
ช่ือสินค้าภาษาไทย ช่ือสินค้าภาษาอังกฤษ รายละเอียดภาษาไทย รายละเอียดภาษาอังกฤษ มูลค่า(บาท)
 แลกคะแนน
Smile Point

 กระเป๋าเดนิทาง 

รุ่น 31318101 

Spectra 2.0,Dual-Access 

Extra-Capacity Carry-On,22" สดี า

 Spectra 2.0,Dual-Access 

Extra-Capacity Carry-On,22" BK

Size : 25 x 42 x 55 cm

Capacity : 37 L

Weight 3.6 kg 

 ส าหรับกระเป๋าเดนิทางคณุภาพจาก Victorinox รุ่น Spectra 2.0  ได้รับ

การออกแบบมาให้มีน า้หนกัเบา  ผลติจากวสัดคุณุภาพที่มีความ

แข็งแรงทนทานอยา่งโพลคีาร์บอเนตไบเออร์บริสทุธ์ิ 100% รวมไปถึง

พืน้ผิวได้รับการเคลอืบเพ่ือป้องกนัรอยขีดข่วนและป้องกนัการกระแทกที่

บริเวณมมุของกระเป๋า ยิง่ไปกวา่นัน้ส าหรับ Dual Access Carry On 

มาพร้อมกบัฟังก์ชนัพิเศษที่จะท าให้คณุเข้าถึงสมัภาระหรือสิง่ของตา่งๆ

ได้อยา่งงา่ยดายกบัช่องกระเป๋าทางด้านหน้าที่เข้าถึงสมัภาระได้อยา่ง

รวดเร็ว  รวมไปถึงระบบ TSA-Lock มาตรฐานระดบัสากล ระบบล้อ 

Dual Multi Wheels ที่จะท าให้ทกุการเดนิทางลืน่ไหลได้โดยไม่สะดดุด  

เรามั่นใจวา่ Spectra 2.0 นี ้จะพร้อมไปกบัคณุในทกุๆการเดนิทาง

Size : 25 x 42 x 55 cm
Capacity : 37 L
Weight 3.6 kg 
 The Spectra 2.0 Collection is uniquely designed to make traveling with  
hardside luggage more convenient.
Spectra 2.0 is engineered to be lightweight without sacrificingdurability. 
These 100% virgin polycarbonate cases feature a stylish, scratch-resistant 
matte

finish and protective corner guards. With smooth-rolling dual-caster wheels 
and a dual-trolley handle
system, Spectra 2.0 exemplifies performance-focused design at every turn. 
Taking hardside luggage to the next level, select styles are equipped with 
an integrated expansion system. With a 3 cm (1.2") expansion, the depth of 
the carryons adjusts for compliance with
most airline carrier regulations. Checked styles feature an unprecedented 
11 cm (4.3") expansion with exterior compression straps that allow you to 
customize

the size of the case to fit your needs

    22,500 4,200      

กระเป๋าเดนิทาง รุ่น 602104 

Lexicon, Global Hard Side 

Carry-On,20" 

สไีทเทเนียม

602104 Lexicon, Global Hard 

Side Carry-On,20" Titanium

Size : 20 x 40 x 55 cm

Capacity : 34 L

Weight : 3.2 kg 

 - ระบบล๊อค เป็น TSA มาตรฐานระบบโลก 

 - มี 4 ล้อคู ่สามารถหมนุได้ 360 องศา 

 - วสัดเุป็น Poly Carbonate 100%

 - คนัชกัล๊อค 3 สเตป็ 

 -  ซิป สามารถขยายได้ ประมาณ 1-2 นิว้ เหมาะอยา่งมากส าหรับการ

เดนิทางไกล เพราะสามารถจขุองได้เยอะขึน้

 - ภายในมี 2 ฝ่ัง มีฝ่ังด้านสายรัดกระเป๋าส าหรับใสเ่สือ้ผ้า และอีกฝ่ังเป็น

ซิปสามารถเก็บของเอนกประสงค์ได้เป็นอยา่งด,ี สายรัดรูปตวั X และ

กระเป๋าอปุกรณ์เสริมตาข่ายสองช่อง

 - เคร่ืองมือหลายตวั (ปากกา, เคร่ืองมือเปลีย่นซิมการ์ด, แทก็ ID) ด้วย

พอร์ต USB (เฉพาะขนาด 20 นิว้)

Size : 20 x 40 x 55 cm
Capacity : 34 l
Weight : 3.2 kg 
'The Lexicon Collection offers the most technically advanced
Victorinox hard side products ever produced. Expertly engineered,
Lexicon’s hard side collection sets a new standard in molding technology
with super-recessed wheels and handles. The result is a carry-on case that 
maximizes allowable carry-on dimensions and provides more
packing space than other cases inits class. Further addressing the
challenges of modern business travel, a hidden ID tag slides up to reveal a 

USB port that can be connected to a power pack (not included) for on-the-
go charging. Lexicon also provides the superior protection you expect from 
Victorinox.100% virgin polycarbonate combines with puncture-resistant 
double racquet coil YKK® zippers
and an integrated Travel Sentry® Approved combination lock. When
travel is part of your lifestyle, rely on the Lexicon Collection.

    22,500 4,200      
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ช่ือสินค้าภาษาไทย ช่ือสินค้าภาษาอังกฤษ รายละเอียดภาษาไทย รายละเอียดภาษาอังกฤษ มูลค่า(บาท)
 แลกคะแนน
Smile Point

กระเป๋าเดนิทาง 

รุ่น 601290 

Spectra 2.0, Medium 

Expandable,26" สดี า

Spectra 2.0, Medium 

Expandable,26" BK

Size : 30 x 49 x 69 cm

Capacity : 62 L

Weight 4.7 kg 

ส าหรับกระเป๋าเดนิทางคณุภาพจาก Victorinox รุ่น Spectra 2.0  ได้รับ

การออกแบบมาให้มีน า้หนกัเบา  ผลติจากวสัดคุณุภาพที่มีความ

แข็งแรงทนทานอยา่งโพลคีาร์บอเนตไบเออร์บริสทุธ์ิ 100% รวมไปถึง

พืน้ผิวได้รับการเคลอืบเพ่ือป้องกนัรอยขีดข่วนและป้องกนัการกระแทกที่

บริเวณมมุของกระเป๋า ยิง่ไปกวา่นัน้ส าหรับ Dual Access Carry On 

มาพร้อมกบัฟังก์ชนัพิเศษที่จะท าให้คณุเข้าถึงสมัภาระหรือสิง่ของตา่งๆ

ได้อยา่งงา่ยดายกบัช่องกระเป๋าทางด้านหน้าที่เข้าถึงสมัภาระได้อยา่ง

รวดเร็ว  รวมไปถึงระบบ TSA-Lock มาตรฐานระดบัสากล ระบบล้อ 

Dual Multi Wheels ที่จะท าให้ทกุการเดนิทางลืน่ไหลได้โดยไม่สะดดุด  

เรามั่นใจวา่ Spectra 2.0 นี ้จะพร้อมไปกบัคณุในทกุๆการเดนิทาง

Size : 30 x 49 x 69 cm
Capacity : 62 L
Weight 4.7 kg 
The Spectra 2.0 Collection is uniquelydesigned to make traveling with 
hardside luggage more convenient.
Spectra 2.0 is engineered to be lightweight without sacrificing
durability. These 100% virgin polycarbonate cases feature a
stylish, scratch-resistant matte finish and protective corner guards. With 

smooth-rolling dual-caster wheels and a dual-trolley handle system, 
Spectra 2.0 exemplifies
performance-focused design at every turn. Taking hardside luggage to the 
next level, select styles are equipped with an integrated expansion system. 
With a 3 cm (1.2")
expansion, the depth of the carryons adjusts for compliance with
most airline carrier regulations. Checked styles feature an
unprecedented 11 cm (4.3") expansion with exterior compression straps 
that allow you to customize

the size of the case to fit your needs while providing up to 47% more 

    27,500 5,000      
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