1-2 ขวด) คิดค่าจัดส่ ง 100 บาท ทัว่ ประเทศ
 น้ าผลไม้โนนิ /MAX (3-4 ขวด) คิดค่าจัดส่ ง 150 บาท ทัว่ ประเทศ
 สัง่ ซื้ อสิ นค้าเกิน 9,000 บาท ส่ งฟรี !! ทัว่ ประเทศ
 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ คิดค่าขนส่ ง 50 หรื อ 100 บาท (ขึ้นอยู่กบั จานวนสิ นค้า)

ติดต่อสอบถาม
จิรพงศ์ อนันต์สุทธิ วรา
โทร. 092-6922551
sales@nonithailand.com
LINE ID : jirapong.a

“ ผลิตภัณฑ์ Tahitian Noni ของแท้ ไม่ มวี างจาหน่ ายทัว่ ไป สามารถสั่งซื้อสินค้ าได้ ทตี่ วั แทนจาหน่ ายเท่ านั้น ”

