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เป�ดเทอมนี้ 
ผิวตองใส…หนาตองปง!!
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“เสร�มผิวแกรง Strong”
การันตีผิวเดง

อิ่มน้ำ เนียนใส ตองใชคูนี้

กิฟฟารีน ไฮยา อินเทนซีฟ

ไวทเทนนิ่ง พรี-ซีรั่ม

รหัส 84032 ราคา 600 บาท

กิฟฟารีน ไฮยา ซุปเปอร

คอนเซนเทรท ซีรั่ม

รหัส 84043 ราคา 1,200 บาท
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 TOOTHPASTE

HEMP
เฮมพ ซีด ออยล ทูธเพสท

กัญชงมาแลว!
ยาสีฟนนํ้ามันเมล็ดกัญชง

ดูแลชองปากใหสะอาด 

กลิ่นหอมผอนคลาย ยิ่งใช ยิ่งฟน

SEED OIL

รสชาติดี กลิ่นหอม ยิ่งใช ยิ่งฟน

ใช ไดทุกวัย เด็กอายุ 12 ปขึ้นไป

ฟลูออไรด 1,492 ppm

ปองกันฟนผุ

นํ้ามันกานพลู

และเปปเปอรมิ้นท

นํ้ามัน

เมล็ดกัญชง

นํ้าผึ้งมานูกา

ใหความชุมชื้น
กับชองปาก

สารสกัด

ชะเอมเทศ
ดูแลสุขภาพ

เหงือก และฟน

ระงับกลิ่นปาก
ไมพึงประสงค

สารสกัด

ใบฝรั่ง

ลมหายใจหอม
สดชื่น ยาวนาน

New
Product

กิฟฟารีน เฮมพ ซีด ออยล ทูธเพสท

รหัส 84062 ปริมาณ 160 กรัม ราคา 320 บาท
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ใหการดูแลตัวเองเปนเรื่องงายๆ ไดทุกวัน

ดวย...ปณจะ ภูตะ ชนิดแคปซูล

สมุนไพร 39 ชนิด ในรูปแบบนํ้า

ถูกรวมไวในแบบแคปซูล

รหัส 83022 ขนาด 138 แคปซูล

ราคาปกติ 1,600 บาท

สะดวก รับประทานงาย ตอบโจทย

ความตองการของคนยุคใหม

อัดแนนดวยคุณประโยชนครบถวน

เทียบเทากับเครื่องดื่ม(ชนิดนํ้า)

NEW
PRODUCT

มะขามป�อม

เตยหอม

เก�ากี้

สมอไทย

มะตูม

เห็ดหลินจือ

ดอกเก็กฮวย

หม�อน

โป�งรากสน

บัวบก

ตังเซียม

ขมิ้นชัน

แบะตง

พลูคาว

โตวต�ง

เสกตี่ 

เห็ดหูหนูขาว

เจียวกู�หลาน

หล�อฮังก�วย

ชะเอมเทศ

อบเชยจีน

ยอ

อัญชัน

กระชายเหลือง

กานพลู

ป�กคี้

กระเจี๊ยบแดง

ขิง

กระชายดํา

แปะตุ�ก

ผักชีล�อม

เซียงจา

เทียนเกล็ดหอย

ดอกคําฝอย

โสมเกาหลี

สมอพิเภก

พุทราจีน

ถั่งเช�า

สะระแหน�
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ความอรอยเต็มรอย
 แตน้ำตาลนอยกวาเดิม

กิฟฟาร�น มัทฉะ ลาเต สูตรลดน้ำตาล  40% 
(ชาเข�ยวมัทฉะปรุงสำเร�จ ชนิดผง)

รหัส 41818 ขนาด 15 ซอง (17 กรัม/ซอง)
ราคา 200 บาท

GIFFARINE
MATCHA LATTE
REDUCED SUGAR 40%

 สัมผัสหอมนุม ละมุน ของชาเข�ยวมัทฉะเกรดพร�เมี่ยม
 ดื่มด่ำกับรสชาติชาเข�ยวสไตลญี่ปุนแทๆ

พลังงาน
70 Kcal

ตอ 1 ซอง
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Make-up

กิฟฟารีน อินโนเวีย รูจ เวลเลท

#แมทนี้ที่ใช ลิปแมท Gen ใหม

ติดทน สดชัด เบาสบาย

ลองแลวจะรัก เฉดไหนก็เกิด

Giffarine Innovia

Rouge Velvet

รหัส 12123-12127

ปริมาณสุทธิ 2.7 กรัม

ราคา 240 บาท

ลิปแมท
Mask Friendly

ติดทน เบาสบาย

แมใสแมสก

เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด

เพิ่มประสิทธิภาพการติดทน

ทาทิ้งไวใหเนื้อลิปเซทตัว 5-10 นาที

ใชกระดาษทิชชู ซับ 1 ครั้ง

กอนสวมแมสกหรือดื่มเครื่องดื่ม

N
E
W

P
R
O
D
U
C
T

เฉดสีสุดพิเศษ ปลุกพลังในตัวคุณ
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ฉีดพนเพื่อดูแลชองปากไดทุกวัน

ใหคุณมั่นใจ และเสร�มการดูแล

มากข�้นกวาเดิม

เสร�มความมั่นใจระหวางวัน 

หร�อหลังรับประทานอาหาร

ลดกลิ่นปากไมพึงประสงค

ลมหายใจหอมสดช�่นยาวนาน

ดูแลชองปาก และเหง�อก

ใหแลดูสุขภาพดี

กิฟฟาร�น ฟาทะลายโจร ร�เฟรชช�่ง เมาท สเปรย
รหัส 84061  ปร�มาณ 17 มล. ราคา 190 บาท

สารสกัดฟาทะลายโจร

ยับยั้งเช�้อแบคทีเร�ย

ตานอนุมูลอิสระ

สารสกัดกระชาย
 ยับยั้งการเกิดคราบจ�ลินทร�ยที่ทำให

เกิดฟนผุ และลดโอกาสการเกิด

เหง�อกอักเสบ

ดูแลเหง�อก และระงับกลิ่นปาก

ไมพึงประสงค

สารสกัดใบฝรั่ง

ตานการอักเสบ ดูแลเหง�อก

ใหแข็งแรง

สารสกัดคาโมมายล

กลิ่นหอม เย็น สดช�่น

และยับยั้งเช�้อแบคทีเร�ย

น้ำมันเปปเปอรมิ้นท

ลดการสะสมของคราบแบคทีเร�ย

และคราบพลัค

Cetylpyridinium Chloride

NEW
PRODUCTNEW
PRODUCT

Fah Talai Jone
Refreshing Mouth Spray

ฟาทะลายโจร ร�เฟรชช�่ง เมาท สเปรย

เมาท สเปรย
ฟาทะลายโจร
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กิฟฟารีน ไฮจีนิค มัลติ เซอรเฟส 76 เปอรเซ็นต

เอทิลแอลกอฮอล

รหัส 14810 ราคา 132 บาท

กิฟฟารีน หัวสเปรย

สำหรับผลิตภัณฑแอลกอฮอล

รหัส 90739 ราคา 20 บาท

PRODUCT

บารคดัจข

ดจดมหดไ
งุฟมอห ดาอะสกัซ

ดาอะสมาวคำทราสยวด

นนแงฝบารค

จากธรรมชาติ

นอืดเำจะรป

Proteolytic
Enzyme

กิฟฟาร�น ลอนดร� ลิคว�ด (สเตน ร�มูฟเวอร)
ผลิตภัณฑทำความสะอาดชุดชั้นในและแพรพรรณ สูตรขจัดคราบหนัก

รหัส 11702 ปร�มาณ 500 มล. ราคา 200 บาท

เสื้อผาที่เปอน
คราบสกปรกทั่วไป

ชุดชั้นใน กางเกงนอน ผาขนหนู

ผาปูที่นอน ผารองซับประจำเดือน
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ผลิตภัณฑแอลกอฮอลทำความสะอาดมือ

สูตร Alcohol 75% v/v

ถนอมมือ ไมเหนียวเหนอะหนะ

ฆาเช�้อไดเต็มประสิทธ�ภาพ

เจลแอลกอฮอล
ลางมือ (FOOD GRADE)

สะอาด หอม ถนอมมือ แมลางบอย

ฉีดหนากากผา

หอมสดช�น

ลดปญหากลิ่นไมพึงประสงค

75%

สะอาด

ปลอดภัย

ดวยเอทิลแอลกอฮอล 

food grade

Alcohol

v/v

สูตร 99% Natural

ถนอมมือ

ปราศจาก

เมทิลแอลกอฮอล 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

กลิ่น Little Orange 

หอมสดช�น

Giffarine Hygienic Hand Spray Rose Peach

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แฮนด สเปรย โรสพีช

รหัส 15027 ปริมาณสุทธิ 50 มล.
ราคา 99 บาท ราคาสมาชิก 74.25 บาท

Giffarine Hygienic Alcohol 

Spray Little Orange 

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แอลกอฮอล สเปรย

ลิตเติ้ล ออเรนจ

รหัส 15029 ปริมาณสุทธิ 50 มล.
ราคา 99 บาท ราคาสมาชิก 74.25 บาท

Giffarine Hygienic Refreshing Alcohol Spray

กิฟฟารีน ไฮจีนิค รีเฟรชชิ่ง แอลกอฮอล สเปรย

รหัส 15028 ปริมาณสุทธิ 50 มล.
ราคา 99 บาท ราคาสมาชิก 74.25 บาท

Giffarine Hygienic Hand Sanitizer Gel

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แฮนด ซานิไทเซอร เจล

รหัส 14807 ปริมาณสุทธิ 75 มล. 
ราคา 106 บาท ราคาสมาชิก 79.50 บาท

Giffarine Hygienic Hand Sanitizer

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แอนด ซานิไทเซอร

รหัส 14809 ปริมาณสุทธิ 500 มล.
ราคา 340 บาท ราคาสมาชิก 255 บาท

75%

แอลกอฮอล

food grade

ฆาเชื้อโรค

เต็มประสิทธิภาพ

กลิ่นหอมจากธรรมชาติ

Peppermint Oil

Eucalyptus Oil 

Spearmint Oil

สูตร 99% Natural

เหมาะสำหรับ : เด็ก 6 ขวบขึ้นไป, เด็กอายุน�อยกว�า 6 ขวบ
ระหว�างใช� ควรอยู�ในการดูแลของผู�ใหญ�

Alcohol

75%
v/v 

Food

Grade

Giffarine Foaming Hand Wash

กิฟฟารีน โฟมมิ่ง แฮนด วอช

รหัส 84041 ปริมาณสุทธิ 230 มล.
ราคา 120 บาท ราคาสมาชิก 90 บาท
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เอนจอย ซัมเมอร กล�องดินสอลายใบไม�และดอกไม�สวยงาม
ทำจากสังกะสีเคลือบอย�างดี ตัวล็อคแน�นหนา ใช�งานได�ยาวนาน มี 4 ลาย
เขียวเข�ม น้ำเงิน เขียวอ�อน ม�วง
รหัส 81369 ราคา 49 บาท / 5 PV

แลมโป ปากกาลูกแกะขนฟูนุ�มสุดน�ารัก สีสวยหวานน�าใช�
ไส�หัวเข็มสีดำเส�นเล็ก หมึกสีดำเขียนสวยคมชัด เรียบล่ืน หมึก
ไม�ขาดตอน มีให�เลือก 2 สี A. สีขาว  B. สีชมพู  
รหัส 81650 ราคา 29 บาท / 5 PV

ซากุระ ปากกาหัวเข็ม เส�นเล็ก ขนาดเล็ก ด�ามใสสุดเท� เส�นเล็ก
เขียนเรียบล่ืนคมชัด ปลอกปากกาคล�องโซ�พร�อมดอกซากุระแสนสวย 
มีให�เลิอก 2 สี A. สีขาว  B. สีชมพู  
รหัส 81652 ราคา 29 บาท / 5 PV

คิวว ปากกาขนนกชนิดหัวเข็ม ขนาดเล็ก ไส�สีดำ เส�นเล็ก เขียนสวยคมชัด 
ไม�ขาดตอน วัสดุทำจากยาง จึงนุ�มมือทุกคร้ังท่ีขีดเขียน มีให�เลิอก 4 สีสวยหวาน 
A. สีฟ�า  B. สีชมพู  C. สีม�วง  D. สีขาว 
รหัส 81653 ราคา 29 บาท / 5 PV

LAMPO

ENJOY SUMMER 

เดซี่ ปากกาหัวเข็ม 
เส�นเล็กคมชัด เติมความสนุก
ด�วยดอกเดซี่ ที่ไหวดุ�กดิ๊ก
ทุกครั้งที่เขียน ทำจากยาง 
จึงนุ�มมือขณะใช�
มีให�เลือก 4 สี สวยหวาน 
A. สีฟ�า  B. สีชมพู  
C. สีม�วง  D. สีส�ม 
รหัส 81651
ราคา 29 บาท / 5 PV

A

B

C

D

DAISY

SAKURA

QUILL

A

A

A

B

C

B

B

D

LAMpo
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นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกิฟฟารีน

 นโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลน้ีมีข้ึนเพ่ือสร�างความม่ันใจให�กับนักธุรกิจอิสระ ของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน�
ยูนิตี้ จำกัด (ซึ่งต�อไปในนโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลกิฟฟารีน ฉบับนี้จะเรียกว�า “บริษัทฯ”) มีความมั่นใจว�า
ข�อมูลส�วนบุคคลของท�านได�รับความคุ�มครองและรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เป�นหลัก บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช� หรือเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�านเท�าที่จำเป�น เพื่อประโยชน�
ในการประกอบธุรกิจกิฟฟารีนของท�าน หรือบริหารงานในองค�กรสมาชิกของท�าน หรือเพ่ือรับสิทธิประโยชน�จากบริษัทฯ
บริษัทฯ ได�จัดทำ และ/หรือเลือกใช�ระบบการจัดเก็บข�อมูลส�วนบุคคลให�มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัด
การเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคลของท�านจากพนักงาน ลูกจ�าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป�องกันไม�ให�ข�อมูลส�วนบุคคล
ของท�านถูกนำไปใช� เป�ดเผย ทำลาย หรือเข�าถึงโดยไม�ได�รับอนุญาต บริษัทฯ จะพยายามอย�างเต็มท่ีตามความสามารถ
ของระบบงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ืออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร�องขอของท�าน เว�นแต�การดำเนินการตามคำร�อง
ขอนั้นเสี่ยงต�อการละเมิดนโยบายความเป�นส�วนตัวของผู�ใช�งานรายอื่น หรือเป�นการขัดต�อกฎหมาย หรือนโยบายความ
ปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป�นการพ�นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร�องขอของท�าน
 การใช�บริการจากบริษัทฯ ของท�าน รวมถึงการติดต�อซื้อสินค�า หรือใช�บริการจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน หรือ
ติดต�อมายังบริษัทฯ หรือการเข�าใช�หรือเข�าสู�ระบบคอมพิวเตอร� เว็บไซต� แอพพลิเคชัน ของบริษัทฯ ท�านสามารถสมัครใจ
ให�ความยินยอมในการเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลเพื่อการใช�บริการ ทั้งนี้ ท�านสามารถยกเลิกความยินยอมได�โดยอิสระ
ตลอดเวลาที่ท�านต�องการ โดยแจ�งความประสงค�ของท�านให�บริษัทฯ ทราบ ดังรายละเอียดวิธีการที่ปรากฏในนโยบาย
คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลนี้ ทั้งนี้ การยกเลิกความยินยอมอาจส�งผลให�บริษัทไม�สามารถให�บริการบางประเภทหรือ
ให�บริการบางประเภทไม�มีประสิทธิภาพเท�าที่ควร หรือไม�ได�รับสิทธิประโยชน�บางประการ
 นโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลนี้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให�มีความทันสมัย ครอบคลุมการให�บริการ
และสอดคล�องตามกฎหมาย เทคโนโลยี หรือสภาวะแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ จะประกาศให�ท�านทราบ
ทางหน�าเว็บไซด�ของบริษัทฯ สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา วารสารเส�นขอบฟ�า รวมถึงช�องทางอื่นใดที่เกี่ยวข�อง
ให�ท�านทราบ
 สำหรับนักธุรกิจอิสระที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะหรือผู�ซึ่งถูกจำกัดสิทธิโดยกฎหมาย ย�อมเป�นไปตามข�อกำหนด
ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� หรือกฎหมายที่เกี่ยวข�องแล�วแต�กรณี

 ขอมูลที่จัดเก็บ และวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล

 ขอมูลที่จัดเก็บ

 1. ข�อมูลที่ท�านให�ไว�โดยตรง : บริษัทฯจะเก็บข�อมูลที่ท�านยินยอมให�ไว�กับบริษัทฯ ด�วยความสมัครใจ เช�น
ช่ือ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู�เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท� ท่ีอยู� วัน/เดือน/ป�เกิด
เพศ อายุ รูปถ�าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ�ามี) ข�อมูลบัญชีผู�ใช�งาน (User Account) 
 2. ข�อมูลท่ีเกิดจากการใช�บริการของท�าน : บริษัทฯจะรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับบริการท่ีท�านใช�และประวัติการใช�งาน
ของท�าน เช�น ข�อมูลอุปกรณ�ท่ีท�านใช�สำหรับการเข�าใช�งานเว็บไซต� ข�อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร� (Log) ข�อมูลการติดต�อ
และสื่อสารระหว�างท�านและผู�ใช�งานรายอื่น และข�อมูลจากการบันทึกการใช�งาน เช�น ตัวระบุอุปกรณ� หมายเลข IP
ของคอมพิวเตอร� รหัสประจำตัวอุปกรณ� ประเภทอุปกรณ� ข�อมูลเครือข�ายมือถือ ข�อมูลการเช่ือมต�อ ข�อมูลตำแหน�งท่ีต้ัง
ทางภูมิศาสตร� ประเภทของเบราว�เซอร� (Browser) ข�อมูลบันทึกการเข�าออกเว็บไซต� ข�อมูลเว็บไซต�ที่ผู�ใช�งานเข�าถึงก�อน
และหลัง (Referring Website) ข�อมูลบันทึกประวัติการใช�เว็บไซต� ข�อมูลบันทึกการเข�าสู�ระบบ (Login Log) ข�อมูลรายการ
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การทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช�งาน (Customer Behavior) สถิติการเข�าเว็บไซต� เวลาที่เยี่ยมชม
เว็บไซต� (Access Time) ข�อมูลท่ีท�านค�นหา การใช�ฟ�งก�ชันต�างๆ ในเว็บไซต� และข�อมูลท่ีบริษัทฯได�เก็บรวบรวมผ�านคุกก้ี
ซึ่งเป�นชิ้นส�วนข�อมูลเล็กๆ ที่เก็บอยู�ในอุปกรณ�ของท�าน ที่จะทำให�เว็บไซต�สามารถจดจำข�อมูลการเข�าถึงเว็บไซต�หรือวิธี
ที่ท�านใช�งานเว็บไซต�ในแต�ละครั้ง หรือเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกัน

 วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล

 บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของท�านเฉพาะข�อมูลท่ีจำเป�น เพ่ือประโยชน�ในการดำเนินการตามกฎหมาย
หรือเพื่อประโยชน�ในการให�บริการแก�ท�าน
 บริษัทฯ นำข�อมูลส�วนบุคคลไปใช�ในวัตถุประสงค�ดังต�อไปนี้
 1. เพื่อปฏิบัติหน�าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง ทั้งที่มีผลใช�บังคับในป�จจุบันและที่จะมีการแก�ไข
หรือเพิ่มเติมในอนาคต
 2. เพ่ือประโยชน�ในการใช�บริการและบริหารองค�กรสมาชิกของท�าน ซ่ึงท�านมีความจำเป�นต�องยืนยันหรือระบุตัวตน
ของท�านเพ่ือเข�าใช�บริการของบริษัทฯ เช�น สอบถามยอดซ้ือสินค�า สอบถามข�อมูลภายในองค�กรสมาชิกของท�าน การคิด
คำนวณค�าคอมมิชชั่น หรือผลประโยชน�อื่นใดจากบริษัทฯ
 3. เพื่อมอบสิทธิประโยชน�ให�ท�านตามแผนงานเพื่อผลประโยชน�ของบริษัทฯ หรือรางวัลจากการจำหน�ายสินค�า
ของบริษัทฯ ตามที่ได�ประกาศให�ท�านทราบ
 4. เพ่ือประโยชน�อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช�น เพ่ือประโยชน�ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ
พัฒนาการให�บริการท่ีเก่ียวข�องกับการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ� กิจกรรมและโปรโมชัน ตลอดจนให�คำแนะนำ
ที่เหมาะสมเพื่อให�การให�บริการตรงกับความสนใจของท�าน
 ท้ังน้ี การท่ีท�านติดต�อส่ือสารกับบริษัทฯ การเข�าใช�หรือเข�าสู�ระบบคอมพิวเตอร� เว็บไซต� แอพพลิเคชัน ของบริษัทฯ
รวมถึงการติดต�อสื่อสารกับบริษัทฯ อาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต�อด�วยวิธีการใดๆ เพื่อเป�น
หลักฐานหรือเพื่อประโยชน�ในการปรับปรุงการให�บริการ โดยความยินยอมของท�านด�วยความสมัครใจ และสามารถยกเลิก
ความยินยอมได�ตามข�อกำหนดในนโยบายฉบับนี้ 
 บริษัทฯ จะไม�เป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวต�อบุคคลใดโดยไม�ได�รับความยินยอมจากท�าน ทั้งนี้ไม�รวมถึงการเป�ดเผย
ตามข�อกำหนดของกฎหมาย หรือคำสั่งโดยชอบด�วยกฎหมายของเจ�าหน�าที่รัฐ หรือกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่มี
กฎหมายรับรองให�สามารถเป�ดเผยได�

 สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

 1. หากท�านไม�ประสงค�จะรับข�อมูลและข�าวสารประชาสัมพันธ�จากบริษัทฯ
  - กรณีทางโทรศัพท� หรือข�อความ (SMS) : โปรดแจ�งความประสงค�ทาง Giffarine Contact Center :
www.giffarine.com หรือ โทรศัพท� 02-619-6622 หรือ e-mail : info_service@giffarine.com
  - กรณีทางอีเมล (E-Mail) : ท�านสามารถกด “ยกเลิกรับข�อมูลข�าวสาร” ในอีเมลท่ีท�านได�รับจากบริษัทฯ ได�ทันที

 2. หากท�านประสงค�จะเข�าถึงหรือรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข�อมูลส�วนบุคคลของท�านที่บริษัทฯ ได�จัดเก็บไว�
หรือมีความประสงค�จะปรับปรุงแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลของท�านให�มีความถูกต�อง สมบูรณ� และเป�นป�จจุบัน หรือมีความ
ประสงค�จะให�บริษัทฯดำเนินการลบข�อมูลส�วนบุคคลของท�านออกจากระบบ หรือฐานข�อมูลลูกค�าของบริษัทฯ
 ขอให�ท�านกรอก “แบบฟอร�มร�องขอข�อมูลส�วนบุคคล” และแจ�งบริษัทฯทาง GiffarineContact Center :
www.giffarine.com หรือ โทรศัพท�หมายเลข 02-619-6622 หรือ e-mail : info_service@giffarine.com หรือจัดส�ง
มายังที่อยู�ของบริษัทฯ 
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 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีท�านไม�ยินยอมให�บริษัทฯใช�ข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน หรือให�บริษัทฯ ดำเนินการลบข�อมูลส�วนบุคคล
ของท�านออกจากระบบของบริษัทฯ อาจส�งผลให�บริษัทไม�สามารถให�บริการบางประเภทหรือให�บริการบางประเภท
ไม�มีประสิทธิภาพเท�าที่ควร หรือไม�ได�รับสิทธิประโยชน�บางประการ
 3. ท�านสามารถขอเข�าถึง รับสำเนาข�อมูลส�วนบุคคล ซ่ึงไม�ใช�รูปแบบของต�นฉบับ แต�เกิดจากการจัดเก็บประมวลผล
ข�อมูลของท�านได� รวมถึงขอให�บริษัทฯ เป�ดเผยถึงการได�มาของข�อมูลส�วนบุคคลที่ท�านไม�ได�ให�ความยินยอม
 เว�นแต�บริษัทฯ ได�ถูกจำกัดสิทธิโดยข�อกำหนดของกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวส�งผล
ให�บริษัทฯ มีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง โดยบริษัทฯ จะแจ�งเหตุแห�งการปฏิเสธให�ท�านทราบ ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต�บริษัทฯ ได�รับคำร�องขอ หรือ คำร�องขอได�ถูกจัดส�งมายังบริษัทฯ 
     4. กรณีที่ท�านมีข�อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลฉบับนี้ หรือข�อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของเจ�าของ
ข�อมูลส�วนบุคคล ขอให�ท�านสอบถามมายังบริษัทฯ ผ�านช�องทาง Giffarine Contact Center : www.giffarine.com
หรือ โทรศัพท�หมายเลข 02-619-6622 หรือ e-mail : info_service@giffarine.com

 การเช�อมโยงไปยังเว็บไซตของบุคคลภายนอก

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�านไปยังบริการของบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน�
ของท�าน ตามแผนงานเพ่ือผลประโยชน�ของบริษัทฯ หรือรางวัลจากการจำหน�ายสินค�าของบริษัทฯ อาทิ ประกันอุบัติภัย
ส�วนบุคคล ประกันภัยการเดินทางการอบรม สัมมนา การใช�บริการขนส�งทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ โรงแรมที่พัก
หรือบริการอื่นใด
 บริษัทฯ จะคัดเลือกผู�ให�บริการที่มีนโยบายในการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูล
ส�วนบุคคล พ.ศ. 2562
 ทั้งนี้ การไม�ยินยอมให�เป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�านไปยังบุคคลภายนอก อาจส�งผลให�บริษัทไม�สามารถ
ให�บริการบางประเภทหรือให�บริการบางประเภทไม�มีประสิทธิภาพเท�าที่ควร หรือไม�ได�รับสิทธิประโยชน�บางประการ
เช�น กรณีที่ท�านไม�ยินยอมให�เป�ดเผย 
 หมายเลขหนังสือเดินทาง มีผลให�ท�านไม�สามารถเดินทางไปต�างประเทศได� หรือ กรณีท่ีท�านมีสิทธิได�รับกรมธรรม�
ประกันภัยจากการซื้อสินค�า แต�ท�านไม�ยินยอมให�เป�ดเผยหมายเลขประจำตัวประชาชนของท�าน มีผลให�บริษัทฯ
ไม�สามารถซื้อกรมธรรม�ประกันภัยเพื่อให�ความคุ�มครองแก�ท�านได� เป�นต�น

 กฎหมายที่ใชบังคับ

 ท�านรับทราบและตกลงให� “นโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลกิฟฟารีน” นี้ อยู�ภายใต�การบังคับและตีความ
ตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป�นผู�มีอำนาจในการพิจารณาข�อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น
 บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก�ไขนโยบายฉบับนี้เป�นครั้งคราวเพื่อให�สอดคล�องกับข�อกำหนดตามกฎหมาย ตลอดจน
เพื่อให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง บริบทแวดล�อม สถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให�เป�นไปตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ
จะประกาศให�ทราบตามช�องทางที่ได�แจ�งไว�ข�างต�น
 ท�านได�อ�านและทำความเข�าใจ “นโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลกิฟฟารีน” ฉบับนี้ โดยละเอียดครบถ�วนและ
เข�าใจโดยชัดแจ�งแล�ว ท�านตกลงและรับทราบว�า “นโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลกิฟฟารีน” น้ีใช�กับข�อมูลส�วนบุคคล
ทั้งหมดที่บริษัทฯเป�นผู�เก็บรวบรวม และท�านตกลงให�บริษัทฯมีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน
ท่ีบริษัทฯได�รวบรวมไว�จัดเก็บไว�แล�ว ไปใช�หรือเป�ดเผยแก�บุคคลอ่ืน ภายในขอบเขตตามท่ีระบุไว�ใน “นโยบายคุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคลกิฟฟารีน” ฉบับนี้
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Ulthera
กรอบหนาเรียวสวย

ผิวกระชับแนน

ราคา 55,900 บาท
จํานวน 1 ครั้ง

แลวความสวย ก็ ไม ใชเร�องยากอีกตอไป

Giffarineclinic www.giffarineclinic.co.th

02-618-4122
02-618-4110

โปรโด
นใจ

กิฟฟารีน คลินิก
ที่

Finescan
ดูแลหลุมสิว ผิวไมเรียบ

แถมฟรี!! 
ทรีทเมนทบํารุงผิวใหชุมชื้น
(Dermawave+บํารุงใตตา) 

ราคา 9,890 บาท
จํานวน 5 ครั้ง 

Diamond
+ Dermawave

ผิวเนียนนุม ขาวใส เปลงปลั่ง 

ราคา 3,890 บาท 
จํานวน 5 ครั้ง 

Diode
เลเซอรกําจัดขนรักแรถาวร
ผิวใตวงแขนเนียนใส ไรขนกวนใจ

ราคา 5,900 บาท 
จํานวน 5 ครั้ง 

AHA
+ Dermawave

ลดรอยหมองคลํ้า ผิวกระจางใส 

ราคา 2,990 บาท
จํานวน 5 ครั้ง

Thermage
900 shot
ผิวเนียนละเอียด
หนาเรียวไดรูป 

กระชับแนน 

ราคา 59,900 บาท
จํานวน 1 ครั้ง

Ultraformer
ผิวตึงกระชับ

แลดูออนเยาว 

ราคา 21,900 บาท
จํานวน 2 ครั้ง

Thermage
1200 shot 

ผิวเนียนละเอียด
หนาเรียวไดรูป กระชับแนน 

ราคา 72,900 บาท
จํานวน 1 ครั้ง
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ตั้งแตวันที่ 1- 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกวาสินคาจะหมด

* สงวนสิทธิ์ ในการแถม หากสินคาหมดสตอก

*สงวนสิทธิ์ ในการแลกซื้อหากสินคาหมดสตอก

 รหัส 37319 ขนาด 700 มล.

ซื้อน้ำทับทิม กรานาดา 1ขวดจำนวน 3 ขวด

รับเพิ่มฟรี

ขนาด 700 มล. 1 ขวด
    

แลกซื้อ น้ำทับทิม ขนาด 200 มล.

1ขวด ในราคาเพียง 69.-
    

แถม

ฟรี

แถม

ฟรี

Salmon Collagen Plus+

แซลมอน คอลลาเจน พลัส

ซื้อน้ำทับทิม

กรานาดา
รหัส 37319 ขนาด 700 มล.

แลกซื้อกลองที่ 2

ราคาเพียง

พิเศษ!!!

เม�อซื้อสินคา ในราคาปกติ 1 กลอง

219.-

รหัส 41717 บรรจ� 6 ซอง / กลอง
ราคา 600 บาท

"กิฟฟาร�น ไฮจ�นิค 
มัลติ เซอรเฟส แอลกอฮอล"

แลกซ�้อ
ขวดที่2

ในราคา
เพียงขวดละ69.-

เม�อซื้อสินคา ในราคาปกติ 1 ขวด

ฟลมซับหนามัน 3 แพค ราคาปกติ 330 บาท 
ราคาสมาช�ก 270 บาท / 60 PV

หมายเหตุ :

- เริ่มตั้งแตวันนี้หรือทันทีที่ ไดรับสินคา 

 และจนกวาสินคาจะหมด สินคามีจำนวนจำกัด 

- สินคาแถมแพครวมในหอ

รหัส 14810 ราคา 132 บาท

แลกซื้อชิ้นที่ 2
ในราคาเพียง

49.-49.-

พิเศษ!!!

*สงวนสิทธิ์ ในการแลกซื้อ หากสินคาหมดสตอก

เม�อซื้อสินคา ในราคาปกติ 1 ชิ้น

สเตย ซ�  50 พลัส เบตากลูแคน 

แอนด ไฮยาลูรอน เฟเช�ยล

มาสก ช�ต

รหัส 10526 ราคา 160 บาท

ราคาสมาชิก 120 บาท /120 PV

Daily Fresh

ฟลมซับหนามัน 

Daily Fresh 1 แพค

รหัส 11104 

หรือ 

กระเปาอเนกประสงค

สีฟาสดใส

รหัส 11110

ซื้อ 3 แพค

เลือกรับของแถม

พิเศษ!!!

อยางใดอยางหนึ่ง

ขนาด 25.5 x 10.5 x 34 ซม. (รวมหูหิ้ว)
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ตั้งแตวันที่ 1- 30 มิถุนายน 2565

ในราคาพิเศษ

219.-

289.-

229.-

860.-

540.-

580.-

60

60

45

29

55

55 55

41.25

41.25 41.25

28

24

2424

45

29
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1,500-1,000 PV/ใบเสร็จ

รับ 1 สิทธ�์แลกซ�้อ 1-30 มิถุนายน 2565

แลกซ�้อแลกซ�้อ

279.-
แลกซ�้อ

ปกติ 720.-

ไฟโต
ไฟเบอร

รหัส 40952

419.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,160.-

แอสตา
แมกซ

รหัส 41033

345.-
แลกซ�้อ

ปกติ 880.-

ซ� แอล เอ
900

รหัส 40107

469.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,320.-

อีจ�ซ�จ�
แม็กซ

รหัส 41017

279.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,100.-

แอคทีไวท
รหัส 41016

290.-
แลกซ�้อ

ปกติ 780.-

อเมซอน
ดาวอินคา

ออยล
รหัส 82047

349.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

ซ�กเนเจอร
มัสท แฮฟ

เออ ดิ พารฟูม
รหัส 11930

349.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

ซ�กเนเจอร
สว�ท บลอสซอม
เออ ดิ พารฟูม
รหัส 11931

349.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

ซ�กเนเจอร
สมารทเนส

เออ ดิ พารฟูม
รหัส 11819

309.-
แลกซ�้อ

ปกติ 700.-

บาโคพา
รหัส 41028

329.-
แลกซ�้อ

ปกติ 800.-

อินโนเว�ย
อาย คอลเลคชั่น

โกลเดน เซเลเบรชั่น
เซ็ท

รหัส 12537

329.-
แลกซ�้อ

ปกติ 800.-

อินโนเว�ย
อาย คอลเลคชั่น
พาวเวอร เรด

เซ็ท
รหัส 12536 1,500 PV

300.-
แลกซ�้อ

ปกติ 880.-

เรด ออเรนจ
คอมเพล็กซ
รหัส 41714

299.-
แลกซ�้อ

ปกติ 760.-

ถั่งเชา
รหัส 41024

169.-
แลกซ�้อ

ปกติ 480.-

Edelweiss UV
Protecting

Body Lotion
SPF 22 PA+++

รหัส 10537

229.-
แลกซ�้อ

ปกติ 550.-

สเตย-ซ�
ไบรทเทนนิ่ง
เอสเซนส

รหัส 10529

395.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,500.-

โรส ไวท
ดร�งค

รหัส 86301

410.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,100.-

ไฮโดรคร�สตัส
อาย เจล

รหัส 10310

190.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

น้ำทับทิม
รหัส 37319

350.-
แลกซ�้อ

ปกติ 900.-

ฟลาโว
กลูแคน

รหัส 82008

259.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

สพร�ม เรด
ออเรนจ

แอนตี้-ร�งเคิล
เนค คร�ม

รหัส 15031

229.-
แลกซ�้อ

ปกติ 560.-

โอร�ซา-อี
รหัส 40113

209.-
แลกซ�้อ

ปกติ 480.-

อีจ�ซ�จ�
รหัส 41006

209.-
แลกซ�้อ

ปกติ 620.-

น้ำมันปลา 4x
(1,000 มก.)
รหัส 40117

1,000 PV
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กิฟฟารีน เฮอรบัล เฟรช

สบูกลีเซอรีน ผสมขาวหอมมะลิ

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 45.- 45.- 45.-

กิฟฟารีน เฮอรบัล เฟรช

สบูกลีเซอรีน ผสมเปลือกมังคุด

45.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

299.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 419.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 35.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

กิฟฟารีน เฮอรบัล เฟรช

สบูกลีเซอรีน ผสมหัวไชเทา

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

กิฟฟารีน กลีเซอรีน แอคเน

คลีนซิ่ง บารยัง อิมเมจิเนชั่น

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

1
2

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 199.-

กิฟฟารีน ฟอรเก็ต มี น็อต รูม

พารฟูม ดิฟฟวเซอร

กิฟฟารีน เบซิล แอนด ไลม รูม

พารฟูม ดิฟฟวเซอร

**แลกซื้อกลิ่นใดก็ไดในหมวดเดียวกัน

1

2

เมอริเนี่ยน โอลีฟ ออย

รหัส 82130 ราคาปกติ 380.-

รหัส 40606

ราคาปกติ 28.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

209.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

65.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

15.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

109.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

52.-

ยาหมองสมุนไพรกิฟฟารีน

ยาแผนโบราณ ยาสามัญประจำบาน

รหัส 48016 ขนาดบรรจุ 5 กรัม/ขวด
ราคา 48 บาท

แลกซื้อชิ้นที่ 2
ในราคา 32.-

เรส-ซานอล

รหัส 80190 ราคาปกติ 800.-

แอสตา คิว

มิกซ แคโร ออริซานอล

รหัส 80180 ราคาปกติ 1,320.-

กิฟฟารีน สเปรยปรับอากาศ

กลิ่นยูคาลิปตัส
ซี-อี ไวท ไวทเทนนิ่ง โซพ

รหัส 54005 ราคาปกติ 220.-

ฟาทะลายโจร

รหัส 48004 ราคาปกติ 120.-

ฟาทะลายโจรสกัด

รหัส 48009 ราคาปกติ 220.-

ไฮจีนิค แฮนด เจล 75 ml. 

รหัส 14807 ราคาปกติ 95.-

รหัส 84050 ราคาปกติ 132.-

รหัส 84012 ราคาปกติ 360.-

รหัส 84013 ราคาปกติ 360.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 199.-

รหัส 54001 ราคาปกติ 110.- รหัส 54002 ราคาปกติ 110.- รหัส 54004 ราคาปกติ 110.-รหัส 54003 ราคาปกติ 110.-

159.- ในราคา

25.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

แลกซื้อชิ้นที่ 4

โคโคนัท ออยล

รหัส 82046 ราคาปกติ 420.-

คูล-ซา รหัส 40604 ราคาปกติ 52.-

คูล-ซา ฮันนี่เลมอน รหัส 40604 ราคาปกติ 52.-
ซื้อครบทุกๆ 3 ชิ้น

ตั้งแตวันที่ 1- 30 มิถุนายน 2565

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

25.-

มินทอลเม็ดอม

รสเปปเปอรมินต 

รหัส 40602

ราคาปกติ 45.-

เม็ดอมสมุนไพร

อิชินาเซีย

รหัส 48008

ราคาปกติ 40.-

ซื้อสินคา
ชิ้น 1 ในราคาปกติ

แลกซื้อ

ชิ้นที่22
130.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

40.-

PROMOTION

เม็ดอมมะขามปอมผสมวิตามิน ซี 
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หมายเหตุ :  - รับสิทธิ์แลกซื้อชิ้นที่ 2 เม�อซื้อชิ้นที่ 1 ในราคาสมาชิก   - สินคาแลกซื้อไมมีพีวี

น้ำพริกเผา

รหัส 41707

กลุมผลิตภัณฑ 

“สำหรับทาหนาขนมปง”
แลกซื้อไดเฉพาะรหัสเดียวกัน

รหัส 82041

กลุมผลิตภัณฑ

ไฮเวยมารีน ดริ๊งค

รหัส 82045

ไฟบรา คอลลาเจลลี่ รสสม

ผสมใยอาหารคอลลาเจนและคาราจีแนน

ไฟบรา คอลลา เจลลี่
วุนสำเร็จรูปรสน้ำทับทิม

ผสมใยอาหาร คอลลาเจน

และคาราจีแนน

แลกซื้อในราคาพิเศษ ตั้งแตวันที่ 1- 30 มิถุนายน 2565

แลกซื้อ

285.-

  แลกซื้อ

14.-

  แลกซื้อ

14.-

  แลกซื้อ

40.-

  แลกซื้อ

40.-
  แลกซื้อ

  แลกซื้อ

34.-

590.-

กลุมผลิตภัณฑ “ไฟบรา คอลลา เจลลี่”

แลกซื้อชิ้นที่ 2 รสใดก็ได

แลกซื้อชิ้นที่ 2 รสใดก็ได

แลกซื้อชิ้นที่ 2 รสใดก็ได

แลกซื้อชิ้นที่ 2 รสใดก็ได

กลุมผลิตภัณฑ

เวย มารีน คาโนลา เบรดสติ๊ก (ขนมขาไก)

เวย มารีน โกโก     รหัส 82050

เวย มารีน วานิลลา รหัส 82049

เวย มารีน โยเกิรต  รหัส 82005

ธัญพืชผสมสาหรายอบกรอบ

รหัส 41558 

กลุมผลิตภัณฑเคร�องด�มเวยโปรตีนเขมขน

"เวย มารีน ดริ้งก"

กลุมผลิตภัณฑเคร�องด�มเวยโปรตีน

"เวย มารีน ดริ้งก"

“ธัญพืชอบกรอบ”

ไฮเวย มารีน รสโกโก     รหัส 82042

ไฮเวย มารีน รสกาแฟ    รหัส 82051

รสธรรมดา  รหัส 82012

รสสไปซี่      รหัส 82013

ADVANCED DEEP MARINE WHEYกับ

โปรตีนคุณภาพสูง   คารโบไฮเดรตคุณภาพสูง       ไขมันคุณภาพสูง

สุขภาพดี

มัลติ เกรน ซีเรียล มิกซ
พิสตาชิโอ แครนเบอรรี อัลมอนด & ลูกเกด

รหัส 41570

แลกซื้อชิ้นที่ 2 

ราคา180 บาท
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