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Bundle Deal คอือะไร? 

1Bundle Deal คอือะไร?

Bundle Deal คอืระบบใน Seller Centre ซึง่ท าใหร้า้นคา้สามารถสรา้งดลี

พเิศษ ทีจ่ะมอบส่วนลดใหผู้ซ้ ึอ้ เมือ่ท าการซือ้สนิคา้แบบเป็นชดุ 

รา้นคา้สามารถ สรา้งและจดัการ Bundle Deal ไดด้ว้ยตวัเอง
• เลอืกจดัชดุ Bundle Deal จากสนิคา้ในรา้นของคุณ
• เลอืกประเภทของส่วนลด

• ดู และ export รายละเอยีดของค าสัง่ซ ือ้

ผูซ้ ือ้จะเห็นป้าย Bundle Deal บนสนิคา้ของคุณขณะชอ๊ปป้ิง

Bundle Deal สามารถดงึดูดผูซ้ ือ้ใหค้ลกิเขา้ชมสนิคา้ของคณุมากขึน้ 

ขายสนิคา้ไดจ้ านวนเพิม่ขึน้ตอ่หน่ึงค าส ัง่ซ ือ้ และชว่ยเพิม่ยอดขายอกี

ดว้ย



เร ิม่ตน้ใชง้าน Bundle Deal 

2

ลอ๊กอนิใน Shopee
Seller Centre

เขา้ไปที่ Marketing 
Centre, คลกิที่
Bundle Deal.

คลกิที่ สรา้ง

“Bundle Deal”

ใส่รายละเอยีดของ

Bundle และ
เลอืกสนิคา้ ทีจ่ะจดั

ชดุ Bundle

ปรบัเปลีย่นสนิคา้ 

หรอืด ูรายละเอยีด

ค าส ัง่ซ ือ้

Bundle Deal คอือะไร?



1. Login เขา้ที ่Seller Centre

3วธิกีารใชง้านแตใ่นละขัน้ตอน

Login เขา้ที ่Seller Centre



2. เขา้ไปที ่Marketing Centre และคลกิที ่Bundle Deal
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คลกิทีน่ี่ เพือ่ ดู สรา้ง และจดัการ 

Bundle Deal ของคณุ

วธิกีารใชง้านแตใ่นละขัน้ตอน



3. สรา้ง Bundle Deal 
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คลกิ

‘สรา้ง Bundle Deal’ 
เพือ่สรา้ง Bundle Deal 
ใหม่

วธิกีารใชง้านแตใ่นละขัน้ตอน



4. ใสร่ายละเอยีดของ Bundle deal 
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รา้นคา้สามารถเลอืกสรา้ง Bundle Deal ไดท้ ัง้หมด 3 ประเภท

1. เปอรเ์ซน็ตส์่วนลด – เชน่ ซ ือ้ครบ 3 ชิน้ รบัส่วนลด 10%

2. จ านวนส่วนลด – เชน่ ซ ือ้ครบ 3 ชิน้ รบัส่วนลด 100฿
หมายเหตุ: ส่วนลดทีต่ ัง้จะตอ้งต ่ากวา่ราคาขายดัง้เดมิของสนิคา้
ใน Bundle รวมกนั

3. ดลีพเิศษ – เชน่ ซ ือ้ 3 ชิน้ ในราคา 199฿
หมายเหตุ: ดลีพเิศษจ าเป็นตอ้งตัง้ราคาต า่กวา่ ราคาขายดัง้เดมิ
ของสนิคา้ใน Bundle รวมกนั



5. เพิม่สนิคา้ส าหรบั Bundle Deal

7

หลงัจากใสร่ายละเอยีด

ของ Bundle แลว้ คลกิ 
“เพิม่สนิคา้” เพือ่จดัชดุ
สนิคา้เขา้ใน Bundle

วธิกีารใชง้านแตใ่นละขัน้ตอน



6. เลอืกสนิคา้ส าหรบั Bundle Deal

8

หนา้”เลอืกสนิคา้” จะแสดงสนิคา้ทกุชิน้ในรา้นของ
คณุ

คลกิเลอืกสนิคา้ทีค่ณุตอ้งการเพิม่เขา้ไปใน

Bundle

สนิคา้ทีข่ายหมด จะถกูเปลีย่นเป็นสเีทาและไม่

สามารถเลอืกใสใ่น Bundle Deal ได ้

รา้นคา้สามารถคลกิเลอืก filter ดา้นขวาบน
เพือ่การเลอืกสนิคา้ทีง่่ายยิง่ขึน้

วธิกีารใชง้านแตใ่นละขัน้ตอน



7. “เปิดทัง้หมด” ส าหรบัสนิคา้ใน Bundle Deal

9วธิกีารใชง้านแตใ่นละขัน้ตอน

สนิคา้ทง้หมดใน Bundle Deal 
จะตอ้งผ่านเงือ่นไขดงันี้

1.ใชช้อ่งทางการจดัสง่ทีเ่หมอืนกนัทุก
ประการ

2.ไม่เขา้รว่มโปรโมช ัน่อืน่ๆอยุ่ เชน่ อยุ่
ระหว่าง Flash Sales หรอื Bundle Deal 
อืน่ๆ

มฉิะน้ัน Bundle Deal น้ันๆจะไม่สามารถเปิด
ใชง้านได ้รา้นคา้สามารถ น าสนิคา้เหล่าน้ันออก 

หรอืเปลีย่นแปลงการตัง้ค่า จากน้ัน เลอืกสนิคา้ 

และคลกิ ‘เปิดทัง้หมด’ อกีคร ัง้ เมือ่โปรโมช ัน่อืน่ๆ
จบลง



8. สรา้ง Bundle Deal ส าเรจ็แลว้!
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สรา้ง Bundle Deal เรยีบรอ้ยแลว้ 
สามารถตรวจสอบรายละเอยีดไดใ้น

หนา้ Bundle Deals ของฉนั

คลกิที ่มุมมองของผูซ้ ือ้ เพือ่ดวูา่ผู ้

ซือ้ของคณุจะเห็นหนา้ตาของ 

Bundle Deal เป็นอยา่งไร

คลกิที ่ดูยอดค าส ัง่ซือ้ เพือ่

ตรวจสอบรายละเอยีดการขายของ 

Bundle Deal ของคณุ

วธิกีารใชง้านแตใ่นละขัน้ตอน



9. แกไ้ขสนิคา้ใน Bundle Deal 
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รา้นคา้สามารถ แกไ้ขสนิคา้ ส าหรบั

Bundle Deal ที ่ก าลงัด าเนินการ 
หรอื เร ิม่ในเรว็ๆนี้ ได ้โดยคลกิที ่

ด าเนินการ > แกไ้ขสนิคา้

ส าหรบั Bundle Deal ที ่หมดอายุ
แลว้ หรอื สรา้งโดย Shopee
(มป้ีาย “Shopee สรา้ง”) ทางรา้นคา้
จะไม่สามารถแกไ้ขได ้

วธิกีารใชง้านแตใ่นละขัน้ตอน



10. แกไ้ขระยะเวลาของ Bundle Deal
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Bundle Deal สามารถตัง้
ระยะเวลาโปรโมช ัน่ไดส้งูสดุ 3 เดอืน

รา้นคา้สามารถ แกไ้ขระยะเวลา 

ส าหรบั Bundle Deal ที:่

• ก าลงัด าเนินการ: เวลาสิน้สดุ
สามารถแกไ้ขใหจ้บเรว็ขึน้จากวนั

และเวลาเดมิได ้

• เร ิม่ในเรว็ๆนี้: เวลาเร ิม่สามารถ
แกไ้ขใหเ้ร ิม่ชา้ลงกวา่วนัและเวลา

เดมิได ้



11. ตรวจสอบค าส ัง่ซ ือ้ใน Bundle Deals ของคุณ
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รา้นคา้สามารถดรูายละเอยีดของค าสัง่ซือ้

ในแตล่ะ Bundle Dealได ้เมือ่คลกิที่
ดูค าส ัง่ซือ้ โดยแสดงรายละเอยีดดงันี้

• จ านวนค าสัง่ซือ้

• ราคาสนิคา้ตอ่ชิน้

• ราคาขายสทุธิ

• หมายเลข Order SN
• สถานะของค าสัง่ซือ้

รา้นคา้สามารถดาวนโ์หลดไฟลใ์นรปูแบบ

ของ .csv ได ้โดยคลกิที ่“ส่งออก”

วธิกีารใชง้านแตใ่นละขัน้ตอน



FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย)
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ประเภทของ Bundle Deal และการต ัง้ราคา รวมถงึส่วนลด

ถาม : ประเภทของ Bundle Deal ทัง้ 3 ประเภท รา้นคา้จะเลอืกใชอ้ย่างไรจงึจะเหมาะสม ?
ตอบ: Bundle ทัง้ 3 ประเภทมคีวามเหมาะสมแตกตา่งกนัไปตามประเภทสนิคา้ และราคา
1. เปอรเ์ซน็ตส์ว่นลด: คอ่นขา้งเหมาะกบัสนิคา้ทีม่ชีว่งราคาคอ่นขา้งต ่า
2. จ านวนสว่นลด: เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีม่รีาคาสงูขึน้ เพราะรา้นคา้สามารถจ ากดัจ านวนสว่นลดไดแ้น่นอน
3. ดลีพเิศษ: เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีค่วรใช ้หรอืซือ้รวมกนัเป็นชดุ เชน่ ผลติภณัฑด์แูลผวิ อุปกรณเ์สรมิส าหรบัคอมพวิเตอร ์

ถาม: ท าไมถงึมขีอ้ความเตนืเมือ่ใส่ส่วนลดส าหรบั Bundle Deal ประเภท จ านวนส่วนลด หรอืดลีพเิศษ?
ตอบ : ตรวจสอบจ านวนสว่นลด หรอืราคาสว่นลดของคณุ วา่ไม่เทา่กบั หรอืมากกวา่ ราคาดัง้เดมิรวมของสนิคา้ 

ใน Bundle Deal ทีส่รา้ง



FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย
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เพิม่สนิคา้ใน Bundle Deal 

ถาม: ท าไมถงึเพิม่สนิคา้บางชิน้เขา้ไปใน Bundle Deal ไม่ได?้
ตอบ: สนิคา้ทีข่ายหมดแลว้ (หมดสตอ๊ค) ไม่สามารถเพิม่เขา้ไปใน Bundle Deal ได ้

ถาม: ท าไมถงึคลกิ ‘เปิดท ัง้หมด’ ส าหรบัทกุสนิคา้ Bundle Deal ไม่ได?้
ตอบ: สนิคา้ ใน Bundle Deal ตอ้งไม่ตดิเง่ือนไขดงันี้

• ใชช้อ่งทางการจดัสง่สนิคา้ทีต่า่งกนั

• เขา้รว่มโปรโมช ัน่อืน่ๆอยุ ่เชน่ อยุร่ะหวา่ง Flash Sales หรอื Bundle Deal อืน่ๆ

มฉิะน้ัน Bundle Deal น้ันๆจะไม่สามารถเปิดใชง้านได ้รา้นคา้สามารถ น าสนิคา้เหลา่น้ันออก หรอืเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ 
จากน้ันเลอืกสนิคา้ และคลกิ ‘เปิดทัง้หมด’ อกีคร ัง้ เมือ่โปรโมช ัน่อืน่ๆจบลง

Bundle Deals : FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย)



FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย
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เพิม่สนิคา้ใน Bundle Deal 

ถาม: จะเกดิอะไรขึน้เมือ่สนิคา้ทีอ่ยู่ใน Bundle Deals ถูกน าไปขึน้ Flash Sale?
ตอบ: สนิคา้จะถกูปิดโปรโมช ัน่ของ Bundle Deal ช ัว่คราวระหวา่งทีเ่ขา้รว่ม Flash Sale

ถาม: รา้นคา้สามารถเพิม่สนิคา้ใน Bundle Deal ไดสู้งสุดกีช่ิน้?
ตอบ: รา้นคา้สามารถเพิม่สนิคา้ไดส้งูสุดถงึ 1000 ชิน้ตอ่ 1 Bundle Deal

Bundle Deals : FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย)



FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย
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เพิม่สนิคา้ ใน Bundle Deals

ถาม: สามารถน าสนิคา้เขา้หรอืออกจาก Bundle Deal ไดห้รอืไม?่
ตอบ: ได ้หากสถานะของ Bundle Deal เป็น ก าลงัด าเนินการ หรอื เรว็ๆนี.้ โดยเขา้ไปที ่‘Bundle Deal ของฉัน’
คลกิ ด าเนินการ>แกไ้ขสนิคา้ และเลอืกสนิคา้ทีต่อ้งการเพิม่ หรอืน าออก จาก Bundle Deal
● ‘ลบทัง้หมด’: เพือ่ลบสนิคา้ทัง้หมดทีเ่ลอืกออกจาก Bundle Deal
● ‘ปิดทัง้หมด’: เพือ่ปิดสนิคา้ทัง้หมดทีเ่ลอืกไม่ใหแ้สดงใน Bundle Deal จนกวา่จะมกีารเปิด
● ‘เปิดทัง้หมด’: เพือ่เพิม่ หรอืเปิดสนิคา้ทัง้หมดทีเ่ลอืกใหแ้สดงใน Bundle Deal 

สถานะการเปิด/ปิด แสดงถงึสถานะของสนิคา้ ใน Bundle Deal. 
● เปิด (สเีขยีว) หมายถงึสนิคา้เขา้รว่มโปรโมช ัน่ Bundle Deal. 
● ปิด (สเีทา) หมายถงึสนิคา้ไม่เขา้รว่มโปรโมช ัน่ Bundle Deal.

Bundle Deals : FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย)
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แกไ้ขระยะเวลาขง bundle deals

ถาม: ท าไมถงึแกไ้ขระยะเวลาของ bundle deal ไม่ได?้
ตอบ: รา้นคา้สามารถแกไ้ขระยะเวลาส าหรบั bundle deals ทีม่สีถานะเหลา่นีเ้ทา่น้ัน:
● ก าลงัด าเนินการ: เวลาสิน้สดุสามารถแกไ้ขใหจ้บเรว็ขึน้จากวนัและเวลาเดมิทีต่ ัง้ค่าไวไ้ด ้
● เร ิม่ในเรว็ๆนี้: เวลาเร ิม่สามารถแกไ้ขใหเ้ร ิม่ชา้ลงกวา่วนัและเวลาเดมิทีต่ ัง้คา่ไวไ้ด.้

การจ ากดัการแกไ้ขมขีึน้เพือ่ลดชอ่งวา่งทีอ่าจจะเกดิของการทบัซอ้นของระยะเวลาในแต่ละ Bundle Deal
รา้นคา้ไม่สามารถแกไ้ขระยะเวลาของ bundle deal ทีห่มดอายแุลว้หรอืสรา้งโดย Shopee

FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย
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การจ ากดัจ านวนการซือ้ bundle deal

ถาม: รา้นคา้จะจ ากดัการซือ้ของ bundle ไดอ้ย่างไร?
ตอบ: เพือ่ทีจ่ะจ ากดัจ านวนการซือ้ bundle deal ทีผู่ซ้ ือ้แตล่ะคนจะสามารถซือ้ได ้ รา้นคา้สามารถตัง้คา่จ านวนการซือ้สงูสดุ
ทีผู่ซ้ ือ้สามารถซือ้ได ้เมือ่สรา้ง bundle deal

Bundle deal ใชก้ารจบัคูแ่บบ mix and match โดยผูซ้ ือ้สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ใดก็ได ้ทีร่า้นคา้เพิม่เขา้ไปใน Bundle deal 
โดยสามารถซือ้สนิคา้ชนิดเดยีวกนัหลายชิน้ หรอืซือ้สนิคา้หลายชิน้ จนครบจ านวนทีต่ ัง้คา่ Bundle deal ไวก้็ได ้

ตวัอยา่ง:
เงือ่นไข Bundle Deal: ซือ้ 2 ชิน้ในราคา ฿299
สนิคา้ใน Bundle Deal: สนิคา้ A, สนิคา้ B, สนิคา้ C
จ ากดัจ านวนการซือ้ Bundle Deal: 1
● ในราคา ฿299 , ผูซ้ ือ้สามารถเลอืกซือ้สนิคา้โดยจดัชดุไดห้ลายรปูแบบ: AB, AC, BC, AA, BB or CC)
● ผูซ้ ือ้สามารถซือ้ในราคา Bundle Deal นี้ ไดเ้พยีง 1 ชดุเทา่น้ัน
● รา้นคา้ไม่สามารถก าหนดรปูแบบการซือ้ของผูซ้ ือ้ได ้เชน่ตอ้งซือ้รปูแบบ AB. (A 1 ชิน้ และ B 1 ชิน้)

Bundle Deals : FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย)

FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย
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ซือ้สนิคา้เกนิจ านวนทีต่ ัง้ค่าไวใ้น bundle deal

ถาม: เมือ่ผูซ้ ือ้ เลอืกซือ้สนิคา้มากกว่าจ านวนทีร่า้นคา้ต ัง้ไวใ้น Bundle Deal ค าส ัง่ซือ้นัน้ๆ จะถูกคดิราคา
สนิคา้อย่างไร สนิคา้ใดบา้งจะไดร้าคาโปรโมช ัน่ Bundle Deal และสนิคา้ใดบา้งจะตอ้งจา่ยในราคาปกต?ิ 
ตอบ: เรยีงล าดบัชดุสนิคา้ตามสนิคา้ทีม่รีาคาสงูสดุจะถกูคดิในราคา Bundle Deal โดยอตัโนมตั ิและสนิคา้ทีเ่หลอืผูซ้ ือ้
จะตอ้งซือ้ในราคาปกติ

ตวัอยา่ง:
เงือ่นไข Bundle Deal: ซือ้ 2 ชิน้ในราคา ฿299
สนิคา้ใน Bundle Deal: สนิคา้ A (ราคาดัง้เดมิ ฿100), สนิคา้ B (ราคาดัง้เดมิ ฿ 150), สนิคา้ C (ราคาดัง้เดมิ ฿ 150)
● สนิคา้ B และ C จะถกูคดิราคา bundle deal โดยอตัโนมตัิ (฿299)

สว่นสนิคา้ A จะถกูคดิราคา ฿100

Bundle Deals : FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย)

FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย
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การต ัง้ค่าโปรโมช ัน่สนิคา้หลายโปรโมช ัน่พรอ้มกนั รวมถงึ bundle deals

ถาม: รา้นคา้สามารถต ัง้คา้โปรโมช ัน่หลายชนิดพรอ้มกนั ใหก้บัสนิคา้ในBundle Deal ไดห้รอืไม?่
ตอบ: รา้นคา้สามารถตัง้โปรโมช ัน่สว่นลดพรอ้มกนัหลายชนิดได ้โดยโปรโมช ัน่ตา่งๆจะมลี าดบัความส าคญัในการใชต้า่งกนั
เรยีงล าดบัดงันี้

● Bundle Deals และโปรโมช ัน่สว่นลด (ป้ายเหลอืง) มลี าดบัความส าคญัเทา่กนั

โดยผูซ้ ือ้จะเห็นสว่นลดทัง้สองประเภท

● อยา่งไรก็ตามโปรโมช ัน่เพยีงชนิดเดยีวจะถกูเลอืกมาใชล้ดราคา (Bundle Deal หรอื โปรโมช ัน่สว่นลด(ป้ายเหลอืง)) โดยระบบ
จะเลอืกมาใชง้านตามเงือ่นไขการซือ้สนิคา้ของผูซ้ ือ้ดงันี้

○ หากผูซ้ ือ้ซือ้สนิคา้ครบจ านวนทีร่า้นคา้ตัง้คา่ไวใ้น Bundle Deal ราคาและขอ้จ ากดัของ Bundle Deal จะถกู
น ามาใชง้าน

○ หากผูซ้ ือ้ซือ้สนิคา้ไม่ครบตามจ านวนทีร่า้นคา้ตัง้คา่ไวใ้น Bundle Deal ราคาและขอ้จ ากดัของ โปรโมช ัน่สว่นลด 
(ป้ายเหลอืง) จะถกูน ามาใชง้าน

○ สว่นลดจากโปรโมช ัน่สว่นลด(ป้ายเหลอืง)จะไม่ถกูน ามาค านวณซ า้ซอ้นกบั สว่นลดจาก Bundle Deal

Flash Sale Bundle Deal, โปรโมช ัน่สว่นลด(ป้ายเหลอืง) ราคาขายสง่

Bundle Deals : FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย)

FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย
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การต ัง้ค่าโปรโมช ัน่สนิคา้หลายโปรโมช ัน่พรอ้มกนั รวมถงึ bundle deals

ถาม: รา้นคา้สามารถน าสนิคา้ทีอ่ยุ่ใน Bundle Deal เขา้รว่ม Flash Sale ไดห้รอืไม?่
ตอบ: รา้นคา้สามารถน าสนิคา้ทีอ่ยูใ่น Bundle Deal เขา้รว่ม Flash Sale ได ้แตไ่ม่สามารถเพิม่สนิคา้ขณะทีก่ าลงัอยุใ่นชว่ง 

Flash Sale เขา้ Bundle Deal ได ้ โดยโปรโมช ัน่ตา่งๆจะมลี าดบัความส าคญัในการใชต้า่งกนั เรยีงล าดบัดงันี:้

● เงือ่นไของ Flash Sale ทัง้ราคา และคลงัสนิคา้จะถกูบงัคบัใช ้ โดยมคีวามส าคญัสงูกวา่ Bundle Deal
○ สนิคา้จะถกุน าออกจาก Bundle Deal ช ัว่คราว ขณะเขา้รว่ม Flash Sale 

● รา้นคา้สามารถน าสนิคา้ทีอ่ยูใ่น Bundle Deal เขา้รว่ม Flash Sale ได.้ 
○ สนิคา้จะถกุน าออกจาก Bundle Deal ช ัว่คราว ขณะเขา้รว่ม Flash Sale 

● ไม่สามารถเพิม่สนิคา้ขณะทีก่ าลงัอยุใ่นชว่ง Flash Sale เขา้ Bundle Deal ได.้ 
○ รา้นคา้สามารถพิม่สนิคา้เขา้ Bundle Deal ไดเ้มือ่ชว่งเวลา Flash Sale จบลง. 

Bundle Deals : FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย)

FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย

Flash Sale Bundle Deal, โปรโมช ัน่สว่นลด(ป้ายเหลอืง) ราคาขายสง่
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การต ัง้ค่าโปรโมช ัน่สนิคา้หลายโปรโมช ัน่พรอ้มกนั รวมถงึ bundle deals

ถาม: รา้นคา้ต ัง้โปรโมช ัน้ส่วนลด(ป้ายเหลอืง) โดยจ ากดัจ านวนการซือ้สนิคา้ A 1 ชิน้ต่อ1ผูซ้ ือ้ และ สนิคา้ A ก็
เขา้รว่มโปรโมช ัน่ Bundle Deal เชน่กนัโดยจ ากดัจ านวนการซือ้ไว ้1 Bundle กรณีนี้ ผูซ้ ือ้สามารถซือ้สนิคา้ A 
ไดม้ากกว่า 1 ชิน้หรอืไม่ ?
ตอบ:Bundle Deals และโปรโมช ัน่สว่นลด (ป้ายเหลอืง) มลี าดบัความส าคญัเทา่กนัโดยผูซ้ ือ้จะเห็นสว่นลดทัง้สองประเภท ผูซ้ ือ้
จะสามารถซือ้สนิคา้ A ไดม้ากกวา่ 1 ชิน้หากในค าสัง่ซือ้มรีปูแบบการเลอืกสนิคา้ดงันี้
● หากผูซ้ ือ้ซือ้สนิคา้ครบจ านวนทีร่า้นคา้ตัง้คา่ไวใ้น Bundle Deal ราคาและขอ้จ ากดัของ Bundle Deal จะถกู

น ามาใชง้าน

○ ตวัอยา่ง:
เงือ่นไข Bundle Deal: ซือ้ 2 ชิน้ในราคา ฿299
สนิคา้ใน Bundle Deal: สนิคา้ A, สนิคา้ B, สนิคา้ C
หากผูซ้ ือ้เพิม่สนิคา้ A เขา้ไปในรถเข็น 2 ชิน้ ผูซ้ ือ้จะสามารถซือ้สนิคา้A ได ้1 bundle เป็นจ านวน 2 ชิน้

● หากผูซ้ ือ้เพิม่สนิคา้ A เขา้ไปในรถเข็น 1 ชิน้ ผูซ้ ือ้จะซือ้ไดเ้พยีง 1 ชิน้และไดส้ว่นลดตามเงือ่นไขของโปรโมช ัน่สว่นลด
(ป้ายเหลอืง) 

Bundle Deals : FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย)

FAQ (ค าถามทีพ่บบ่อย


