
 

 

    พลาซา่  

    สนิคา้มอืสอง  

    ของแจกฟร ี 

    สนิคา้ขายด ี 

    Sitemap  

 

บรกิารลกูคา้ จ-ศ : 02-515-2300 

Rakuten Super Point Thailand Web Stat 

หมวดหมูทั่ง้หมด 

 

    เปิดรา้นออนไลน์ 

    webdd 

    ตระกรา้สนิคา้ 

    1 

 

        

    เสือ้ผา้และแฟชัน่ 

    นาฬกิา จวิเวลลี ่

    อเิล็กทรอนกิส ์

    บา้น สํานักงาน 

    อาหารและสขุภาพ 

    หนังสอื บันเทงิ 

    ไลฟ์สไตล ์

    ทัง้หมด  



 

    โปรโมชัน่ 

 

    สนิคา้ขายด ี

 

ซือ้ของออนไลน ์

 

    โซฟาเรยีบหร ูลด 50% 

    แฟชัน่เดรส รับซมัเมอร ์

    สดุคุม้! สนิคา้แบง่จา่ย 0% 

    G-shock ลดกวา่ 50% 

    เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ลด 56% 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 Time Sale  

ซือ้ของออนไลน ์ทีน่ี ่ราคาถกู มั่นใจไดข้องชวัร ์

‹ 

 



22 

51 

52 

แบตเตอรีส่ํารอง Power Bank ขนาด 20,000 mAh 

แบตเตอรีส่ํารอง Power Bank ขนาด 20,000 mAh 

22 

51 

52 

ครมีไวนแ์ดง+เซร่ัมไวนแ์ดง+ครมีไขมกุโสมเกาหลหีนา้ใสอมชมพู 

ครมีไวนแ์ดง+เซร่ัมไวนแ์ดง+ครมีไขมกุโสมเกาหลหีนา้ใสอมชมพู 

22 

51 

52 

ลําโพงบลทูธู สสีนัสดใส 

ลําโพงบลทูธู สสีนัสดใส 

› 

โปรโมชัน่พเิศษ 

ดทัูง้หมด 

 

‹ › 

สนิคา้ทีด่ลูา่สดุ 

Notebook SONY VAIO SVS13125CHB 

Notebook SONY VAIO SVS13125CHB 

Notebook SONY VAIO SVE14122CHB 

Notebook SONY VAIO SVE14122CHB 

Samsung NP305V4Z-T02TH 



Samsung NP305V4Z-T02TH 

นาฬกิาขอ้มอืผูห้ญงิ EYKI หนา้ปัดดํา ขอบ crystal 2 ชัน้ 

นาฬกิาขอ้มอืผูห้ญงิ EYKI หนา้ปัดดํา ขอบ crystal 2 ชัน้ 

รา้นคา้ทีด่ลูา่สดุ 

cybersmart 

impshop 

 

    เสือ้ผา้และแฟชัน่ 

 

ชดุเดรส 

เลกกิง้เกาหล ี

รองเทา้แฟชัน่ 

กระเป๋า 

น้ําหอม 

ดทัูง้หมด 

product1 

เสือ้ผา้แฟชัน่ลายดอกมาเป็นเซ็ทสองชิน้ 

product2 

เสือ้แฟชัน่ แขนสัน้เสือ้ชฟีอง 

product3 

ชดุเดรสสเีทา แขนกดุ เวา้ดา้นหลัง 

product4 

ซทีร ูสขีาว แตง่ระบายสดํีา 

product5 

เสือ้ยดืแฟชัน่คอกลมแตง่ผา้ลายเสอืช.่.. 

product6 



เดรสยาวผา้ชฟีองเนือ้ด ีลายดอกไม ้

product7 

เสือ้แฟชัน่สดุเก ๋เนือ้ผา้ชฟีองอยา่... 

product8 

COACH TAYLOR SIGNATURE 

product9 

COACH MADISON 

 

    นาฬกิา-และจวิเวลลี ่

 

G-Shock 

Baby-G 

Luminox 

Fossill 

Citizen 

ดทัูง้หมด 

product1 

นาฬกิาขอ้มอืผูห้ญงิ EYKI 

product2 

นาฬกิา Morgan รุน่ M1117S 

product3 

นาฬกิา Playboy สชีมพ ูน่ารักมาก 

product4 

นาฬกิา Morgan รุน่ M1111G 

product5 

นาฬกิา Playboy PB0290PK 



product6 

นาฬกิา SEIKO MONSTER 

product7 

นาฬกิาขอ้มอืสภุาพสตร ีDKNY 

product8 

นาฬกิาขอ้มอื Royal Crown 

product9 

นาฬกิา DKNY 

 

    อาหารและสขุภาพ 

 

Collagen 

Fitness 

Whey Protein 

ยาสมนุไพรไทย 

ควบคมุน้ําหนัก 

ดทัูง้หมด 

product1 

OMG บรรจ ุ30 เม็ด ฟร ีOMG 1 แผง 

product2 

Gluta Bee ครมีกลตูา้พษิผึง้ ครมีพอก... 

product3 

Fuco Pure ผลติภัณฑล์ดน้ําหนัก 

product4 

Weider Fat Burner with Green Tea 

product5 



เซร่ัมคอลลาเจนธรรมชาต ิเซร่ัมหนา้ขา... 

product6 

FUCO BURN ผอมหุน่ดฟิีตเฟริม์ยกกําลั... 

product7 

BIM100เสรมิสขุภาพ สตูรสเีขยีว 

product8 

Jaymauy กลว้ยมว้น อบพลังงานแสงอาทติ... 

product9 

Wow Collagen 15,000 mg 

 

    คอมพวิเตอร ์

 

กลอ้ง 

เคส 

หฟัูง 

แบตสํารอง 

อุปุกรณ์ไอท ี

ดทัูง้หมด 

product1 

Mini Camcorder สดุยอดกลอ้งจิว๋ 

product2 

LifeProof เคส กันน้ํา ไอโฟน 5S/5 

product3 

หฟัูงไรส้าย จาก Nakamichi 

product4 

ไฮซี+่โมโนพอด 



product5 

V8 POWER BANK แบตสํารอง 10,000 Mah 

product6 

กลอ้งวดีโีอตดิรถยนต ์HDMI 

product7 

Android TV Box ID6 

product8 

monopod 

product9 

Power bank Eloop 13000 mAh 

 

    อืน่ๆ-จปิาถะ 

 

Fitness 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

อปุกรณ์ประกอบอาหาร 

เครือ่งนวดหนา้ 

ตูน้ํ้าเย็น 

ดทัูง้หมด 

product1 

เครือ่งรดีปากถงุพลาสตกิ 

product2 

หมอ้สกุี1้300วตัร(แถมซึง้นึง่) 

product3 

ยาสฟัีนสมนุไพรออรัลเฮริบ์ 50 กรัม 

product4 



หมอนองิหลังสานสลับ สดํีา (4 ชืน้/เซ.็.. 

product5 

มา้ทองมงคลบนโอง่เงนิทอง 

product6 

เครือ่งซลีถงุพลาสตกิขนาดพกพา 

product7 

เครือ่งเมโสไรส้ายจากญีปุ่่ น 

product8 

ของเลน่ รถสปอรต์ Aston Martin 

product9 

เรอืบังคับสป๊ีดโบต๊ 

 

    แฟชัน่เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ 

    เครือ่งสําอาง น้ําหอม สขุภาพ 

    IT & Gadget 

 

ดทัูง้หมด 

สนิคา้ขายด ี

 

 อันดับที ่1 

MUA - 12 Shade Undressed Palette 

MUA - 12 Shade Undressed Palette 

ราคา450 ฿ 

 อันดับที ่2 

Mini Camera กลอ้งจิว๋ถา่ย VDO ระบบ HD เล็กทีส่ดุ ราคาถกูพเิศษเดอืนนีเ้ทา่นัน้ มใีหเ้ลอืก 2 

ส ี

Mini Camera กลอ้งจิว๋ถา่ย VDO ระบบ HD เล็กทีส่ดุ ร... 



ราคา750 ฿ 

 อันดับที ่3 

Ab Rocket Twister 

Ab Rocket Twister 

ราคา999 ฿ 

 อันดับที ่4 

แบตเตอรีส่ํารอง 20,000mAh E-Star สดํีา 

แบตเตอรีส่ํารอง 20,000mAh E-Star สดํีา 

ราคา685 ฿ 

 อันดับที ่5 

นาฬกิา Casio Standard รุน่ AE-1000W-1BV 

นาฬกิา Casio Standard รุน่ AE-1000W-1BV 

ราคา890 ฿ 

‹ › 

สนิคา้ขายดทัีง้หมด 

โปรโมชัน่สนิคา้ ฟร!ี 

รา้นคา้ออนไลน ์

แจง้ปัญหาแนะนําตชิม 

สนิคา้ญีปุ่่ น 

มอีะไรใหม ่

บรษัิท ราคเุท็น (Rakuten, Inc,.) บรษัิททีใ่หญท่ีส่ดุของโลกทีใ่หบ้รกิารดา้นอนิเทอรเ์น็ต 

บรษัิท ราคเุท็น (Rakuten, Inc,.) บรษัิททีใ่หญท่ีส่ดุของโลกทีใ่หบ้รกิารดา้นอนิเทอรเ์น็ต 

February Lover Watch Sale รา้นนาฬกิาอันดับ1 เปิดรา้นลดจใุจ Diesel Casio G-shock 

Baby-G ลดมากกวา่ 50% 

February Lover Watch Sale รา้นนาฬกิาอันดับ1 เปิดรา้นลดจใุจ Diesel Casio G-shock 

Baby-G ลดมากกวา่ 50% 

น้ําหอม หอ้ม หอ๊มมม เพิม่เสน่หห์นุ่มสาว ตลอดกมุภาฯนี ้ของแท ้100% 



น้ําหอม หอ้ม หอ๊มมม เพิม่เสน่หห์นุ่มสาว ตลอดกมุภาฯนี ้ของแท ้100% 

หนา้ใส ผวิสวย สดใส ใครๆก็สะดดุ ผลติภัณฑด์แูลผวิพรรณ ของสาวๆ 

หนา้ใส ผวิสวย สดใส ใครๆก็สะดดุ ผลติภัณฑด์แูลผวิพรรณ ของสาวๆ 

เครือ่งสําอางจากแบรนดต์า่งๆยกขบวนมาสรา้งสสีนั ลดกระหน่ําถงึ 67% 

เครือ่งสําอางจากแบรนดต์า่งๆยกขบวนมาสรา้งสสีนั ลดกระหน่ําถงึ 67% 

ขา่วสารทัง้หมด 

คําถามทีถ่ามบอ่ย 

 

    ราคเุท็น ตลาด ดอท คอม คอื? 

    วธิสีมัครสมาชกิ 

    วธิกีารสัง่ซือ้สนิคา้ 

    วธิกีารชําระเงนิ 

    ระบบแตม้ (Point) คอื? 

    ระบบการันต ีคอือะไร? 

    เสยีงจากผูซ้ ือ้สนิคา้ 

 

ด ูFAQ ทัง้หมด 

รา้นคา้แนะนํา 

 

    Aston 

    Aston 

 

    บรษัิท ผูจั้ดจําหน่าย แท็บเล็ตโทรได,้ กลอ้งวงจรปิดตดิรถ HD DVR, GPS Navigator 

 

    จัดจําหน่ายแท็บเล็ตราคาถกู 

    ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับรา้น  |   



    สนิคา้ทัง้หมดของรา้นนี ้

 

รา้นคา้ขายด ี

 

เสือ้ผา้และแฟชัน่ 

1 DressyTrend เดรสซีเ่... 

2 GarfieldEarthCloset 

3 SHOP KIPLING...BAAN-... 

4 KarocomShop ขาวใสผวิ... 

5 บวิตี ้วงิคช์อ๊ป ชาก... 

นาฬกิา และจวิเวลลี ่

1 แหวนทอง ของหลดุจํานํา ... 

2 YR_Request 

3 รา้นทองศรสีวุรรณบางศ... 

4 เมอืงทอง นาฬกิา แวน่... 

5 EyeToWe แวน่ตา นาฬกิ... 

คอมพวิเตอร ์

1 รา้น HoTHiTPhone 

2 MacABite 

3 สายไฟ,สายไฟฟ้า,สายไฟ... 

4 เอสอารซ์โีมบาย 

5 ZENEIJI SHOP 

โทรศัพท ์& อปุกรณ์สือ่สาร 

1 APPSOLUT LiFE 

2 โฟรท์นีช็อป 

3 Gift4Ulove.com รา้นน... 



4 อโีมบาย@เซ็นทรัลป่ิน... 

5 RealGadd 

‹ › 

โปรโมชัน่สนิคา้ ฟร!ี 

 

    ขอ้มลูบรษัิท (Company Info) 

    เกีย่วกับ TARAD.com 

    ขา่วสารและโปรโมชัน่ 

    รางวลั (Rakuten Expo) 

    รว่มงานกับเรา 

    แผนผังเว็บไซต ์

    บรกิารของเรา (Services) 

    พรเีมีย่มมอลล ์

    พลาซา่ 

    สนิคา้มอืสอง 

    เว็บสําเร็จรปู 

    ระบบชําระเงนิออนไลน ์

 

    ซือ้ (Buy) 

    สมัครสมาชกิ 

    เช็คสถานะการสัง่ซือ้ 

    ซือ้สนิคา้บนเว็บไซต ์

    ซือ้สนิคา้บนมอืถอื 

    ชอ่งทางการชําระเงนิ 

    ระบบสะสมแตม้ (Point) 

    ระดับสมาชกิ (Member Rank) 



    ระบบรวีวิรา้นคา้ 

    การรับประกัน มั่นใจไดข้องชวัร ์

    คําถามทีพ่บบอ่ย (FAQ) 

    ชว่ยเหลอื (Help center) 

 

    ขาย (Sell) 

    เปิดรา้นคา้ออนไลน์ 

    ลงโฆษณาเว็บ พลาซา่ 

    ลงโฆษณาเว็บ สนิคา้มอืสอง 

    อบรม-สมัมนาการคา้ออนไลน ์

    ตดิตามเรา (Social Network) 

     Facebook 

     Twitter 

     Google+ 

     Pinterest 

     Youtube 

     Rakuten TARAD.com 

 

    แจง้ปัญหา แนะนํา-ตชิม (Contact) 

    โทร. 02-515-2300 

    ฝ่ายขายโฆษณา ตอ่ 2201-2204 

    ฝ่ายขายเว็บไซต ์ตอ่ 2101-2108 

    ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ตอ่ 2901-2904 

    สาขาเชยีงใหม ่ตอ่ 2501-2502 

    (จันทร-์ศกุร ์9:00 - 18:00 น.) 

    ฝ่ายขาย-เว็บสําเร็จรปู sale@tarad.com 



    ฝ่ายบรกิารลกูคา้ support@tarad.com 

 

    ประเทศ / เว็บไซต ์:  

    ออสเตรยี - Rakuten 

    บราซลิ - Rakuten 

    สเปน - Rakuten 

    ฝร่ังเศส - PriceMinister 

    เยอรมน ี- Rakuten 

    ญีปุ่่ น - Rakuten 

    ไทย - TARAD.com 

    ไตห้วนั - Rakuten 

    อนิโดนเีซยี - Rakuten 

    มาเลเซยี - Rakuten 

    สงิคโปร ์- Rakuten 

    อังกฤษ - Play.com 

    อเมรกิา - Rakuten 

    นานาชาต ิ- Rakuten 

    บรกิารอืน่ๆ ของ Rakuten 

 

ดเูว็บรปูแบบ คอมพวิเตอร ์(PC) | มอืถอื (Mobile) 

Copyright © 1997-2014 TARAD.com All Rights Reserved. 


