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อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ดพััฒนา	90	ใบ
•	 แผ่่นภาพัขุุนนาง	10	แผ่่น
•	 เหร์ียญอััญมณีี	40	เหร์ียญ

ในโลกขุอังเกมค้้าเพัชร์	พัวกคุ้ณีจะได้สวมบทบาท	เป็น็พั่อัค้้าที�มีฐานะร์ำ�าร์วยแห่งยุค้สมัยเร์อัเนสซอังส์	
ซ่�งกำาลังจะเร์่�มก่จการ์ใหม่ในวงการ์อััญมณีีคุ้ณีจะต้อ้ังต้ัดส่นใจใช้ทร์ัพัยากร์ที�คุ้ณีสะสมมาในการ์ลงทุน
ทำาเหมือังแร่์	ซื�อัเหมือัง	ค้ร์อับค้ร์อังเส้นทางการ์ส่งอัอักอััญมณีี	จ้างช่างเจียร์ะไนเพัชร์ผ่้้มีชื�อัเสียง	และ
สร้์างเค้ร์ือัขุ่ายทางการ์ค้้า	เพัื�อัให้ได้ร์ับการ์สนับสนุนจากเหล่าขุุนนาง	และก้าวขุ่�นมาเป็น็ผ่้้ที�มีชื�อัเสียง
มากที�สุดในโลกแห่งอััญมณีี

Splendor (TH) เกมค้้าเพชร Splendor (TH) เกมค้้าเพชร 

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	90	ซอัง	/	2	แพัค้

1,500 .-1,500 .-10+ 2-4 30	นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 โทเค้นอัน่ฟิิน่ต้ี�สโต้น	39	อััน 
	 -	โทเค้นมายด์	7	อััน	(สีเหลือัง) 
	 -	โทเค้นพัาวเวอัร์	์7	อััน	(สีม่วง) 
	 -	โทเค้นสเป็ซ	7	อััน	(สีนำ�าเง่น) 
	 -	โทเค้นเรี์ยลล่ต้ี�	7	อััน	(สีแดง) 
	 -	โทเค้นโซล	7	อััน	(สีสัม) 
	 -	โทเค้นไทม์	4	อััน	(สีเขุียว) 
	 -	โทเค้นชีลด์	(S.H.I.E.L.D.)	5	อััน	(สีเทา)

ใน	Splendor:	Marvel		(เกมค้้าเพัชร์	มาร์์เวลอั่ด่ชัน)	ภาร์ก่จสำาค้ัญขุอังคุ้ณีค้ือัร์วมเหล่าซุป็เป็อัร์์ฮีีโร์่	 
และขุัดขุวางจอัมวายร้์ายธานอัสไม่ให้ร์วบร์วมอััญมณีีอ่ันฟิิน่ต้ี�สโต้นได้ค้ร์บ	ผ่น่กกำาลังทีมฮีีโร์่	
ร์วมกำาลังร์บโดยย่ดฐานที�มั�นต้่างๆ	และร์วบร์วม	“ค้ะแนนอัน่ฟิิน่ต้ี�”	ให้มากพัอัที�จะค้ร์อับค้ร์อังถุุงมือั
อััญมณีี	“อัน่ฟิิน่ต้ี�กอันต้์เล็ต้”!

สกิลท้�ได้	:		-

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	72	ซอัง	/	2	แพัค้

1,590 .-1,590 .-

Splendor Marvel (TH)Splendor Marvel (TH)
เกมค้้าเพชร มาร์เวลเกมค้้าเพชร มาร์เวล

10+ 2-4 30	นาที

•	 การ์์ดต้ัวละค้ร์	90	ใบ 
	 -	การ์์ดเลเวล	1	จำานวน	40	ใบ 
	 -	การ์์ดเลเวล	2	จำานวน	30	ใบ 
	 -	การ์์ดเลเวล	3	จำานวน	20	ใบ
•	 แผ่่นฐานที�มั�น	(สอังด้าน)	4	แผ่่น
•	 แผ่่นอั่นฟิิน่ต้ี�กอันต้์เล็ต้	1	แผ่่น
•	 แผ่่น	“อัเวนเจอัร์์สร์วมพัลัง”	1	แผ่่น

Best
Seller

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 กร์ะดานแสดงแผ่นที�การ์เด่นร์ถุไฟิอัเมร์่กา	1	แผ่่น	
•	 	ร์ถุไฟิ	240	ขุบวน	พัร์้อัมต้ัวสำาร์อังสำาหร์ับแต้่ละสี
•	 	การ์์ด	144	ใบ	แบ่งเป็น็การ์์ด	ร์ถุไฟิ	110	ใบร์วม	8	สี	ได้แก่สี	ชมพั้,	ขุาว,	นำ�าเง่น,	
เหลือัง,	ส้ม	,	ดำา	,	แดง	และ	เขุียว	อัย่างละ	12	ใบ	และ	การ์์ด	หัวร์ถุจักร์	(สีร์ุ้ง)	 
14	ใบ	การ์์ดจุดหมาย	30	ใบ	การ์์ดสร์ุป็	1	ใบ	 
การ์์ดค้ะแนนพัเ่ศษสำาหร์ับค้นที�มีเส้นทางยาวที�สุด	1	ใบ

•	 ต้ัวไม้สำาหร์ับนับค้ะแนน	5	ต้ัว
•	 หนังสือักฎ	1	เล่ม
•	 ร์หัสอัอันไลน์สำาหร์ับเว็ป็ไซต้์	Days	of	Wonder	1	ร์หัส

•	 กร์ะดานแผ่นที�เส้นทางค้มนาค้มในนค้ร์น่วยอัร์์ก	1	แผ่่น
•	 แท็กซี�พัลาสต้่ก	60	คั้น	สีละ	15	ค้ัน
•	 การ์์ดเด่นทาง	44	ใบ
•	 การ์์ดจุดหมาย	18	ใบ
•	 กต้่กาแผ่่นพัับ	1	ฉบับ
•	 แผ่่นนับค้ะแนน	1	ปึ็ก
•	 ด่นสอั	1	แท่ง

สุดยอัดบอัร์์ดเกมร์ะดับต้ำานานด้วยยอัดขุายกว่า	8	ล้านกล่อังทั�วโลก	(เฉพัาะเวอัร์์ชั�นภาษาอัังกฤษ) 
การั์นตี้ค้วามสนุกด้วยร์างวัลบอัร์์ดเกมยอัดเยี�ยมร์ะดับโลก	และในอีักหลายป็ร์ะเทศ	แป็ลไป็อัีก 
10	กว่าภาษาทั�วโลก	เกมต้่อัร์ถุไฟิ	เป็น็เกมที�กต้่กาไม่ซับซ้อัน	เขุ้าใจง่าย	เล่นสนุกทุกเพัศทุกวัย 
มีทั�งการ์วางแผ่น	แขุ่งขัุน	และดวงหน่อัย	ๆ	เหมาะที�จะเป็น็บอัร์์ดเกมกล่อังแร์กขุอังทุกค้น

จากการ์เด่นทางร์อับอัเมร์ก่าด้วยร์ถุไฟิ	มาส่้การ์เที�ยวเมือังน่วยอัร์์กด้วยร์ถุแท็กซี�		“เกมต้่อัร์ถุไฟิ”	
บอัร์์ดเกมยอัดน่ยมขุอัง	Alan	R.	Moon	ได้ถุ้กนำามาป็ร์ับให้เป็น็	"เกมต้่อัร์ถุต้ะลุยน่วยอัร์์ก" 
โดยเกมจะกร์ะชับและเล่นง่าย	แต่้ยังค้งค้วามสนุกเหมือันเด่ม

Ticket to Ride (TH) เกมต่่อรถไฟTicket to Ride (TH) เกมต่่อรถไฟ

Ticket to Ride New York (TH) Ticket to Ride New York (TH) 
เกมต่่อรถต่ะลุยนิิวยอร์กเกมต่่อรถต่ะลุยนิิวยอร์ก

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การปรับต่ัว

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับต่ัว

ซอังใส่การ์์ด	:	Dark	Green	Emerald	ขุนาดซอัง	:	45	x	68	มม.
จำานวน	:	144	ซอัง	/	3	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	Dark	Green	Emerald	ขุนาดซอัง:	45	x	68	มม.	
จำานวน	:	62	ซอัง	/	2	แพัค้

1,850 .-1,850 .-

765 .-765 .-

8+ 2-5 30-60 
นาที่

8+ 2-4 10-15	นาที

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 เพันกว่น	12	ตั้ว
•	 ไขุ่หลากสี	12	ฟิอัง
•	 แผ่่นนำ�าแขุ็งนับค้ะแนน	4	อััน
•	 ล้กเต้๋าสี	2	ล้ก

เจ้าเพันกวน่ตั้วน้อัยแอับไขุ่ไว้ใต้้พัุงหลายสี	แต้่จะพัาเพันกว่นมาเป็น็พัวกบนแผ่่นนำ�าแข็ุงขุอังเร์าได้ 
ก็ต้้อังมีสมาธ	่จดจำาสีไขุ่ขุอังแต้ล่ะตั้วใหด้	ีๆ	จะเป็น็สีอัะไร์บา้งน่ะเหร์อั	ค้อัยดเ้วลาเพืั�อันเปิ็ดไขุส่่	 
แลว้จำาใหไ้ด้นะ	ต้วัไหนสีอัะไร์	อัะ๊!	ย่�งต้วัที�อัย่้บนแผ่่นนำ�าแขุง็ขุอังเพัื�อันเนี�ย	ย่�งต้อ้ังจำาใหดี้เลย	 
เอัามาเป็น็พัวกเร์าให้ได้	ใค้ร์เปิ็ดเจอัสีต้ร์งต้ามล้กเต้๋าค้ร์บ	6	ต้ัวได้ก่อันใค้ร์	 
เร์าค้ือัสุดยอัดเพันกว่นยอัดนักจำาเลยล่ะ

Pengoloo (TH) เพนิกวินิหวงไข่่Pengoloo (TH) เพนิกวินิหวงไข่่

สกิลท้�ได้	:		การจำา	,	การสังเกต่

950 .-950 .-4+ 2-4 10	นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ล้กเต้๋า	9	ล้ก
•	 กล่อังเก็บล้กเต้๋า	1	กล่อัง

อัีกหน่�งบอัร์์ดเกมร์างวัล	2012	UK	Games	Expo	Best	Family	Game	
และ	2011	Kinder	spiel	experten	“5-to-9-year-olds”	Second	Place	(ร์างวัลบอัร์์ดเกมดีเด่น
สำาหร์ับเด็ก)	ต้ัวเกมป็ร์ะกอับด้วยล้กเต้๋า	9	ล้ก	ที�มีร์้ป็แต้กต้่างกันในแต้่ละหน้า	ร์วม	54	ภาพั	
การ์ทอัยแต้ล่ะค้รั์�ง	จะช่วยสร์า้งจ่นต้นาการ์	ค้วามค้ด่สร์า้งสร์ร์ค้	์การ์เชื�อัมโยง	การ์ใช้ภาษา	ต้อ่ัเต้ม่เร์ยีงร้์อัย	
เนื�อัเร์ื�อังสุดหร์ร์ษาเก่นค้าดเดาร์ะหว่างผ่้้เล่น	ไม่ว่าจะเล่นค้นเดียว	หร์ือัจะเล่นร่์วมกับพั่อัแม่	 
สลับกันเล่า	หร์ือั	จะช่วยกันเล่น	เวลาว่าง	ก่อันนอันย่�งเสร์ม่	ค้วามสัมพัันธ์ร์ะหว่างค้ร์อับค้รั์วเป็น็อัย่างดี

Rory’s Story Cubes (TH) Rory’s Story Cubes (TH) ลูกเต่๋าเล่านิิทานิลูกเต่๋าเล่านิิทานิ

สกิลท้�ได้	:		จินิต่นิาการ	,	การสังเกต่

450 .-450 .-
6+ 1-12 20	นาที

Best
Seller

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 การ์์ดต้ัวละค้ร์	50	ใบ
•	 แผ่่นพั่งค้์ฟิลาม่งโก	1	แผ่่น
•	 แผ่่นเป้็าหมาย	(สอังด้าน)	5	แผ่่น
•	 ต้ัวเบี�ยผ้้่เล่น	2	ต้ัว	(มาร์์ชแฮีร์์	กับ	แมดแฮีทเต้อัร์์)
•	 โทเค้นถุ้วยชา	2	อััน
•	 โทเค้นนาฬ่ิกาทร์าย	5	อััน
•	 โทเค้นขุนมทาร์์ต้	9	อััน
•	 กร์ะดานนับค้ะแนน	1	แผ่่น
•	 กร์ะดานนาฬิ่กาพัก	1	แผ่่น

•	 การ์์ดเล่น		21	ใบ
•	 การ์์ดค้้่มือั	6	ใบ
•	 โทเค้่นเสน่หา	13	อััน
•	 ถุุงผ้่า	1	ถุุง

ชา	2	ถุ้วย	เป็น็เกมที�ง่ายต้่อัการ์เร์ียนร้้์กฎ	แต้่มีค้วามท้าทายในการ์ที�จะเล่นให้เก่ง	ด้วยตั้วเกมที�ใช้ร์ะบบ
ขุอังการ์จัดกอังการ์์ดที�มีธีมที�สวยงามจากโลกน่ทานสุดแสนคุ้้นเค้ยอัย่าง	อัล่ซในแดนมหัศจร์ร์ย์	 
เป็น็เกมผ่สมผ่สานร์ะหว่างกฎที�ง่ายและการ์วางแผ่นการ์เล่นร์ะดับกลางอัย่างลงตั้ว

ป็าร์ต์้ี�เกม	พักง่ายแต้่เล่นได้ถุ่ง	6	ค้น	เหมาะกับผ้้่เล่นมือัใหม่	หร์ือัเอัาไว้เล่นค้ั�นเวลาร์ะหว่างเกม	 
เพัร์าะเป็น็เกมที�ทั�ง	สนุก	ฮีา	และยังใช้เวลาสั�นอีักด้วย	มาในซอังกำามะหยี�พักง่าย
กับธีมส่งจดหมายร์ักให้เจ้าหญ่ง	เร์าต้้อังกำาจัดศัต้ร์้หัวใจให้หมด	ผ่้้ชนะค้ือัผ้้่ยืนหยัดเป็น็ค้นสุดท้าย	
และย่�งใหญ่ที�สุด

Tea For 2 (TH) Tea For 2 (TH) 
ชา 2 ถ้วยในิดิินิแดินิมหัศจรรย์ชา 2 ถ้วยในิดิินิแดินิมหัศจรรย์

Love Letter (TH) เกมจดิหมายรักLove Letter (TH) เกมจดิหมายรัก

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับต่ัว

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง:	63.5	x	58	มม.
จำานวน	:	50	ซอัง	/	1	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง:	63.5	x	88	มม.
จำานวน	:	27	ซอัง	/	1	แพัค้

850 .-850 .-

450 .-450 .-

10+ 2

10+ 2-6

30	นาที

45	นาที

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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•	 4	โทเค้นฮีีโร่์
•	 1	ล้กเต้๋าซอัมบี�
•	 8	สแต้นดี�พัลาสต้่ก
•	 4	โทเค้นแม่กุญแจ
•	 8	โทเค้นซอัมบี�
•	 1	กร์ะดานแบบสอังหน้า	
•	 1	ค้้่มือัการ์เล่น
•	 13	ซอังว่วัฒนาการ์ที�ปิ็ดผ่น่กเอัาไว้

จะสนุกขุนาดไหนถุ้าบอัร์์ดเกมที�เร์าเล่นเป็ลี�ยนเป็น็เกมใหม่	ที�ท้าทายขุ่�นทุกค้ร์ั�งที�เล่น	 
ขุบวนการ์ป็ร์าบซอัมบี�	บอัร์์ดเกมสำาหรั์บเด็กที�อัอักแบบมาเป็น็เนื�อัเร์ื�อัง	น้อัง	ๆ	ค้ือั	 
เหล่าฮีีโร่์ที�ป็กป้็อังโร์งเร์ียนจากฝู้งซอัมบี�ที�พัยายามจะบุกเขุ้ามาในโร์งเรี์ยน	ในเกมจะมีซอังลับ	 
13	ซอัง	ที�จะค้่อัย	ๆ	เปิ็ดขุ่�น	เมื�อัเร์าเล่นเก่งขุ่�นเร์ื�อัย	ๆเกด่เหตุ้การ์ณ์ีที�น่าต้ื�นเต้้น	เพั่�มค้วามสามาร์ถุ 
ให้ทั�งผ่้้เล่นและซอัมบี�	ทำาให้เกมไม่น่าเบื�อั	และเล่นได้ซำ�าแล้วซำ�าอีัก

Zombie Kidz (TH) ข่บวนิการปราบซอมบ้�Zombie Kidz (TH) ข่บวนิการปราบซอมบ้�

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับตั่ว

950 .-950 .-7+ 2-4 5-15
นาที่

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ล้กบอัลขุนป็ุย	1	ลก้
•	 โทเค้นหน้าเม่น	1	อััน
•	 จ่�งจอัก	1	ตั้ว
•	 เม่น	4	ต้ัว	(ต้่างกัน	4	สี)
•	 กร์ะดานสอังด้าน	7	แผ่่น
•	 โทเค้นหนามเต้ย	18	อััน

เจ้าขุอังร์างวัลบอัร์์ดเกมสำาหร์ับเด็กยอัดเยี�ยม	2020	(Kinderspiel	des	jares)	
ที�เป็ร์ียบได้กับร์างวัลอัอัสการ์์ขุอังวงการ์ภาพัยนต้ร์์เลยทีเดียว	เจ้าเม่นน้อัยที�ม้วนต้ัวกล่�งไป็ก่นไป็	 
เก็บ	เห็ด	ใบใม้	หร์ือัแอัป็เปิ็� ลก่นต้ามทางถุ่งจะผ่่านไป็ได้	จะเล่นแบบแขุ่งกันกลับบ้านหร์ือัช่วยกัน 
กล่�งหนีสุนัขุจ่�งจอักกไ็ด้	และยังเลน่ใหย้ากขุ่�นด้วยกฎพัเ่ศษที�ค้ณุีต้อ้ังอัอักแอัค้ชั�นกนัหน่อัยถุง่จะเกบ็ได้ 
สนุก	ค้ร์บค้ร์ัน	สมเป็น็เกมร์างวัลจร์่ง	ๆ

Hedgehog Roll (TH) เม่นิม้วนิผจญภััยHedgehog Roll (TH) เม่นิม้วนิผจญภััย

สกิลท้�ได้	:	การสังเกต่	,	การวางแผนิ

950 .-950 .-4+ 1-4 20-25
นาที

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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•	 การ์์ดค้ำาใบ้	142	ใบ
•	 ป็ากกามาร์์กเกอัร์์ลบได้	8	ด้าม
•	 ผ่้าลบมาร์์กเกอัร์์	8	ผ่ืน
•	 สมุดสเก็ต้ช์ใช้ซำ�าได้	8	เล่ม
•	 นาฬิ่กาทร์ายจับเวลา	60	วน่าที	1	อััน
•	 ค้้่มือัการ์เล่น	1	เล่ม
•	 ล้กเต้๋า	1	ล้ก

เกมป็าร์์ต้ี�วาดร์้ป็ง่ายๆ	ที�ใค้ร์ๆก็เล่นได้	ด้วยเร์าจะได้วาดร์้ป็ให้ค้นอัื�นทายมันค้ือัอัะไร์	วาดร์้ป็ต้ามค้ำาใบ้	
เห็นร์้ป็อัะไร์ก็ทายค้ำานั�นแต้่บางที	เร์าจะตี้ค้วามร์้ป็ไม่เหมือันกัน...
มาดก้นัใค้ร์จะเป็น็ผ้้่วาดร้์ป็ให้ผ้้่อัื�นเขุา้ใจ	หร์อืัม่นงงไป็พัร์อ้ัมกับเสียงขุบขุนัไป็กบัเกม	“วาด	วาด	ทาย	ทาย”

Telestrations (TH)  วาดิวาดิทายทายTelestrations (TH)  วาดิวาดิทายทาย

สกิลท้�ได้	:		การสื�อุสาร	,	ความคิดสร้างสรรค์

1,100 .-1,100 .-6+ 4-8 30	นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ช่�นส่วน	90	ช่�น
•	 แผ่่นพััซเซ่ล	52	แผ่่น
•	 กร์ะดานผ่้้เล่น	4	ชุด
•	 ค้้่มือัการ์เล่น	1	เล่ม

เกม	puzzle	เล่นง่ายที�ใค้ร์ๆกเ็ลน่ได	้จะเลน่ค้นเดียว	หรื์อั	แขุง่ขุนั	ก็ไม่มีป็ญัหา	เป้็าหมายค้อืั 
ต่้อัป็ร์่ศนา	สำาเร์็จได้เยอัะที�สุด	เมื�อัป็ร์่ศนาหมด	ใค้ร์ได้ค้ะแนนเยอัะที�สุดก็จะเป็น็ผ่้้ชนะ

Project L (TH) โปรเจค้แอลProject L (TH) โปรเจค้แอล

สกิลท้�ได้	:	การวางแผนิ	,		ความคิดสร้างสรรค์

1,250 .-1,250 .-8+ 1-4 30	นาที

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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•	 การ์์ด	36	ใบ	(สัต้ว์	6	ชน่ด	ชน่ดละ	6	สี)
•	 โทเค้นอั่	13	อััน

•	 การ์์ด	108	ใบ

บอัร์์ดเกมป็าร์์ต้ี�เบา	ๆ	เมื�อัมีอัก่อังอัย้่กลางบ้าน	ท่ามกลางสัต้ว์เลี�ยงมากมาย	คุ้ณีต้้อังป็กป้็อัง 
สัต้ว์เลี�ยงขุอังคุ้ณีโดยการ์ป็ร์ะกาศว่า	“แมวฉันไม่ได้อั่	นี�มันอัก่ร์ะต่้าย”	ใค้ร์ที�มีกร์ะต้่ายในมือั 
ต้อ้ังร์บีลงมาป็กป้็อังน้อังกร์ะต่้ายต้วัเอังทนัท	ีและป็ร์ะกาศผ่้ต้้อ้ังสงสัยต้วัต่้อัไป็	แต่้ร์ะวงั	ถุ้าค้ณุีป็ร์ะกาศไป็แล้ว	
แต้่ไม่มีใค้ร์มีสัต้ว์เลี�ยงนั�นในมือั	นั�นแสดงว่า	สัต้ว์เลี�ยงคุ้ณีนั�นแหละ	จงร์ับก้อันอัุนจ่ไป็เดี�ยวนี�!	 
จำาให้ดี	ลงให้ไว	จะได้ไม่ต้้อังไป็เก็บอัุนจ่นะ

“สนุกสลัด”	เกมเล่นง่ายๆด้วยการ์เลือักเก็บการ์์ดผ่ักจากกอังกลางเพัื�อัเก็บค้ะแนนให้ได้มากที�สุด
เพัื�อัเป็น็ผ่้้ชนะ	โดยผ้้่เล่นแต้่ละค้นจะมีว่ธีนับค้ะแนนไม่เหมือันกัน	ซ่�งขุ่�นอัย้่กับการ์์ดด้านจาน 
ที�ผ่้้เล่นเก็บมา

Who did it (TH) นิ้�อึใค้ร!Who did it (TH) นิ้�อึใค้ร!

Point Salad (TH) สนิุกสลัดิPoint Salad (TH) สนิุกสลัดิ

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	ความรวดเร็ว

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับต่ัว

ซอังใส่การ์์ด	:		White	Diamond	ขุนาดซอัง:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	108	ซอัง	/	3	แพั็ค้

399 .-399 .-

700 .-700 .-

6+ 3-6

8+ 2-6 15-30
นาที

15	นาที

ซอังใส่การ์์ด	:	Purple	Alexandrite	ขุนาดซอัง	:	57.5	x	89	มม.
จำานวน	36	ซอัง	/	1	แพัค้

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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•	 ค้้่มือั	1	เล่ม
•	 กร์ะดานผ่้้เล่น	4	แผ่่น
•	 กร์ะดานเร์ือั	1	แผ่่น
•	 การ์์ดเร์ือั	25	ใบ
•	 แผ่่นโค้ร์งการ์	36	ใบ
•	 เม็ดสี	80	ช่�น	(สีละ	20	ช่�น)

•	 ค้้่มือัการ์เล่น	1	เล่ม
•	 กร์ะดานเกม	1	ชุด
•	 การ์์ดนับค้ะแนนสอังด้าน	(ต้ามจำานวนผ้้่เล่น)	4	ชุด
•	 การ์์ดอัาร์มณ์ี	18	ใบ
•	 โทเค้นนับค้ะแนน	1	ช่�น
•	 การ์์ดโหวต้	48	ใบ	(แบ่งเป็น็	8	สี)
•	 การ์์ดสถุานการ์ณ์ี	156	ใบ	(แบ่งเป็น็ธีม	4	หมวด)

บอัร์์ดเกมบร์่หาร์ทร์ัพัยากร์ฝีูมือัค้นไทย	ผ่้้ได้ร์ับบทบาทเป็น็สถุาป็น่ก	แขุ่งกันบร์่หาร์ทรั์พัยากร์ 
ที�ขุนมากับเรื์อัเพัื�อัสร์้างเมือังศรี์ร์าชาให้สวยงาม	โดยที�ส่�งก่อัสร์้างแต้่ละอัย่างต้้อังการ์ทร์ัพัยากร์ 
ที�ไม่เหมือันกันและให้ค้ะแนนต้า่งกนัไป็ต้ามค้วามยากงา่ยขุอังส่�งกอ่ัสร้์างดว้ย	ผ้้่ที�สามาร์ถุหาค้ะแนนได้ 
มากที�สุดกจ็ะเป็น็ผ้้่ชนะ

“พั่อัแม่ขุอังคุ้ณีอัยากพับคุ้ณีค้ร์้ที�ลงโทษคุ้ณี”	คุ้ณีค้่ดว่าเพัื�อันร์้้ส่กยังไง	แล้วอัยากร์้้ไหมว่าลก้ขุอังคุ้ณี
จะค้่ดยังไง	แล้วพั่อัแม่ขุอังคุ้ณีละ	?	FEELINKS	หร์ือั	เกมปิ็� งใจ	เกมที�ส่งเสร์่มการ์เขุ้าใจกัน 
ร์ะหว่างผ่้้เล่น	โดยเลือักสถุานการ์ณ์ี	1	อัย่างจากการ์์ด	ซ่�งมีให้เลือักไม่จะสถุานการ์ณ์ีที�	บ้าน	 
โร์งเรี์ยนหรื์อั	สถุานการ์ณ์ีทางสังค้ม	ที�คุ้ยกันด้วยลำาบาก	แล้วให้ผ่้้เล่นทุกค้นเลือักอัาร์มณ์ีที�ต้ัวเอัง 
จะต้อับสนอังต้่อัเหตุ้การ์ณ์ีนั�นต้่อัมาให้ผ่ลัดกันเดาว่าผ่้้เล่นอัื�นเลือักอัาร์มณ์ีอัะไร์ถุ้าเดาถุก้ทุกค้น 
ก็จะได้รั์บ	1	ค้ะแนน	เมื�อัจบเกมถุ้าเร์าได้ค้ะแนนเยอัะ	แสดงว่าผ่้้เล่นกลุ่มนั�นมีค้วามเขุ้าใจกันอัย่างส้ง

Sriracha (TH) ศร้ราชาSriracha (TH) ศร้ราชา

Feelinks (TH) เกมป๊�งใจFeelinks (TH) เกมป๊�งใจ

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การสังเกต่

สกิลท้�ได้	:		การเข่้าใจต่ัวเอุง	และ	ผู้อุื�นิ

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	25	ซอัง	/	1แพัค้

ซอังใส่การ์ด์	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	จำานวน	:	156	ซอัง	/	4	แพ็ัค้
Dark	Blue	Sapphire	ขุนาดซอัง	:	80	x	120	มม.		จำานวน	:	18	ซอัง	/	1	แพั็ค้
Dark	Green	Emerald	ขุนาดซอัง	:	45	x	68	มม.	จำานวน	:	48	ซอัง	/	1	แพั็ค้

1,300 .-1,300 .-

1,200 .-1,200 .-

10+ 2-4

8+ 2-8

30	นาที

30	นาที

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 ล่งย่งมะพัร์้าว	1	ต้ัว
•	 กร์ะดานผ่้้เล่น	4	แผ่่น
•	 ถุ้วย	14	ใบ	(ฟ้ิา	1,	แดง	4,	เหลือัง	9)
•	 มะพัร์้าว	24	ล้ก

•	 แกนไม้	8	ช่�น
•	 เป็ลือักไม้	32	ช่�น
•	 ฐานต้อัไม้	1	ช่�น
•	 ขุวาน	1	เล่ม
•	 กต้่กา	1	เล่ม

เลง็แล้วโยนไป็เลย!	ยง่มะพัร้์าวให้ลงถุ้วยแล้วยด่ถุ้วยนั�นมา!ค้นแร์กที�สร้์างพีัร์ะม่ดถุ้วยสำาเร็์จจะเป็น็ผ่้ช้นะ!

เกมเล่นง่าย	เล่นกับเด็กหรื์อัเป็น็ป็าร์์ต้ี�เกมก็ได้พัยายามใช้ขุวานต้อักเก็บเป็ลือักไม้ให้ได้มากที�สุด 
แต่้อัย่าต้อักแร์งจนแกนต้กมาด้วยละ	ไม่งั�นจะโดนหักค้ะแนน

Coconut (TH) ลิงยิงมะพร้าวCoconut (TH) ลิงยิงมะพร้าว

Toc Toc Woodman (TH) ต่๊อก ต่๊อก ค้นิต่ัดิไม้Toc Toc Woodman (TH) ต๊่อก ต๊่อก ค้นิตั่ดิไม้

สกิลท้�ได้	:		การควบคุมต่นิเอุง

สกิลท้�ได้	:		การควบคุมต่นิเอุง

750 .-750 .-

750 .-750 .-

6+ 2-4

5+ 2-7 -

20	นาที

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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อุุปกรณ์์การเล่นิ อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	เร์ือัร์บและเร์ือัดำานำ�าอัย่างละ	5	ลำา
•		แม่เหล็กร์ะเบ่ด	133	ช่้น	(แม่เหล็กสีแดง	“เขุ้าเป้็า”	 
35	ช้่นและ	แม่เหล็กสีดำา	“พัลาดเป็้า”	98	ช่้น)

•	 ต้ัวหมากแม่เหล็ก	28	ช่�น

Travel Battle Fleet (TH) Travel Battle Fleet (TH) 
เกมแม่เหล็กกองเรือประจันิบานิเกมแม่เหล็กกองเรือประจันิบานิ

Travel Checker (TH) Travel Checker (TH) 
เกมแม่เหล็กหมากฮอสเกมแม่เหล็กหมากฮอส

สกิลท้�ได้	:		ความจำา	,	การสังเกต่ สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การแก้ปญัหา

อุุปกรณ์์การเล่นิ อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ไทล์แม่เหล็ก	16	ช่�น	(4	สี	สีละ	4	ช่�น)	
•	 ลก้เต้๋า	1	ลก้

•	แม่เหล็กสีดำาและสีขุาว	สีละ	60	ช่�น
•	กร์ะดานสำาหร์ับเล่น

Travel Ludo (TH)Travel Ludo (TH)
 เกมแม่เหล็กลูโดิ้ เกมแม่เหล็กลูโดิ้

Travel Reversi (TH) Travel Reversi (TH) 
เกมแม่เหล็กโอเทลโล่เกมแม่เหล็กโอเทลโล่

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,		การแก้ปญัหา สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การแก้ปญัหา

4+ 2 - 4+ 2 -

4+ 2 - 4+ 2 -

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 อัุป็กร์ณ์ีเกมป็ร์ะกอับด้วย	:	กล่อังนี�บร์ร์จุ	2	เกม
•	 ท่ค้แทค้โท	:	แม่เหล็กขุนาดใหญ่	10	ช่�น
•	 โฟิร์์อัน่อัะโร์ล	:	แม่เหล็กขุนาดกลาง	22	ช่�น

Travel Tic Tac Toe - Connect 4 (TH) Travel Tic Tac Toe - Connect 4 (TH) 
เกมแม่เหลก็ทคิ้ แทค้ โท & โฟร์อนิิอะโรลเกมแม่เหลก็ทิค้ แทค้ โท & โฟร์อนิิอะโรล

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การแก้ปญัหา

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 กร์ะดานเกม	2	กร์ะดาน	(	1	กร์ะดานสำาหร์ับ 
			ผ่้้สร์้างร์หัสและอัีก	1	กร์ะดานสำาหร์ับผ่้้ไขุร์หัส)
•	 แม่เหล็กสี	60	ช่�น	(6	สี	สีละ	10	ช่�น)
•	 แม่เหล็กค้ำาใบ้	60	ช่�น	(สีขุาวกับดำา)

Travel Secret Code (TH) Travel Secret Code (TH) 
เกมแม่เหล็กเกมรหัสลับเกมแม่เหล็กเกมรหัสลับ

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การแก้ปญัหา

4+ 2 -

4+ 2 -

เซ็ต่ เกมแม่เหล็กเซ็ต่ เกมแม่เหล็ก
199 .-199 .-

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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Travel Tic Tac Toe - Connect 4 (TH) Travel Tic Tac Toe - Connect 4 (TH) 
เกมแม่เหลก็ทิค้ แทค้ โท & โฟร์อนิิอะโรลเกมแม่เหลก็ทิค้ แทค้ โท & โฟร์อนิิอะโรล

อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 กร์ะดานสัต้ว์ป็ร์ะหลาด	6	แผ่่น	
•	 กร์ะดานโต้เกียว	1	แผ่่น
•	 ล้กเต้๋าดำา	6	ล้ก	
•	 การ์์ดพัลังพั่เศษ	66	ใบ
•	 หุ่นกร์ะดาษสัต้ว์ป็ร์ะหลาด	6	ต้ัว
•	 เม็ดพัลังงาน
•	 เหร์ียญโทเค้น	28	เหร์ียญ
•	 ล้กเต้๋าเขุียว	2	ลก้

•	 ค้้่มือัสอันการ์เล่น	1	ใบ
•	 การ์์ดว่วัฒนาการ์	56	ใบ
•	 	การ์์ดว่วัฒนาการ์	16	ใบสำาหร์ับไซเบอัร์์บันนี�	และ	
ค้ร์าเค้่น	(มีในต้ัวเกมฉบับ	1st	Edition	เท่านั�น)

•	 โทเค้น	8	อััน
•	 กร์ะดานสัต้ว์ป็ร์ะหลาดแพันด้าไค้	1	แผ่่น
•	 หุ่นกร์ะดาษและ	ขุาต้ั�ง	1	ชุด

เป็น็บอัร์์ดเกมที�สายต้่อัส้้ต้อ้ังโดน	จะเล่นเกมนี�	ไม่ต้้อังค้่ดวางแผ่นให้ป็วดหัว	บวกไป็เลย	 
เลือักสัต้ว์ป็ร์ะหลาด	ทอัยเต้๋าให้ดี	แล้วเลือักร์ะหว่างเก็บพัลังงานเพัื�อัแลกการ์์ดเพั่�มสก่ลพั่เศษ	 
เพั่�มเลือัดให้ต้ัวเอังไม่ให้ต้าย	เขุ้าเมือังไป็ต้ีต้ัวอัื�นให้ต้าย	หร์ือัจะเก็บแต้้มให้ค้ร์บ	20	เพัื�อัชนะ	 
ตั้ดส่นใจให้ดี	ต้ีต้ัวอัื�นเพัล่นเก่นจะโดนเขุาต้ีพัลังชีว่ต้หมดต้ายแทนไม่ร้้์ต้ัว	เล่นง่าย	แต้่มันมาก	 
การั์นตี้ด้วยร์างวัล	Golden	Geek	Best	ถุ่ง	3	สาขุา	Party		Family	และ	Children’s	Board	Game	
ปี็	2012	พัร์้อัมแล้วลุย!

ร์าชันแห่งโต้เกียว	พัาวเวอัร์์อััป็	เป็น็ส่วนเสร์ม่ขุอังเกมร์าชันแห่งโต้เกียว	 
ในส่วนเสร์่มนี�	จะมีสัต้ว์ป็ร์ะหลาดต้ัวใหม่ที�ชื�อัว่า	แพันด้าไค้	ที�เป็น็ปี็ศาจแพันด้ายักษ์
ร์วมทั�งมีการ์์ดว่วัฒนาการ์สำาหร์ับสัต้ว์ป็ร์ะหลาดต้่าง	ๆ	เพัื�อัเสร์่มพัลังให้แข็ุงแกร์่งย่�งขุ่�น!

King of Tokyo (TH) ราชันิแห่งโต่เก้ยวKing of Tokyo (TH) ราชันิแห่งโต่เก้ยว

King of Tokyo - Power Up (TH) King of Tokyo - Power Up (TH) 
ราชันิแห่งโต่เก้ยว พาวเวอร์อัปราชันิแห่งโต่เก้ยว พาวเวอร์อัป

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับตั่ว

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับตั่ว

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	66	ซอัง	/	2แพัค้

ซอังใส่การ์์ด:	Golden	Gold	ขุนาดซอัง:	70	x	70	มม.
จำานวน	:	72	ซอัง	/	2	แพัค้

1,450 .-1,450 .-

660 .-660 .-

8+ 2-6

8+ 2-6

30	นาที

30	นาที

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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การ์เต้ร์ียมบอัร์์ดเกมสำาหร์ับเร์่�มเล่น	เต้ร์ียมหนังสือั	กร์ะดาษบันท่กค้ดีและด่นสอัไว้ใกล้ต้ัว	และเร์่�มเล่น
ว่ธีการ์เล่นเกม	เร์่�มเปิ็ดหนังสือัต้ั�งแต้่หน้าแร์ก	อั่านและทำาต้ามที�ค้้่มือัการ์สืบสวนบอัก	
จากนั�นในแต้่ละหน้าที�เร์าอั่านไป็จะสร์้างต้ัวเลือักให้เร์ามากมายให้เร์าได้เลือัก	แต้่ในบางค้ร์ั�ง
ก็จะมาในร์้ป็แบบขุอังขุ้อัค้วาม	บ้างก็มาในร์้ป็แบบขุอังภาพั	เพัื�อัจะบอักต้ัวเลขุขุอังช่อังถุัดไป็ที�เร์าจะ
ต้้อังอ่ัานเพัื�อัเชื�อัมเร์ื�อังร์าวทั�งหมดเขุ้าด้วยกัน	เกมมีจุดจบที�หลากหลายขุ่�นกับการ์ตั้ดส่นใจขุอังเร์า 
ในแต่้ละหน้าที�จะส่งผ่ลไป็ยังจุดจบที�แต้กต้่างกัน

สกิลท้�ได้	:		จินิต่นิาการ	,		การเชื�อุมโยง

499 .-499 .-10+ 1 -

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 กร์ะดานสัต้ว์ป็ร์ะหลาด	6	แผ่่น
•	 กร์ะดานโต้เกียว	1	แผ่่น
•	 ล้กเต้๋าสีเทา	6	ลก้
•	 หุ่นกร์ะดาษร์้ป็สัต้ว์ป็ร์ะหลาด	6	ต้ัว
•	 การ์์ดพัลังพั่เศษ	66	ใบ
•	 ป็ร์ะจุพัลังงาน
•	 แผ่่นค้วามเกร์งขุาม	10	แผ่่น
•	 ต้ัวนับค้วามเกร์งขุาม	6	อััน
•	 โทเค้น	27	อััน	และล้กเต้๋าสีเหลือัง	2	ล้ก

ป็ลุกสัต้ว์ป็ร์ะหลาดที�หลับใหลในต้ัวคุ้ณีให้ลุกขุ่�นมาอีักค้ร์ั�ง…	เขุ้าฟิาดฟินักันในศ่กแห่งเจ้าอัส้ร์กาย 
ให้ฟ้ิาถุล่มพัสุธาสะเทือัน	และขุ่�นเป็น็สัต้ว์ป็ร์ะหลาดที�น่าเกร์งขุามย่�งกว่าสัต้ว์ป็ร์ะหลาดทั�งป็วง!

King of Tokyo Dark Edition (TH) King of Tokyo Dark Edition (TH) 
ราชันิแห่งโต่เก้ยว Dark Editionราชันิแห่งโต่เก้ยว Dark Edition

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับต่ัว

ซอังใส่การ์์ด:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	58	มม.
จำานวน	:	66	ซอัง	/	2	แพัค้

1,450 .-1,450 .-
8+ 2-6 30	นาที

หนิังสือเกม “เหยื�อ”หนัิงสือเกม “เหยื�อ”

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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ตั้วเกมเป็น็	หนังสือัเกมผ่จญภัย	เป็น็การ์ร์วมกันร์ะหว่าง“หนังสือัป็ร์่ศนาลับสมอัง”	และ	“หนังสือั
การ์์ต้้น”	เขุ้าไว้ด้วยกัน	ในหนังสือัเล่มนี�	คุ้ณีจะต้้อังไขุป็ร์ศ่นาขุอังร์หัสค้ดีทั�ง	4	โดยการ์สวมบทบาท
เป็น็สุดยอัดนักสืบ	“เชอัร์์ล็อัค้	โฮีล์มส์”		หรื์อั		“เจมส์	วัต้สัน”	ผ่้้ช่วย	ค้้นหาสมบัต้่ลำ�าค้่าที�ถุก้ขุโมยไป็
จากพั่พั่ธภัณีฑ์์ในกรุ์งลอันดอัน	ต้ามหาค้วามจร์ง่ขุอังชายป็ร์ศ่นาที�ถุ้กทร์มานจนค้วามจำาเสื�อัม	
หาต้ัวผ่้้ร์้ายที�สังหาร์หมอัด้ที�น่าสงสาร์	ต้ามหาสัต้ว์เลี�ยงขุอังคุ้ณีนายฮีัดสันที�หายไป็อัย่างลก่ลับ	
และ	ร์วบร์วมช่�นส่วนจ่�กซอัว์ขุอังค้วามจร์่งเขุ้าด้วยกัน

อัอักผ่จญภัยเพัื�อัให้ได้เป็น็อััศว่น	แก้ป็ร์ศ่นา	เก็บสะสมส่�งขุอัง	เลือักเส้นทาง	คุ้ณีค้ือัผ่้้กล้า!

หนิังสือเกม “เชอร์ล็อค้โฮล์มส์ กับรหัสค้ดิ้ทั�งส้�“หนัิงสือเกม “เชอร์ล็อค้โฮล์มส์ กับรหัสค้ดิ้ทั�งส้�“

หนิังสือเกม “เส้นิทางอัศวินิ”หนัิงสือเกม “เส้นิทางอัศวินิ”

สกิลท้�ได้	:		จินิต่นิาการ	,		การเชื�อุมโยง

สกิลท้�ได้	:		จินิต่นิาการ	,	การเชื�อุมโยง

499 .-499 .-

499 .-499 .-

10+ 1 -

6+ 1 -

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 	การ์์ดหมา	66	ใบ	 
(การ์์ดหัว	3	ใบและการ์์ดลำาต้ัว	8	ใบ	สำาหร์ับหมาแต้่ละสี)

•	 การ์์ดบอักขุนาด	4	ใบ
•	 อัุป็กร์ณ์ีไม้	2	ช่�น	(กร์ะด้กกับอั่หมา)
•	 ค้้่มือัเกม	3	เล่ม

เร์าจะต้้อังได้เจ้าหมาที�ต้ัวยาวที�สุด!!	ในเกมวน่สต้ันผ่้้เล่นทุกค้นจะพัยายามเก็บร์วบร์วม
เจ้าหมาให้ได้เยอัะที�สุดเท่าที�ทำาได้	

การ์์ดหมาจะมีทั�งหมด	6	สี	ย่�งเร์าได้หมาต้ัวที�ยาวมากเท่าไร์	ค้ะแนนจะย่�งเยอัะต้าม	
แต้่เร์าจะต้อ้ังรี์บเก็บพัวกมันให้ได้ก่อันที�ค้นอัื�นจะต้ัดหน้าไป็

Winston (TH) วินิสต่ันิWinston (TH) วินิสต่ันิ

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การคำานิวณ์

ซอังใส่การ์์ด	:	Tiger’s	eye	Brown	ขุนาดซอัง	:	45	x	90	มม.	
จำานวน	:	70	ซอัง	/	2	แพั็ค้

299 .-299 .-7+ 2-4 15	นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ดชั�นอัาค้าร์	32	ใบ	มีหมายเลขุ	1-8	(อัย่างละ	4	ใบ)
•	 การ์์ดเค้ร์ื�อังหมายค้ำาถุาม	4	ใบ	(ใบโจ๊กเกอัร์์)
•	 	การ์์ดพั่เศษ	18	ใบ	(สุุนัขุ	4	ใบ,	กร์ะด้ก	2	ใบ,	เค้ร์ื�อังเจาะ	3	ใบ,	 
ลก้ตุ้ม้ยักษ์	1	ใบ,	ม่ลค์้เชค้	3	ใบ,	ร์ถุโดนัท	1,	โจร์	3	ใบ,	ซเ้ป็อัร์์โจร์	1	ใบ)

หน่�งในซรีี์ส์พัอ็ัค้เกต็้เกมที�แกลง้กนัมันหยด	กบัธมีเกมงา่ย	ๆ	เพัยีงต่้อัต้ก่ใหค้้ร์บ	4	ชั�น	แต้จ่ะต้อ่ัสำาเร็์จยังไง	
ถุ้ามีทั�งค้นค้อัยทุบต้ก่	แย่งต้ก่เร์าไป็	กำาลังเลน่ดี	ๆ	กม็าขุา้มต้า	แถุมยงัขุโมยการ์์ดในมอืัไป็อัีก	 
จะสร้์างไดค้้ร์บ	อัย้ร่์อัด	ป็ลอัดภัย	บอักเลยวา่ต้อ้ังไมธ่ร์ร์มดา	ไม่จบเกมไมมี่ทางร์้ห้ร์อักวา่จะใค้ร์จะชนะ!

Go Town (TH) โกทาวนิ์Go Town (TH) โกทาวนิ์

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การคำานิวณ์

ซอังใส่การ์์ด	:	Brown	Tiger’s	Eye	ขุนาดซอัง	:	47	x	92	มม.
จำานวน	:	54	ซอัง	/	2	แพัค้

299 .-299 .-6+ 2-4 20	นาที

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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Best
Seller

อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 การ์์ด	60	ใบ
•	 ค้้่มือั	1	เล่ม

•	 การ์์ด	64	ใบ
•	 แอ่ังนำ�า	1	อััน
•	 ค้้่มือัเกม	3	เล่ม

ฟิอัเร์สต้์เป็น็เกมเกี�ยวกับต้ัวละค้ร์ในเทพัน่ยายที�เด่นมาเจอักันกลางป่็า	
เร์าจะต้้อังวางการ์์ดต้้นไม้เพัื�อัร์วบร์วมต้ัวละค้ร์ให้ได้เยอัะที�สุด

สัต้ว์ป่็าทุกต้ัวที�กร์ะหายนำ�าจากค้วามเหนื�อัยล้าต้ลอัดทั�งวันในซาวันนา	จะต้้อังพัยายามไป็ถุ่งแหล่งนำ�า
ให้ได้เป็น็ต้ัวแร์ก	แต่้ว่าสัต้ว์แต่้ละชน่ดจะมีสัต้ว์ชน่ดอัื�นที�ต้นเอังกลัวอัย้่ด้วย	

เช่น	ส่งโต้กลัวช้าง	ม้าลายกลัวส่งโต้	กวางกลัวม้าลาย	แถุมบางที	ม้าลายก็ยังกลัวแม้กร์ะทั�งช้างด้วย	
ผ้้่เล่นที�สามาร์ถุทำาให้สัต้ว์ที�มาแย่งแหล่งนำ�านี�กลัวหนีอัอักมาได้มากที�สุดจะเป็น็ผ่้้ชนะ

Forest (TH) ฟอเรสต่์Forest (TH) ฟอเรสต่์

Kariba (TH) ค้าริบาKariba (TH) ค้าริบา

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,		การคำานิวณ์

สกิลท้�ได้	:	การสังเกต่	,	การคำานิวณ์

ซอังใส่การ์์ด	:	Brown	Tiger’s	Eye	ขุนาดซอัง	:	47	x	92	มม.
จำานวน	:	60	ซอัง	/	2	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	Brown	Tiger’s	Eye	ขุนาดซอัง	:	47	x	92	มม.
จำานวน	:	64	ซอัง	/	2	แพัค้

299 .-299 .-

299 .-299 .-

6+ 2-4 15	นาที

7+ 2-4 15	นาที

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ค้้่มือัสอันเล่น	1	เล่ม	(พัร์้อัมเฉลย)
•	 กร์ะเป๋็าเด่นทาง	4	ใบ
•	 	ขุ้าวขุอัง	4	ชุด	ชุดละ	13	ช่�น	ยากันยุง	ห่วงยาง	กางเกงว่ายนำ�า	บอัล
ชายหาด	ตุ้๊กต้าหมี	ต้ีนกบและท่อัหายใจ	หน้ากากป็ร์ะดานำ�า	 
ค้รี์มกันแดดหมวก	กางเกงขุาสั�น	ร์อังเท้าแต้ะ	เสื�อัยืด	แว่นกันแดด

•	 การ์์ดสถุานที�	30	ใบ

บอัร์ด์เกมแนว	Puzzle	ที�ร์อัการ์พัส้่จน์ฝีูมือัการ์จดักร์ะเป๋็าขุอังค้ณุีใหปิ้็ดได้ลงตั้ว	มขีุอังเยอัะแยะไป็หมด	
ทั�งห่วงยาง	แว่นต้า	กางเกง	ร์อังเท้า	แต้่ละช่�นก็ค้นละทร์ง	โจทย์มีค้วามยากง่ายถุ่ง	3	ร์ะดับให้เลือัก	
พัร้์อัมเฉลยในกลอ่ัง	เป็น็เกมที�เหมาะสำาหรั์บเดก็	ๆ	หรื์อัแม้แต่้ผ้้่ใหญท่ี�ชอับไขุป็ญัหากไ็วฝึู้กสมอังได้อัย่างดี

Get Packing (TH)Get Packing (TH)

สกิลท้�ได้	:	การสังเกต่	,	การวางแผนิ

950 .-950 .-6+ 2-4 15	นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ

ยน่ดีต้อ้ันรั์บนักผ่จญภัยหน้าใหมทุ่กทา่นเขุา้ส่้โลกร์น้มด่การ์ด์	ค้ณุีคื้อัเหล่านักผ่จญภัยหน้าใหม่ 
ที�จะต้อ้ังแขุง่ขัุนกนัในภาร์กจ่ร์วบร์วมมอันสเต้อัร์สุ์ดค้ลาสส่กแสนคุ้น้หน้าคุ้น้ต้า 
ผ่้ท้ี�สามาร์ถุร์วบร์วมการ์ด์มอันสเต้อัร์เ์ผ่า่เดยีวกันได้ค้ร์บต้ามจำานวนที�กำาหนดเป็น็ค้นแร์ก 
จะเป็น็ผ้้่ชนะในภาร์กจ่นี�...	แต้!่	มนัไม่ไดง่้ายขุนาดนั�นหร์อักเพัร์าะร์ะหวา่งที�ค้ณุีกำาลังร์วบร์วม 
การ์ด์มอันสเต้อัร์ท์ี�ค้ณุีต้อ้ังการ์อัย่้นั�น	อัาจจะมผี่้เ้ขุ้าแขุง่ขัุนค้นอัื�นที�ใช้ค้วามสามาร์ถุขุอังมอันสเต้อัร์์
เพัื�อัมาขุดัขุวางการ์ร์วบร์วมขุอังค้ณุี

สกิลท้�ได้	:		-

 700 .- 700 .-

Ragnarok Monster Card Collector (TH)Ragnarok Monster Card Collector (TH)
แร็กนิาร็อก มอนิสเต่อร์ การ์ดิ ค้อลเลค้เต่อร์แร็กนิาร็อก มอนิสเต่อร์ การ์ดิ ค้อลเลค้เต่อร์

10+ 2-6 30	นาที

•	 การ์์ดมอันสเต้อัร์์	4	เผ่่า	จำานวน	72	ใบ
•	 การ์์ดไอัเทมทั�วไป็	10	ใบ
•	 การ์์ดไอัเทมเร์่�มต้้น	6	ใบ	(มีสัญลักษณ์ีดาวกำากับที�มุมขุวาบนขุอังการ์์ด)
•	 โทเค้นโพัชั�น	20	อััน	พัร์้อัมถุุงสุ่มโทเค้น	1	ใบ
•	 การ์์ดสถุานที�เผ่่า	4	ใบ	
•	 การ์์ดสถุานที�	“ถุ้กต้ัดอัอักจากเซ่ฟิเวอัร์์”	2	ใบ
•	 การ์์ดอั้างอั่งสำาหร์ับผ้้่เล่น	6	ใบ
•	 ค้้่มือัการ์เล่น

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน:		2	แพัค้

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ด	132	ใบ
•	 หัวร์ถุจักร์	1	ค้ัน
•	 ต้้้ร์ถุไฟิ	6	ค้ัน
•	 ต้ัวป็ร์ะกอับฉาก	10	อััน
•	 โทเค้น	26	ช่�น
•	 หุ่นต้ัวละค้ร์	7	ต้ัว
•	 แผ่่นต้ัวละค้ร์	6	ใบ
•	 ค้้่มือัการ์เล่น	1	เล่ม

วันที�	11	กร์กฎาค้ม	1899	ณี	เวลา	10	โมงเช้า	ร์ถุด่วนย้เนียนแป็ซฟิ่ิค้ได้เค้ลื�อันอัอักจากน่วเม็กซ่โก	
ด้วยผ่้้โดยสาร์	47	ค้น	หลังจากเด่นทางมาได้ป็ร์ะมาณีหน่�ง	เสียงปื็นและเสียงฝีูเท้าบนหลังค้าขุอังขุบวนร์ถุก็ดังขุ่�น! 
มีเหล่าโจร์ป็ล้นร์ถุไฟิได้ขุ่�นมาบนขุบวนร์ถุเพัื�อัที�จะป็ล้นส่นค้้าและขุอังส่วนตั้วที�มีค้่าขุอังเหล่าผ่้้โดยสาร์	
ซ่�งบนร์ถุมีกร์ะเป๋็าใบสำาคั้ญขุอังบร์่ษัทไนซ์วัลเลโค้ล	ที�ถุก้ป็กป้็อังโดยสาร์วัต้ร์ซาม้เอัล	ฟิอัร์์ด	ร์วมอัย้่ด้วย	
แต้่โจร์ที�ขุ่�นร์ถุมาไม่ได้มีเพัียงค้นเดียว	เพัร์าะฉะนั�นเร์าจะต้อ้ังเป็น็โจร์ที�ใช้เทค้น่ค้และไหวพัร์่บในการ์ดัก
ทางโจร์ค้นอัื�นเพัื�อัที�จะเป็น็โจร์ที�ขุโมยส่นค้้าอัอักไป็ได้มากที�สุด

Colt Express (TH) ขุ่มทรัพย์ม้าเหล็กColt Express (TH) ขุ่มทรัพย์ม้าเหล็ก

สกิลท้�ได้	:		ความเร็ว

1,450 .-1,450 .-10+ 2-6 30-40
นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 กร์ะดานสอังด้าน	1	แผ่่น	
	 (“สนามร์่เวอัร์์สเต้ชั�น”	และ	“สนามมาร์่นาเบย์”)
•	 ร์ถุแขุ่ง	6	ค้ัน
•	 การ์์ด	54	ใบ
•	 แผ่่นนักแขุ่ง	6	แผ่่น
•	 แผ่่นนับค้ะแนน	1	ปึ็ก

นักซ่�งสายฟ้ิาจะให้ผ่้้เล่นได้ร์ับป็ร์ะสบการ์ณ์ีเร์้าใจขุอังการ์แขุ่งขัุน	ป็ร์ะชันค้วามเร์็วที�แม้จะย่อัขุนาดลงมาแต้่
เก็บแก่นแท้	ขุอังการ์แขุ่งขุันซ้เป็อัร์์สป็อัร์์ต้ไว้อัย่างค้ร์บถุ้วน	ผ่้้เล่นจะได้ป็ร์ะม้ลร์ถุที�ต้้อังการ์เพัื�อัใช้ลงแขุ่ง	
คุ้ณีจะสามาร์ถุแซงเขุ้าโค้้งได้ก่อันใค้ร์ๆหร์ือัไม่?	หรื์อัจะวางเด่มพัันร์ถุที�จะชนะการ์แขุ่งขุันได้แม่นยำาแค่้ไหน 
ทุกโค้้งและทุกต้าเล่นล้วนมีค้วามหมาย

Down Force (TH) นิักซิ�งสายฟ้าDown Force (TH) นิักซิ�งสายฟ้า

สกิลท้�ได้	:		ความเร็ว

       1,350 .-       1,350 .-10+ 2-6 30	นาที

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:		132		ซอัง	/	3	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:		54		ซอัง	/	2	แพัค้

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 แผ่นที�เมือังขุนาดใหญ่	1	แผ่่น
•	 การ์์ดค้ดีสุดลุ้นร์ะท่ก	16	ค้ดี	ทั�งหมด	120	ใบ
•	 ค้้่มือัสอันเล่น	1	ฉบับ	
•	 แว่นขุยาย	1	อััน

ย่นดีต้้อันรั์บทุกท่านเขุ้าส่้	“เมือังอัาชญากร์”	เมือังที�ทุกซอักทุกมุมล้วนซ่อันเร์้นไป็ด้วยอัาชญากร์ร์ม	
ไม่ว่าจะค้วามลับอัันน่าสะพัร์่ง	การ์โจร์กร์ร์มสุดแนบเนียน	หรื์อัการ์ฆาต้ร์กร์ร์มแสนเลือัดเย็น...	
ล้วนสามาร์ถุพับเจอัได้อัย้เ่ป็น็น่จในเมือังแห่งนี�	แม้แต้่เจ้าหน้าที�ต้ำาร์วจป็ร์ะจำาเมือังก็ไม่สามาร์ถุ
ที�จะค้วบคุ้มสถุานการ์ณ์ีได้อัีกต้่อัไป็	จ่งจำาเป็น็ต้อ้ังพั่�งพัานักสืบร์ะดับหัวกะท่อัย่างพัวกคุ้ณี!
“นค้ร์ย่อัส่วน”	ค้ือั	เกมสืบสวนแบบช่วยกันเล่นที�ผ้้่เล่นทุกค้นจะต้อ้ังร่์วมมือักันไขุค้ดีอัาชญากร์ร์ม
ป็ร์่ศนาต้่างๆ	ค้้นหาแร์งจ้งใจ	และร์วบร์วมหลักฐานเพัื�อัเอัาผ่ด่ผ่้้กร์ะทำาผ่่ดให้จงได้	คุ้ณีจำาเป็น็ต้้อัง
พั่�งพัาทักษะการ์อันุมานไป็พัร์้อัมกับสายต้าอัันเฉียบแหลม	นี�แหละงานขุอังนักสืบตั้วจร์่ง!

Micro Macro (TH) Micro Macro (TH) 
เมืองอาชญากร นิค้รย่อส่วนิเมืองอาชญากร นิค้รย่อส่วนิ

สกิลท้�ได้	:		-

14+ 1-4 15-45	 
นาที

ซอังใส่การ์์ด	:	Yellow	Amber	ขุนาดซอัง	:	59	x	92	มม.	
จำานวน	:	120	ซอัง	/	2	แพัค้

1,100 .-1,100 .-

คดีีอารััมภบทคดีีอารััมภบท
“เฟอร์นันโด บรังกา” กำลังเดินทางไปยัังผัับร้านประจำำของเขา เม่ือไปถึึงร้าน 
เขาก็ร้้สึกตัวว่าหมวกทรงส้งของเขาหายัไปแล้ว! ผัับร้านน้ันต้ังอย่้ัทาง 
ทิศตะวันออกของเมือง ระหว่างสวนเนปจููนและร้ัานอุปกรัณ์์ก่อสร้ัาง

ตอนนี้ให้วางการ์ดใบนี้แยักไว้ต่างหาก - การั์ดีใบถัดีไป ที่อยั้่บนกองการ์ดจำะระบุภารักิจูแรักของคุณ โดยัมีพื้นหลังสีดำ : “หาผัับให้เจำอ!”

น่ีคือเฟอร์นันโดท่ีกำลังงุนงง ว่าหมวกทรงส้งของเขาหายัไปได้อย่ัางไร

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 แผ่นที�เมือังขุนาดใหญ่	1	แผ่่น
•	 การ์์ดค้ดีสุดลุ้นร์ะทก่	16	ค้ดี	ทั�งหมด	120	ใบ
•	 ค้้่มือัสอันเล่น	1	ฉบับ	
•	 แว่นขุยาย	1	อััน

ค้ดีอัาชญากร์ร์มยังไม่จบ	เร์าขุอัชวนคุ้ณีมาสืบสวนค้ดีต้่างๆ	กันต่้อั	ในภาค้นี�เร์าจะพัาคุ้ณีเด่นทางลง
มายังทางท่ศใต้้ขุอังเมือัง	เพัื�อัให้คุ้ณีมาช่วยไขุค้ดีทั�ง	16	ค้ดีที�เก่ดขุ่�น	คุ้ณีจะได้พับกับค้ดีใหม่ๆ	
และ	อัีสเต้อัร์์เอั้กจากต้ัวละค้ร์ที�คุ้ณีคุ้้นเค้ยในภาค้ก่อัน 
“เมือังอัาชญากร์	นค้ร์ย่อัส่วน	ฟิ้ลเฮีาส์”	ค้ือั	เกมที�ผ่้้เล่นต้ั�งแต้่	1-4	ค้น	จะต้อ้ังร์่วมมือักันแก้ไขุค้ดี
อัาชญากร์ร์ม	ป็ร์่ศนาต้่างๆ	อัาศัยค้วามช่างสังเกต้	และ	ค้วามร์อับค้อับ	ร์วบร์วมหลักฐานต้่างๆ	เพัื�อั
เอัาผ่่ดผ่้้กร์ะทำาผ่่ดให้จงได้

Micro Macro Crime City Full House (TH) Micro Macro Crime City Full House (TH) 
เมืองอาชญากร นิค้รย่อส่วนิ ฟูลเฮาส์เมืองอาชญากร นิค้รย่อส่วนิ ฟูลเฮาส์

สกิลท้�ได้	:		-

14+ 1-4 15-45	 
นาที

ซอังใส่การ์์ด	:	Yellow	Amber	ขุนาดซอัง	:	59	x	92	มม.	
จำานวน	:	120	ซอัง	/	2	แพัค้

1,100 .-1,100 .-

ผัับผัับ
ทำได้ดีมาก นี่คือผัับที่ว่า เฟอร์นันโด 

ยัืนอยั้่หน้าร้านด้วยัท่าทีงุนงงที่หมวก 

ทรงส้งของเขาหายัไป เขาจำำได้ว่า 

หมวกยัังอยั้่บนหัวตอนที่เขาอยั้่ที ่

รั้านไส้กรัอกที่อยู่ทางเหนือ 

ของสวนเนปจููน เขามั่นใจำ!

 G2

ตอนนี้ให้วางการ์ดใบนี้แยักไว้ต่างหาก 

และทำ ภารกิจำบนการ์ดใบถึัดไปเช่นเดิม

ร้ัานไส้กรัอก
ร้ัานไส้กรัอกนี่คือร้านไส้กรอกที่ว่า จำะเห็นได้ว่า 

เฟอร์นันโดกำลังเดินทางไปผัับจำากจุำดน้ี 

ในตอนนั้นเขายังมีหมวกทรังสูง 

อยู่บนหัว

 H1

หมายัเหตุ: สถึานที่ต่างๆ บนแผันที่เมืองจำะแสดงเหตุการณ์ 

ในช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละคดี!

หาผับให้เจอ!

2/5

นี่คือภารกิจำแรกของคุณ ห้ามพลิกการั์ดีใ
บนี้! 

เมื่อคุณหาผัับเจำอแล้ว หัวหน้านักสืบจำึงจำะสามารถึ 

พลิกด้ด้านหลังการ์ดเพื่อตรวจำสอบว่าคำ ตอบนั้นถึ้กต้องหรือไม่

หาร้านไสู้กรอกให้เจอ!

3/5

เกมครอบครัวเกมครอบครัว
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Best
Seller

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ด	55	ใบ

เจ้าขุอังร์างวัลบอัร์์ดเกมสำาหร์ับเด็กดีเด่น	ปี็	2013	ร์้ป็สัญลักษญ์ในเกมอัอักแบบมาให้เหมาะกับการ์
สังเกต้ขุอังเด็ก	ๆ	ทั�งร์้ป็ทร์ง	และสี	การ์์ดแต้่ละใบอัอักแบบมาให้มีซำ�ากัน	
แค้่ต้ัวเดียวเท่านั�น	แต่้สามาร์ถุเล่นได้ถุ่ง	5	แบบ	ทั�งช่วยกันเล่น	และแขุ่งขุัน	สนุกได้ไม่ร์้้จบ!

Dobble (TH) ดิ็อบเบิลDobble (TH) ดิ็อบเบิล

สกิลท้�ได้	:		ความเร็ว

550 .-550 .-6+ 2-8 15	นาที

Best
Seller

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ด	55	ใบ

ด็อับเบล่	ค้ือัเกมยอัดฮี่ต้ที�เล่นได้ทุกเพัศ	ทุกวัย	การ์ันต้ร์ีด้วยร์างวัลบอัร์์ดเกมสำาหรั์บเด็กดีเด่นในปี็	2013	
ตั้วเกมถุ้กอัอักแบบเร์ื�อังสัญลักษณ์ีมาให้เหมาะสมกับการ์สังเกต้ขุอังเด็กๆ	ทั�งร์้ป็ทร์ง	และสี	ซ่�งการ์์ด
แต้่ละใบในเกมจะมีร์้ป็	สัญลักษณ์ี	ส่�งขุอัง	มากมายอัย้่ภายใน	แต้่การ์์ดแต้่ละใบจะมีร์้ป็ซำ�ากันแค้่ร์้ป็เดียวเท่านั�น	
คุ้ณีจะต้้อังแขุ่งกันหาร์้ป็ซำ�านั�นให้เจอัตั้วเกมมาพัร์้อัมเวอัร์์ชั�น	Minions	และว่ธีการ์เล่นถุ่ง	5	ว่ธี	ทำาให้
เล่นสนุกได้ไม่ร์้้เบื�อั

Dobble Minions (TH) ดิ็อบเบิล มินิเนิ้�ยนิDobble Minions (TH) ด็ิอบเบิล มินิเนิ้�ยนิ

สกิลท้�ได้	:		ความเร็ว

630 .-630 .-6+ 2-8 15	นาที

เกมครอบครัวเกมครอบครัว



P.26-2
7	,	P.2

8-29



2626

เกมปาร์์ตี้้�เกมปาร์์ตี้้�

Best
Seller

อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 การ์์ดชาวเมือัง	15	ใบ
•	 การ์์ดซาเลม	59	ใบ
•	 นาฬิ่กาทร์าย	30	ว่นาที
•	 การ์์ดสังหาร์	15	ใบ
•	 การ์์ดไต้่สวน	39	ใบ
•	 โทเค้นค้้อัน

•	 การ์์ดส่นค้้า	216	ใบ	ได้แก่:	
•	 ส่นค้้าถุ้กกฎหมาย	144	ใบ	(การ์์ดสีเขุียว)
•	 ส่นค้้าต้้อังห้าม	60	ใบ	(การ์์ดสีแดง)
•	 	ส่นค้้าหลวง	12	ใบ	(การ์์ดสีแดงที�มีป้็ายชื�อั 
สีทอังและมีต้ร์าผ่้้ต้ร์วจการ์)

•	 เหร์ียญทอัง	110	เหร์ียญ	แบ่งเป็น็	4	ขุน่ด	
•	 เหร์ียญ	1	จำานวน	39	เหร์ียญ
•	 เหร์ียญ	5	จำานวน	42	เหร์ียญ
•	 เหร์ียญ	20	จำานวน	17	เหร์ียญ

ปี็	1692	ณี	เมือังซาเลม	อัาณีาน่ค้มแมสซาช้เซต้ส์…	บร์ร์ยากาศเลวร์้ายป็ะทุขุ่�นเมื�อัชาวเมือังเชื�อัว่า 
ในบร์ร์ดาเพัื�อันบ้านขุอังเขุานั�น…	มีบางค้นเป็น็	“แม่มด”!		ในเกมนี�	คุ้ณีจะต้อ้ังเล่นการ์์ดที�จั�วขุ่�นมา 
เพัื�อัใส่ค้วามผ่้้เล่นที�คุ้ณีไม่ไว้ใจ	และพัยายามป็กป้็อังผ้้่เล่นที�คุ้ณีเชื�อัว่าอัย้่ฝู่ายเดียวกับคุ้ณีให้ได้	
เมื�อักอังการ์์ดหมดและจั�วเจอัการ์ด์	“รั์ต้ต้ก่าล”	นั�นค้อืัเวลาที�เหล่าแมม่ดจะเลือักสังหาร์เหยื�อัผ่้เ้ค้ร์าะหร้์์าย 
ทลีะค้น…	ผ่้้เล่นที�เค้ยได้ร์ับการ์์ดไต้่สวน	“แม่มด”	ในร์ะหว่างเกมจะกลายเป็น็	“แม่มด”	และจะชนะเกม 
เมื�อัสามาร์ถุสังหาร์ผ่้้เล่นที�ไม่ใช่แม่มดได้จนหมด	ผ่้เ้ล่นที�ไมเ่ค้ยไดร้์บัการ์ด์	“แมม่ด”	(ชาวเมอืัง)	
จะชนะเกมเมื�อัสามาร์ถุหงายการ์ด์ไต้ส่วนทุกใบที�เขุยีนค้ำาวา่	“แมม่ด”	ไดส้ำาเร็์จ	ในร์ะหวา่งเกมจะมกีาร์ด์	 
“เจต้นาร์้าย”	ที�สับเป็ลี�ยนการ์์ดไต้่สวนไป็มา	ดังนั�นแม้แต้่ค้นที�คุ้ณีไว้ใจที�สุดอัาจกลายเป็น็แม่มด 
ร์ะหว่างเกมก็ได้…	หากไม่ร์ีบเปิ็ดโป็งโฉมหน้าขุอังเหล่าแม่มดได้ทันท่วงทีสุดท้ายแล้วคุ้ณีอัาจจะเหลือั 
เพัียงต้ัวค้นเดียวในเมือังแห่งมนต้ร์์ดำานี�

ผ่้้ต้ร์วจการ์แห่งนอัต้ต้่งแฮีม	เป็น็เกมแนวเจร์จา	โดยที�ผ้้่เล่นที�มีเง่นเยอัะที�สุดต้อันจบเกมจะเป็น็ผ่้้ชนะ
ผ่้้เล่นทุกค้นจะผ่ลัดกันเป็น็ผ่้้ต้ร์วจขุอัง	และ	ผ่้้เล่นอัื�นจะเป็น็ผ่้้ส่งขุอัง	ผ่้้ส่งขุอังต้้อังเลือักการ์์ดส่นค้้า
ใส่ถุุง	ให้ผ่้้ต้ร์วจการ์ต้ร์วจโดยต้อ้ังป็ร์ะกาศด้วยว่าเร์าใส่อัะไร์ไป็	โดยผ้้่ต้ร์วจมีส่ทธ่�ที�จะต้ร์วจหร์ือัไม่ก็ได้	
และผ่้้เล่นอัื�นทุกค้นมีส่ทธ่�จ่ายเง่นเพัื�อัให้ผ่้้ต้ร์วจ	ต้ร์วจส่นค้้าหร์ือัไม่ต้ร์วจส่นค้้าก็ได้	สุดท้ายถุ้าต้ร์วจ	
แล้วเจอัส่นค้้านอักเหนือัจากที�ป็ร์ะกาศ	ผ่้้ส่งขุอังต้อ้ังจ่ายค้่าป็รั์บให้ผ่้้ต้ร์วจแต้่กลับกัน	 
ถุ้าผ่้้ต้ร์วจไม่พับขุอังนอักเหนือัจากที�ผ่้้ส่งขุอังป็ร์ะกาศไป็	ผ่้้ต้ร์วจต้้อังจ่ายค้่าป็ร์ับให้ผ่้้ส่งขุอังแทน

Salem 1692 (TH) ซาเลม 1692Salem 1692 (TH) ซาเลม 1692

Sheriff of Nottingham (TH) Sheriff of Nottingham (TH) 
ผู้ต่รวจการแห่งนิอต่ต่ิงแฮมผู้ต่รวจการแห่งนิอต่ต่ิงแฮม

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การสื�อุสาร

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การสื�อุสาร

ซอังใส่การ์์ด	:	Violet	Amethyst	ขุนาดซอัง	:	56	×	87	มม.	
จำานวน	:	111	ซอัง	/	3	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	216	ซอัง	/	5	แพั็ค้

950 .-950 .-

1,450 .-1,450 .-

12+ 4-12

14+ 3-5

20-40	
นาที

60	นาที

•	 เหรี์ยญ	50	จำานวน	12	เหร์ียญ
•	 ป้็ายแสดงต้ำาแหน่งผ่้้ต้ร์วจการ์	1	แผ่่น
•	 แผ่่นร์้านค้้า	5	แผ่่น
•	 ถุุงส่นค้้า	5	ถุุง
•	 กต้่กาการ์เล่น
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เกมปาร์์ตี้้�เกมปาร์์ตี้้�

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 	การ์์ดบทบาท	11	ใบ	(แฟิร์ี�	5	ใบ	บ้กี�แมน	4	ใบ	
และแซนด์แมน	2	ใบ)

•	 	การ์์ดค้วามฝูนั	110	ใบ	(เป็น็การ์์ดสอังด้าน	
แต้่ละใบมีค้ำาศัพัท์สี�ค้ำา)

•	 โทเค้นค้ะแนน	104	ช่�น
•	 เตี้ยง	1	หลัง
•	 แผ่่นหัวเต้ียง	1	แผ่่น
•	 กร์ะดาน	1	แผ่่น

•	 ผ่้าปิ็ดต้า	1	แผ่่น
•	 นาฬิ่กาทร์าย	1	เรื์อัน	(2	นาที)
•	 ค้้่มือัสอันเล่น	1	เล่ม

เกมใบ้ค้ำาที�คุ้ณีเชื�อัทุกค้นไม่ได้	นักท่อังฝูนั	ค้ือั	เกมที�ให้ผ่้้เล่นค้นหน่�งหลับต้าทายค้ำาเหมือันค้นที�
กำาลังนอันหลับอัย้่	โดยที�ผ่้้เล่นที�เหลือัค้ือัภ้ต้แห่งค้วามฝูนัเป็น็ค้นค้อัยใบ้ค้ำาที�ผ่้้นอันฝูนัเห็น	แต้ว่า่ภต้้
แต่้ละป็ร์ะเภทก็อัยากใหผ้่้น้อันต้อับไม่เหมือันกัน	ซ่�งบางค้นกอ็ัยากให้ต้อับถุ้กบางค้นก็อัยากให้ต้อับผ่่ด	
หร์ือั	แม้ต้อับถุ้กและผ่ด่ในจำานวนที�เท่ากันผ่้้ที�สามาร์ถุทำาได้ต้ร์งเป้็าหมายขุอังตั้วเอังและได้ค้ะแนน
มากที�สุดก็จะได้เป็น็ผ้้่ชนะ

When I Dream (TH) นิักท่องฝัันิWhen I Dream (TH) นิักท่องฝันัิ

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การสื�อุสาร

ซอังใส่การ์์ด:	Dark	Blue	ขุนาดซอัง	:	80	x	120	มม.	จำานวน	:	110	ซอัง	/	3	แพัค้
ซอังใส่การ์์ด:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	จำานวน	:	13	ซอัง	/	1	แพัค้

1,400 .-1,400 .-
8+ 4-10 30-40	

นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 นาฬิ่กาทร์ายสอังนาที	1	อััน
•	 การ์์ดนับค้ะแนน	3	ใบ
•	 การ์์ดค้วามฝูนั	156	ใบ

จต่้ขุอังมนุษย์เป็น็สถุานที�ที�แป็ลกป็ร์ะหลาด	และเป็น็สถุานที�ที�เหลา่ภต้้แ่ห่งค้วามฝูนัเชน่พัวกค้ณุีนั�นอัาศัยอัย้นั่�นเอัง!	
ในเวลากลางวันมนุษย์อัาจจะน่กถุ่งเร์ื�อังน่้นนั�นนี�โน่นต้ลอัดทั�งวัน	แต้่เมื�อัมนุษย์หลับใหล	นั�นค้ือัเวลาที�คุ้ณีจะได้
เล่นสนุกอัย่างแท้จร์่งด้วยการ์แต้่งเต้่มค้วามฝูนัให้สนุกสุดเหวี�ยงนั�นเอัง!เมื�อันำาส่�งต้่างๆมาเร์ียงร์้อัยต้่อักันด้วย
ค้วามค้่ดสร์้างสร์ร์ค้์สุดอัลังการ์	ผ่ลลัพัธ์ที�ได้ย่อัมเป็น็เร์ื�อังร์าวอัันสุดแสนมหัศจร์ร์ย์พัันลก่อัย่างไม่ต้้อังสงสัย!

แต้่น่าเสียดายที�เมื�อัร์ุ่งเช้ามาถุ่ง…มนุษย์ก็มักจะหลงลืมเร์ื�อังร์าวที�พัวกคุ้ณีอัุต้ส่าห์ป็ั� นแต้่งขุ่�นมาไป็เสียอัย่างนั�น…	
แต้่ไม่ใช่กับค้ำ�าค้ืนนี�!	เพัร์าะในค้ืนนี�พัวกคุ้ณีจะช่วยให้มนุษย์ได้ฝูนัเห็นเร์ื�อังร์าวแสนสนุกสุดเหวี�ยง	
และจดจำาค้วามฝูนันี�ไว้ไป็อัีกนานแสนนานเผ่ื�อัมนุษย์จะร์้้เสียบ้างว่าจ่ต้นั�นย่�งใหญ่ขุนาดไหน!

Dream On (TH) ท้มสร้างฝัันิDream On (TH) ท้มสร้างฝัันิ

สกิลท้�ได้	:		จินิต่นิาการ	,	ความจำา

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	156	ซอัง	/	4	แพัค้

700 .-700 .-7+ 2-8 15-20	
นาที
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เกมปาร์์ตี้้�เกมปาร์์ตี้้�

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 	การ์์ดต้ัวละค้ร์	15	ใบ	(แบ่งอัอักเป็น็การ์์ด	ท่านขุุน	มือัสังหาร์	
ขุุนโจร์	ร์าชท้ต้	และโหร์หลวง	อัย่างละ	3	ใบ)

•	 การ์์ดสร์ุป็	6	ใบ
•	 ทอังแท่ง	50	แท่ง
•	 ค้้่มือักต้่กาการ์เล่น

ในเกมโค้่นอัำานาจ	เร์าจะเป็น็ผ่้้นำาต้ร์ะก้ลที�จะต้้อังทำาหน้าที�ในการ์นำาพัาต้ร์ะก้ลเร์าให้ไป็อัย้่ในจุดส้งสุด
ขุอังการ์ป็กค้ร์อัง	โดยผ่้เ้ลน่แต้ล่ะค้นจะมอ่ีัทธพ่ัลในสายอัาชีพัต่้างๆที�แต้กต้า่งกัน	
ซ่�งเร์าจะต้อ้ังจัดสร์ร์ทรั์พัยากร์ที�เร์ามี	และการ์ใช้อัท่ธ่พัลเหล่านี�ให้ถุก้จังหวะเพัื�อัชัยชนะ

Coup (TH) เกมโค้่นิอำนิาจCoup (TH) เกมโค้่นิอำนิาจ

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การปรับต่ัว

ซอังใส่การ์์ด	:	Black	Onyx	ขุนาดซอัง	:	65	x	100	มม.	
จำานวน	:	30	ซอัง	/	1	แพัค้

700 .-700 .-13+ 2-6 15	นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ดทรั์พัย์ส่น	80	ใบ
•	 การ์์ดบัต้ร์ป็ร์ะจำาต้ัวสำาร์อัง	5	ใบ
•	 การ์์ดนาฬิ่กาทร์าย	6	ใบ
•	 การ์์ดอ้ัางอัง่	7	ใบ
•	 โทเค้นค้ะแนน	37	เหร์ียญ
•	 เหร์ียญ	7	เหร์ียญ
•	 การ์์ดพั่เศษ	15	ใบ

ป็ลอัมต้ัวให้สำาเร์็จก่อันที�ต้ำาร์วจจะมาจับเร์า!!!	ผ่้้เล่นจะเป็น็ผ่้้มาร์่วมงานเลี�ยงกับเจ้าพั่อัมาเฟีิย
เสียงร์ถุต้ำาร์วจดังกำาลังจะมาจับต้ัวเจ้าพั่อัแต่้เจ้าพั่อัดันหนีไป็แล้วท่�งสัมภาร์ะไว้	เป้็าหมายขุอังเร์า 
ค้ือัต้้อังค้้นหาขุอังจากกอังสัมภาร์ะขุอังเจ้าพั่อัเพัื�อัป็ลอัมต้ัวให้สำาเร์็จแล้วมีทร์ัพัย์ส่นเยอัะที�สุดโดย 
แต้่ละร์อับผ่้้เล่นสามาร์ถุหย่บการ์์ดทร์ัพัย์ส่นจากกอังการ์์ดขุ่�นมือัหร์ือัเอัาการ์์ดในมือักลับเขุ้ากอัง	 
หร์ือัเปิ็ดการ์์ดนาฬิ่กาเพัื�อัให้ต้ำาร์วจมาจับเร์็วขุ่�น	เมื�อัต้ำาร์วจมาถุ่งค้นที�ป็ลอัมต้ัวสำาเร์็จและมีทร์ัพัย์ส่น
เยอัะที�สุดจะเป็น็ผ่้้ชนะ

Wallet (TH) เกมล่าต่ัวต่นิจารชนิค้นิพันิหนิ้าWallet (TH) เกมล่าต่ัวต่นิจารชนิค้นิพันิหน้ิา

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับต่ัว

ซอังใส่การ์์ด	:	Violet	Amethyst	ขุนาดซอัง	:	56	x	87	มม.	
จำานวน	:	113	ซอัง	/	3	แพัค้

950 .-950 .-8+ 2-7 15-30 
นาที
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เกมปาร์์ตี้้�เกมปาร์์ตี้้�

Best
Seller

อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 บทบาทต้่างๆที�มีมากกว่า	40	บทบาท
•	 	โค้ร์งเร์ื�อังสมมต้่สำาหร์ับกลุ่มผ่้้เล่นที�ต่้างกันไป็ต้าม
จำานวนและป็ร์ะสบการ์ณ์ีการ์เล่น

•	 การ์์ด	78	ใบ	พัร์้อัมภาพัป็ร์ะกอับสวยงาม
•	 แผ่่นบันท่กขุ้อัม้ลสำาหร์ับผ่้้ดำาเน่นเกม
•	 ค้้่มือัการ์เล่นโดยละเอัียด
•	 กลยุทธ์และค้ำาแนะนำาต่้างๆ

•	 แผ่่นการ์์ดบทบาทหนา	ทนทาน	จำานวน	12	บทบาท	
•	 โทเค้น	16	เหร์ียญ
•	 ค้้่มือัการ์เล่นที�สอันเล่นแบบละเอัียด

เมื�อัหม้่บ้านเล็กๆ	อัันแสนสุขุขุอังคุ้ณีได้มีเหล่ามนุษย์หมาป่็าใจอัำามห่ต้	แฝูงกายเขุ้ามา	คุ้ณีและบร์ร์ดาชาวบ้าน
จะสามาร์ถุกำาจัดพัวกหมาป่็าได้ทัน	ก่อันที�จะต้กเป็น็เหยื�อัพัวกมันจนหมดได้หร์ือัไม่	เกมล่าป็ร์่ศนามนุษย์หมาป่็า		
เป็น็เกมป็าร์์ต้ี�ที�สามาร์ถุพักพัาไป็เล่นได้ทุกที�	สำาหร์ับผ่้้เล่นทุกเพัศทุกวัย	จำานวนต้ั�งแต้่	5-75	ค้น	ผ้้่เล่นทุกค้น 
ล้วนมี	เป้็าหมายขุอังต้นหากคุ้ณีเป็น็ชาวบ้านหน้าที�ขุอังคุ้ณี	ค้ือัการ์ล่าต้ัวมนุษย์หมาป่็า	หากเป็น็มนุษย์หมาป่็า	
คุ้ณีต้้อังหลอักให้ชาวบ้านเชื�อัว่าคุ้ณีเป็น็ผ่้้บร์่สุทธ่�ให้ได้	พัร์้อัมกับกำาจัดชาวบ้านท่�งทุกค้ืนๆ	นอักจากนี�ยังมีบทบาท
พั่เศษอัีกมากมายที�จะช่วยให้ทั�งฝู่ายชาวบ้านและฝู่ายมนุษย์หมาป่็ามีกลยุทธ์ในการ์เอัาชนะพัล่กแพัลงได้มากขุ่�น
เกมชุดนี�ป็ร์ะกอับไป็ด้วยอัุป็กร์ณ์ีการ์เล่นค้ร์บถุ้วนสำาหร์ับการ์เล่นเกมล่าป็ร์ศ่นามนุษย์หมาป่็าอัย่างเต้็มอัร์ร์ถุร์ส	 
ไม่ว่าจะเล่นกับวงเพัื�อันที�บ้าน	หร์ือัเล่นต้อันไป็เที�ยวต้่างจังหวัดกับเพัื�อัน	หร์ือัแม้แต้่ใช้เป็น็ก่จกร์ร์มเสร์่มสร์้าง 
ค้วามสัมพัันธ์ในที�ทำางานก็ต้าม

ในเกมหน่�งคื้นป็ร์ศ่นาเกมล่ามนุษย์หมาป่็า	เป็น็เกมที�สามาร์ถุเล่นได้ร์วดเร็์ว	สำาหรั์บผ่้เ้ล่น	3-10	ค้น	โดยแต้่ละ
ค้นจะได้ร์ับบทบาทเป็น็ค้นในหม้่บ้าน	ที�จะมีมนุษย์หมาป่็าแฝูงต้ัวเขุ้ามา	
ค้นอัื�นๆต้อ้ังพัยายามหามนุษยห์มาป่็า	เพัื�อัที�จะกำาจัดอัอักจากหม่้บา้นไป็	
โดยต้อ้ังร์ะวงัที�จะโหวต้ผ่ด่ค้น	เพัร์าะถุ้าทุกค้นจับค้นผ่่ดเร์าทุกค้นจะถุก้ก่นและแพั้เกมนี�

Ultimate Werewolf Deluxe (TH) Ultimate Werewolf Deluxe (TH) 
เกมล่าปริศนิามนิุษย์หมาป่าเกมล่าปริศนิามนิุษย์หมาป่า

One Night Ultimate Werewolf (TH) One Night Ultimate Werewolf (TH) 
หนิึ�งค้ืนิปริศนิาเกมล่ามนิุษย์หมาป่าหนิึ�งคื้นิปริศนิาเกมล่ามนิุษย์หมาป่า

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การสื�อุสาร

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การสื�อุสาร

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.
จำานวน	78	ซอัง	/	2	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	Purple	Alexandrite	ขุนาดซอัง	:	57.5	x	89	มม.
จำานวน	:	16	ซอัง	/	1	แพัค้

850 .-850 .-

850 .-850 .-

8+ 5-75 30-90	
นาที

8+ 3-10 10	นาที
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เกมปาร์์ตี้้�เกมปาร์์ตี้้�

อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 แผ่่นตั้วละค้ร์	11	แผ่่น
•	 เหร์ียญโทเค้นต้ัวละค้ร์	11	เหร์ียญ
•	 เหร์ียญโทเค้นเค้ร์ื�อังร์าง	6	เหร์ียญ
•	 เหร์ียญโทเค้นโล่	2	เหร์ียญ	

•	 การ์์ดภาค้	“เค้ร์ื�อังร์าง”	44	ใบ
•	 การ์์ดภาค้	“ค้วามน่าสะพัร์่�งแห่งร์ัต้ต้่กาล”	6	ใบ
•	 การ์์ดภาค้	“กอังกำาลังนักล่า”	6	ใบ
•	 การ์์ดภาค้	“อัสุร์กายสุดค้ลาสส่ก”	6	ใบ
•	 การ์์ดภาค้	“ฝู้งมนุษย์หมาป่็า”	6	ใบ
•	 การ์์ดภาค้	“ต้ำานานท้อังถุ่�น”	6	ใบ

ในเกมหน่�งค้ืนป็ร์ศ่นาเกมล่ามนุษย์หมาป่็า	ร์ุ่งอัรุ์ณี	เป็น็เกมที�สามาร์ถุเล่นได้ร์วดเร็์ว	
สำาหรั์บผ่้เ้ล่น	3-7	ค้น	โดยแต่้ละค้นจะได้รั์บบทบาทเป็น็ค้นในหม่้บา้น	ที�จะมีมนุษยห์มาป่็าแฝูงต้วัเขุา้มา	
ค้นอืั�นๆต้อ้ังพัยายามหามนุษยห์มาป่็า	เพัื�อัที�จะกำาจัดอัอักจากหม่้บ้านไป็	โดยต้อ้ังร์ะวงัที�จะโหวต้ผ่่ดค้น	
เพัร์าะถุ้าทุกค้นจับค้นผ่่ดเร์าทุกค้นจะถุก้ก่นและแพั้เกมนี�	โดยที�ในภาค้ร์ุ่งอัรุ์ณี	สามาร์ถุเล่นร์วมกับเกม
หน่�งค้นืป็ร์ศ่นาเกมลา่มนุษย์หมาป่็าได้ดว้ย	เพัื�อัเพั่�มบทบาทและต้วัละค้ร์ที�แต้กต่้างกนัในแต้ล่ะร์อับไดเ้พั่�มขุ่�น

เกมล่ามนุษย์หมาป่็าร์วมภาค้เสร์่มนี�	จะอััดแน่นไป็ด้วยภาค้เสร์่มทุกภาค้ที�เค้ยอัอักมาก่อันหน้านี�
ทั�งหมด	เหล่าปี็ศาจในหนังสยอังขุวัญสุดค้ลาสส่ก	ตั้วต้นจากเร์ื�อังร์าวลี�ลับต่้างๆ	ต้ำานานเมือังที�มีชื�อั
เสียง	หร์อืัแม้แต่้ต้วัละค้ร์ที�ทำาสงค้ร์ามกนัทั�งฝู่ายนักล่าและเหลา่หมาป่็า	ไดถุ้ก้จดัร์วมมาใส่ไวใ้นกล่อังนี�	
แล้วทั�งหมด

One Night Daybreak (TH) One Night Daybreak (TH) 
๑ ค้ืนิปริศนิาเกมล่ามนิุษย์หมาป่ารุ่งอรุณ ๑ คื้นิปริศนิาเกมล่ามนิุษย์หมาป่ารุง่อรุณ 

Ultimate Werewolf Expansion (TH) Ultimate Werewolf Expansion (TH) 
รวมภัาค้เสริมเกมล่าปริศนิามนิุษย์หมาป่ารวมภัาค้เสริมเกมล่าปริศนิามนิุษย์หมาป่า

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การสื�อุสาร

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การสื�อุสาร

ซอังใส่การ์์ด	:	Purple	Alexandrite	ขุนาดซอัง	:	57.5	x	89มม.
จำานวน	:	11	ซอัง	/	1	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	74	ซอัง	/	2	แพัค้

850 .-850 .-

850 .-850 .-

8+ 3-7 10	นาที

13+ 5-75 30-90	
นาที
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เกมปาร์์ตี้้�เกมปาร์์ตี้้�

Best
Seller

อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 ค้้่มือัสอันเล่น
•	 การ์์ด	56	ใบ

•	 การ์์ด	20	ใบ
•	 จานดาวเทียมแห่งค้วามอัปั็ยศ	1	อััน
•	 แผ่่นค้้่มือั	1	แผ่่น

เกมการ์์ดเล่นง่ายๆ	เด็กเล่นแล้วหัวร้์อัน	ผ่้้ใหญ่เด็กก็หัวร์้อัน	เพัียงแค้่จั�วการ์์ดจากกอัง	
ถุ้าคุ้ณีเจอัการ์์ด	“เหมียวร์ะเบ่ด”	คุ้ณีก็จะถุ้กร์ะเบ่ดต้ายและพ่ัายแพั้ไป็	แต้่เกมยังใจดีให้คุ้ณีใช้การ์ด์ 
เพัื�อัให้ค้นอัื�นโดนร์ะเบ่ดแทนได	้ผ้้่ที�อัย้ร่์อัดสุดทา้ยในวงจะเป็น็ผ้้่ชนะ	แต่้การ์ด์อัะไร์ละที�จะช่วยคุ้ณีได้

ภาค้เสร์่มขุอังเหมียวร์ะเบ่ด	ที�มาพัร์้อัมกับการ์์ดร์ะเบ่ดทำาลายจักร์วาล	และป็ลอักค้อั	
เหมียวป็ะทุ	ค้ือั	การ์์ดร์ะเบ่ดแบบใหม่ที�ป็ลดร์ะเบ่ดไม่ได้...
คุ้ณีต้้อังหาว่ธียังไงก็ได้ที�จะไม่จั�วการ์์ดอัันต้ร์ายใบนี�!	อัย่างไร์ก็ต้าม	ในภาค้เสร์่มก็มีการ์์ดใหม่ๆ
เพัื�อัช่วยคุ้ณีเพั่�มขุ่�น	เช่น	ย้อันศร์ทำาให้ต้าเล่นย้อันกลับ	แต้่จำาไว้ด้วยละว่าเป็น็ต้าเล่นขุอังคุ้ณี	
ไม่งั�นคุ้ณีต้้อังใส่	“ป็ลอักค้อั	จานดาวเทียมแห่งค้วามอัปั็ยศ”

Exploding Kitten (TH) เหม้ยวระเบิดิExploding Kitten (TH) เหม้ยวระเบิดิ

Imploding Kitten (TH) เหม้ยวปะทุImploding Kitten (TH) เหม้ยวปะทุ

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การวางแผนิ

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	56	ซอัง	/	2	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	20	ซอัง	/	1	แพั็ค้

950 .-950 .-

550 .-550 .-

7+ 2-5 15	นาที

7+ 2-6 15	นาที
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เกมปาร์์ตี้้�เกมปาร์์ตี้้�

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ค้้่มือัสอันเล่น
•	 การ์์ด	120	ใบ

เหมียวร์ะเบด่ที�เล่นได้หลายค้นมากขุ่�น...	เย้!	“เหมียวร์ะเบ่ด”	เกมเล่นง่ายๆเหมือัน	Uno	 
เร์าแค้่เล่นการ์์ดยังไงก็ได้เพีัยงแค้่อัย่างได้จั�วเจอัการ์์ด	“เหมียวร์ะเบ่ด”และถุ้กร์ะเบ่ดอัอักจากวงไป็	 
ค้นสุดท้ายที�เหลือัจะเป็น็ผ่้้ชนะ	!!!	เกมเหมียวร์ะเบ่ดป็าร์์ต้ี�แพั็ค้ได้เพั่�มการ์์ดทำาให้สามาร์ถุเล่นได้ส้งสุด 
ถุ่ง	10	ค้นด้วย	เมื�อัเปิ็ดกล่อังจะมีเสียงเพัลงพัร์้อัมสำาหรั์บงานป็าร์ต์้ี�	แล้วยังเพั่�มการ์์ดใหม่ๆ	ได้แก่		
ล็อัค้เป้็าโจมต้ี,	เป็ลี�ยนอันาค้ต้และจั�วจากใต้้กอังอัีกด้วย

Exploding Kitten Party Pack (TH) Exploding Kitten Party Pack (TH) 
เหม้ยวระเบิดิ ปาร์ต่้�แพ็ค้เหมย้วระเบิดิ ปาร์ต่้�แพ็ค้

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	120	ซอัง	/	3	แพั็ค้

1,550 .-1,550 .-
7+ 2-10 15	นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ค้้่มือัสอันเล่น
•	 การ์์ด	120	ใบ

เกมการ์์ดสุดมันสำาหร์ับผ้้่ที�หลงใหล	บะน้าน่า	และ	ร์ะเบ่ด	‘ม่นเนี�ยนร์ะเบ่ด’	คื้อัเกมการ์์ดในจักร์วาล
เหมียวร์ะเบ่ดที�มาในธีมขุอังม่นเนี�ยน	คุ้ณีจะได้พับกับว่ธีการ์เล่นที�คุ้ณีคุ้้นเค้ยจากเกมเหมียวร์ะเบ่ด
มาพัร์้อัมกับการ์์ดใหม่ๆ	ที�มีในเฉพัาะเวอัร์์ชั�นนี�เท่านั�น!

Exploding Minious (TH) Exploding Minious (TH) 
มินิเนิ้�ยนิระเบิดิมินิเนิ้�ยนิระเบิดิ

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	56	ซอัง	/	2	แพั็ค้

7+ 2-5 15	นาที Coming SoonComing Soon
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เกมปาร์์ตี้้�เกมปาร์์ตี้้�

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 แผ่่นภาพัวงกลม	24	แผ่่น	(6	เผ่่า	เผ่่าละ	4	แผ่่น)
•	 กร์ะดานวางแผ่่นภาพั	6	แผ่่น

ดอักไม้	และ	หัวกะโหลก	สกัล	เกมป็าร์์ต้ี�เลน่งา่ย	จบไว	โดยใหท้กุค้นผ่ลัดกนัวางแผ่น่กลมไวด้า้นหน้าตั้วเอัง	
แล้วทายและเปิ็ดหาแผ่่นดอักไม้ให้ได้มากที�สุด	แต้่อัย่าเปิ็ดกร์ะโหลกละไม่งั�นจะโดนลงโทษ

Skull (TH) สกัลSkull (TH) สกัล

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การปรับต่ัว

595 .-595 .-10+ 3-6 15-45	
นาที

Best
Seller

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ดอั่ทธ่พัล	98	ใบ
•	 แผ่่นป้็ายโค้ร์งการ์	15	ใบ
•	 กร์ะดาน	1	แผ่่น
•	 แผ่่นป้็ายนักลงทุน	6	ใบ
•	 ต้ัวกำากับ	1	อััน
•	 ค้้่มือั	สอันเล่น	1	เล่ม
•	 การ์์ดธนบัต้ร์	110	ใบ
•	 ล้กเต้๋า	1	ล้ก

เมื�อัวงการ์ธรุ์กจ่ที�มโีค้ร์งการ์มากมายที�เหลา่นักลงทุนสามาร์ถุทำากำาไร์ได้มหาศาล	นักลงทนุทั�ง	6	ต้ร์ะก้ล	
จ่งจะต้อ้ังแสดงค้วามสามาร์ถุที�ถุนัดขุอังต้นในการ์ที�จะได้ร์ับเลือักให้ได้ร่์วมทำาโค้ร์งการ์เหล่านั�น 
ต่้อัหน้าบอัส	ที�มีอัำานาจในการ์แบ่งกำาไร์ขุอังธุร์ก่จนั�นๆ	บางค้ร์ั�งถุ้าขุ้อัต้กลงส่วนแบ่งไม่ลงต้ัว	
โค้ร์งการ์บางอัย่างก็อัาจจะไม่ถุ้กสร้์างขุ่�นมาร์วมถุ่งจังหวะการ์วางต้ัวและการ์ใช้อัำานาจต้่อัร์อังที�มี
สามาร์ถุส่งผ่ลให้เกมการ์ลงทุนนี�พัล่กได้ต้ลอัด

I’m the Boss (TH)I’m the Boss (TH)
อย่าซ่ากับบอสอย่าซ่ากับบอส

สกิลท้�ได้	:		การปรับตั่ว	,	การเจรจา

ซอังใส่การ์์ด	:	Dark	Green	Emerald	ขุนาดซอัง:	45	x	68	มม.	จำานวน	:	110	ซอัง	/	3	แพัค้
	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	จำานวน	:	98	ซอัง	/	2	แพัค้

1,900 .-1,900 .-11+ 3-6 60	นาที
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เกมปาร์์ตี้้�เกมปาร์์ตี้้�

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ด	64	ใบ
•	 ค้้่มือั

“ทาโก้	แมว	แพัะ	ชีส	พั่ซซ่า”	จำาค้ำาทั�ง	5	ค้ำานี�ไว้ให้ดี	เกม	“ทาโก้	แมว	แพัะ	ชีส	พั่ซซ่า”	หร์ือั	ทาโก้แค้ท	
เป็น็เกมป็าร์ต์้ี�เล่นง่ายๆ	โดยแจกการ์์ดให้ผ้้่เล่นทุกค้นเท่าๆกัน	แล้วผ่้้เล่นผ่ลัดกันลงการ์์ดขุอังต้ัวเอัง 
ลงที�กอังท่�งโดยที�ค้นแร์กที�ท่�งหมดจะเป็น็ผ้้่ชนะ	ต้อันที�ผ่้้เล่นท่�งการ์์ดต้้อังผ่ลัดกันท่อังค้ำาว่า	“ทาโก้	
แมว	แพัะ	ชีส	พั่ซซ่า”	ต้ามลำาดับโดยถุ้าการ์์ดที�ท่�งต้ร์งกับค้ำาที�ท่อัง	หรื์อัเป็น็การ์์ดพั่เศษ	ผ่้้เล่นทุกค้น
ต้อ้ังรี์บต้บที�กอังท่�ง	ส่วนค้นสุดท้ายที�ต้บกอังท่�งจะต้้อังเก็บการ์์ดในกอังท่�งทั�งหมดเขุ้ากอังขุอังผ่้้เล่น

Taco Cat Goat Chess Pizza (TH) Taco Cat Goat Chess Pizza (TH) 
ทาโก้แมวแพะช้สพิซซ่าทาโก้แมวแพะชส้พิซซ่า

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	ความรวดเร็ว

399 .-399 .-8+ 2-8 10	นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ด	70	ใบ	ป็ร์ะกอับไป็ด้วย
•	 การ์์ดนกทแ้ค้น	12	ใบ
•	 การ์์ดผ่ลไม้	58	ใบ

ป่็าดงด่บเต้็มไป็ด้วยผ่ลไม้ร์สอัร่์อัยร์อัคุ้ณีอัย้่	แต้่ร์ะวัง	:	ในต้อันท้ายขุอังเกม	ผ่ลไม้บางชน่ดอัาจกลาย
เป็น็ขุอังเสีย	...	เก็บเกี�ยวผ่ลไม้ที�ดีที�สุดอัย่างชาญฉลาดเพัื�อัหลีกเลี�ยงผ่ลไม้ที�เสีย	 
และใช้การ์ด์	Toucan	ขุอังค้ณุีเพัื�อัป็กป้็อังที�ซ่อันขุอังค้ณุี	หรื์อัการ์ขุโมยผ่ลไม้ขุอังคุ้ณีจากฝู่ายต้ร์งขุ้าม!

Tucano (TH) ทูค้าโนิTucano (TH) ทูค้าโนิ

สกิลท้�ได้	:		-

ซอังใส่การ์์ด	:	Brown	Tiger’s	Eye	ขุนาดซอัง	:	47	x	92	มม.	
จำานวน	:	70	ซอัง	/	2	แพัค้

299 .-299 .-6+ 2-4 15	นาที
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เกมปาร์์ตี้้�เกมปาร์์ตี้้�

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ค้้่มือัการ์เล่น	1	ฉบับ
•	 กร์ะดานนับแต้้ม
•	 ต้ัวกำากับแต้้มสำาหร์ับผ้้่เล่น	8	ช่�น
•	 การ์์ดแอัค้ชั�น	40	ใบ	(8	สี	สีละ	5	ใบ)
•	 การ์์ดต้ัวละค้ร์	12	ใบ
•	 ใบอ้ัางอัง่กต้่กา	8	ใบ

ในขุณีะที�ป็ร์ะต้้ล่ฟิต้์กำาลังจะปิ็ดสน่ทก็มีเสียงหน่�งดังป็ะทุขุ่�นทำาลายค้วามเงียบ...	
บร์ร์ยากาศในล่ฟิต้์ด้จะอัม่ค้ร์่มขุ่�นมาในทันที	เร์ื�อังแบบนี�เห็นทีจะต้อ้ังต้าต้่อัต้า	ป็้�ดต่้อัป็้�ดเท่านั�น!

เกมป็าร์์ต้ี�สุดหร์ร์ษาพัาขุมค้อั	สำาหรั์บผ่้้เล่น	2-8	ค้นที�คุ้ณี	และเพัื�อันๆจะต้อ้ังป็ร์ะชันลมดันภายใน!

สกิลท้�ได้	:		-

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.
จำานวน	60	ซอัง	/	2	แพัค้	(มีแถุมในกล่อัง)

399 .-399 .-6+ 2-8 15	นาที

Betakkuma’s Fart & Furious (TH) Betakkuma’s Fart & Furious (TH) 
ต่ดิแรงทะลุนิรกต่ดิแรงทะลุนิรก

Best
Seller
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ธนบัต้ร์	80	ใบ	(มีฉบับละ	10,000	/	50,000	/	 
				100,000	และ	200,000	ดอัลลาร์์)
•	 ใบสร์ุป็ขุ้อัม้ล	5	ใบ
•	 โฉนด	85	ใบ
•	 แผ่่นร์้าน	90	แผ่่น
•	 ใบกำากับผ่้้เล่นค้นแร์ก	1	ใบ

•	 เม็ดสีร์ะบุเจ้าขุอัง	150	เม็ด	(5	สี	สีละ	30	เม็ด)
•	 ตั้วกำากับร์อับปี็	1	ช่�น
•	 กร์ะดาน	1	แผ่่น
•	 ถุุงผ่้า	1	ใบ
•	 แผ่่นร์้านเป็ล่า	ๆ	สำาหร์ับ	สร์้างสร์ร์ค์้ร์้านใหม่	ๆ	 
				ต้ามจน่ต้นาการ์	15	แผ่่น 

เกมการ์เจร์จาสุดค้ลาสส่ก	ให้เร์าสวมบทบาทเป็น็ค้นจีนโล้สำาเภามาต้ั�งร์กร์ากที�มหานค้ร์น่วยอัร์์ก 
เพัื�อัก่อัร่์างสร้์างต้ัวด้วยเร์าต้้อังหาที�ดน่ทำาเลที�ดีเพัื�อัเปิ็ดธุร์ก่จที�เร์าต้้อังการ์	
ด้วยผ่้้ที�สามาร์ถุเจร์จาธุร์ก่จได้เฉียบขุาดและทำาเง่นให้ได้มาที�สุดเท่านั�นถุ่งจะเป็น็ผ่้้ชนะ

Chinatown (TH) ไชนิ่าทาวนิ์Chinatown (TH) ไชนิ่าทาวน์ิ

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การเจรจา

ซอังใส่การ์์ด	:	Dark	Green	Emerald	ขุนาดซอัง	:	45	x	68	มม.	
จำานวน	:	175	ซอัง	/	4	แพัค้

1,450 .-1,450 .-12+ 3-5 60	นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 กร์ะดานสอังด้าน	1	แผ่่น	(เยอัร์มัน/สหรั์ฐอัเมร์ก่า)
•	 การ์์ด	54	ใบ
•	 ช่�นส่วนไม้	220	ช่�น
•	 เง่น	(สกุลอั่เลค้โทร์)
•	 กต้่กาการ์เล่น	1	เล่ม

เกมขัุนแขุ่งทำาธุร์ก่จสุดค้ลาสส่ก	ผ่้้เล่นจะได้ร์ับบทเป็น็เจ้าขุอังธุร์ก่จโร์งไฟิฟ้ิาค้อัยสร้์างพััฒนา 
โร์งไฟิฟ้ิา	หาทรั์พัยากร์มาผ่ล่ต้ไฟิฟ้ิา	ซ่�งร์าค้าจะขุ่�นอัย้่กับค้วามต้อ้ังการ์และสุดท้ายแย่งกัน 
สร์้างสถุานีกร์ะจายไฟิฟ้ิาในแต้่ละเมือัง	ซ่�งมีขุอังดีเสียแต้กต้่างกันไป็	ใค้ร์ที�เป็น็ผ่้้จ่ายไฟิฟ้ิาให้เมือัง 
ได้เยอัะที�สุดจะเป็น็ผ่้้ชนะ	

Power Grid Recharged (TH) Power Grid Recharged (TH) 
เกมโรงไฟฟ้า Rechargedเกมโรงไฟฟ้า Recharged

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับต่ัว

ซอังใส่การ์์ด	:	Golden	Gold	ขุนาดซอัง	:	70	x	70	มม.	
จำานวน	:	56	ซอัง	/	2	แพัค้

1,700 .-1,700 .-12+ 2-6 120	
นาที
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

Best
Seller

อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 การ์์ดต้ัวละค้ร์	8	ใบ
•	 การ์์ดส่�งป็ลก้สร์้าง	68	ใบ
•	 การ์์ดมงกุฎ	1	ใบ
•	 เหร์ียญทอัง	25	เหร์ียญ
•	 การ์์ดอ้ัางอัง่	7	ใบ

•	 กร์ะดานแผ่นที�โลกและเมือังสำาค้ัญต้่างๆ
•	 การ์์ดต้ัวละค้ร์	7	ใบพัร์้อัมต้ัวหมากที�สีต้ร์งกัน
•	 สถุานีว่จัย	6	หลัง
•	 ป้็ายกำากับ	6	ช่�น
•	 ล้กบาศก์โร์ค้	96	ลก้
•	 การ์์ดแพัร์่เชื�อั	48	ใบ
•	 การ์์ดผ่้้เล่น	59	ใบ
•	 การ์์ดอ้ัางอัง่และหนังสือัสอันกฎการ์เล่น

ก่อัร์่างสร้์างเมือังเพัื�อัอังค้์ร์าชา!	เมื�อัคุ้ณีมุง่หวังจะได้ร์ับต้ำาแหน่ง	“สุดยอัดนักก่อัสร์้าง”	ค้นต้่อัไป็ขุอัง
อัาณีาจักร์ส่�งที�คุ้ณีต้้อังทำา	ค้ือัการ์แสดงฝีูมือัการ์ก่อัสร้์างให้เป็น็ที�ต้้อังพัร์ะหฤทัยขุอังร์าชวงศ์ให้ได้
เพัื�อัการ์นี�คุ้ณีจ่งจำาเป็น็ต้้อังขุอัยืมมือัตั้วละค้ร์ต้่างๆ	เพัร์าะผ่้้ที�สร์้างเมือังได้ย่�งใหญ่ที�สุดเท่านั�น...
ที�เหมาะสมจะได้ร์ับสมญานาม	“สุดยอัดนักก่อัสร์้าง”!	เกม	Citadels	ได้ร์ับการ์ต้ีพั่มพั์เป็น็ภาษาต้่างๆ	
มาแล้วมากมายถุง่	25	ภาษา	ทั�งยังได้ร์ับการ์เสนอัชื�อัเขุ้าชง่ร์างวัลมาแล้วนับค้ร์ั�งไม่ถุ้วน	จนได้ร์ับการ์
ยกย่อังว่าเป็น็หน่�งในเพัชร์นำ�าเอักขุอังวงการ์เกมสมัยใหม่	ในเกมฉบับค้ลาสส่กนี�มาพัร์้อัมกับต้ัวละค้ร์
ชุดดั�งเด่ม	และภาพัป็ร์ะกอับดั�งเด่มที�ใช้มาต้ั�งแต้่เกมอัอักวางจำาหน่ายค้ร์ั�งแร์ก

ในเกมโร์ค้ร์ะบาด	จะมีโร์ค้ร์้ายที�เป็น็โร์ค้ต้่ดต้่อั	4	โร์ค้ที�ยังไม่มีว่ธีร์ักษาแพัร์่กร์ะจายไป็ทั�วโลก	ผ้้่เล่น
จะได้รั์บบทบาทเป็น็ผ้้่เชี�ยวชาญในการ์ต้่อัส้้กับโร์ค้ร้์ายในด้านต้่างๆ	ที�จะมีภาร์ก่จในการ์กำาจัดจุดแพัร์่
กร์ะจายขุอังโร์ค้	และในขุณีะเดียวกันจะต้อ้ังว่จัยว่ธีการ์รั์กษาโร์ค้ร์ะบาดทั�ง	4	ก่อันที�มันจะแพัร่์กร์ะจาย
เก่นกว่าจะร์ับมือัได้

Citadels Classic(TH) ศึกสร้างเมืองCitadels Classic(TH) ศึกสร้างเมือง

Pandemic (TH) เกมโรค้ระบาดิPandemic (TH) เกมโรค้ระบาดิ

สกิลท้�ได้	:		การสังเกต่	,	การวางแผนิ

สกิลท้�ได้	:		การทำางานิเปน็ิทม้	,	การแก้ปญัหา

ซอังใส่การ์์ด	:	Purple	Alexandrite	ขุนาดซอัง	:	57.5	x	89	มม.	
จำานวน	:	84	ซอัง	/	2	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.
จำานวน	:	116	ซอัง	/	3	แพัค้

495 .-495 .-

1,500 .-1,500 .-8+ 2-4 45	นาที

10+ 2-7 30-60	
นาที
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ด	30	ห้อัง
•	 การ์์ด	5	ล่ฟิต้์
•	 การ์์ด	31	ไอัเทม
•	 การ์์ด	18	ภัยคุ้กค้าม
•	 แผ่่นต้าร์างทร์ัพัยากร์	4	แผ่่น
•	 ล้กเต้๋า	2	ล้ก

•	 โมเดลผ่้้อัย้่อัาศัย	28	ต้ัว
•	 โทเค้นค้วามสุขุ	42	เม็ด
•	 โทเค้นทร์ัพัยากร์	72	เม็ด
•	 โทเค้นผ่้้เล่นค้นแร์ก

จากเกมมือัถืุอัส่้บอัร์์ดเกมยุค้หลังมหาสงค้ร์ามน่วเค้ลียร์	์ฟิอัลเอัาท์เชลเต้อัร์์	ให้ผ่้้เล่นเป็น็ผ่้้มีส่ทธ่�
ที�จะเป็น็ผ่้้คุ้มหลุมหลบภัยค้นใหม่	ด้วยที�ผ่้้เล่นจะต้อ้ังค้อัยบร์่หาร์ผ้้่ร์อัดชีว่ต้	หาทร์ัพัยากร์และอัุป็กร์ณ์ี	
ต่้อัเต้่มพััฒนาหลุมหลบภัย	และขุับไล่ภัยคุ้กค้ามเพัื�อัให้ค้นในหลุมหลบภัยอัย้เ่ย็นเป็น็สุขุและเลือักผ่้้
เล่นเป็น็ผ่้้คุ้มค้นใหม่

Fallout Shelter (TH) Fallout Shelter (TH) 
ฟอลเอาท์ เชลเต่อร์ฟอลเอาท์ เชลเต่อร์

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับต่ัว

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.		จำานวน	:	30	ซอัง	/	1	แพัค้
	Light	Green	ขุนาดซอัง	:	41	x	63	มม.	จำานวน	:	54	ซอัง	/	2	แพัค้

1,450 .-1,450 .-14+ 2-4 60-90	
นาที

Best
Seller

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ค้้่มือั	สอันเล่น	1	เล่ม
•	 ภาค้ผ่นวก	1	เล่ม
•	 กร์ะดานเป้็าหมาย	1	แผ่่น
•	 ถุาดร์อังนก	1	แผ่่น
•	 กร์ะดานผ่้้เล่น	5	แผ่่น
•	 กล่อังทอัยล้กเต้๋าร์้ป็ทร์งที�ให้อัาหาร์นก	1	อััน
•	 แผ่่นบันท่กค้ะแนน	1	ปึ็ก
•	 การ์์ดนก	170	ใบ
•	 การ์์ดโบนัส	26	ใบ

ปี็กป็กัษา	เป็น็เกมที�ต้้อังแขุ่งกันในฐานะผ้้่ชื�นชอับนกในแขุนงต้่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น็นักว่จัยนก	นักด้นก	
หร์ือันักสะสมส่�งต้่างๆเกี�ยวกับนก	ที�จะอัอักไป็ต้ามหานกที�ดีที�สุดในอัาณีาเขุต้ร์ักษาพัันธุ์ที�เร์าดแ้ลซ่�ง
นกแต้่ละชน่ดก็จะมีการ์เชื�อัมโยงค้วามสามาร์ถุพัเ่ศษ	ให้เร์าได้ค้ะแนนมากขุ่�น

Wingspan (TH) ปีกปักษาWingspan (TH) ปีกปักษา

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด	:	Purple	Alexandrite	ขุนาดซอัง	:	57.5	x	89	มม.
จำานวน	:	212	ซอัง	/	5	แพัค้

1,900 .-1,900 .-

•	 ไขุ่จำาลอัง	75	ฟิอัง
•	 ล้กเต้๋าพั่เศษ	5	ล้ก
•	 เม็ดแอัค้ชั�น	(ล้กบาศก์ไม้)	40	เม็ด
•	 โทเค้นอัาหาร์	103	อััน
•	 แผ่่นเป้็าหมาย	8	แผ่่น
•	 ป้็ายกำากับผ่้้เล่นค้นแร์ก	1	อััน
•	 ค้้่มือัร์ะบบอัอัโต้มา	1	เล่ม
•	 การ์์ดอัอัโต้มา	16	ใบ

10+ 1-5 40-70	
นาที
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 ค้้่มือัสอันเล่น	1	เล่ม
•	 การ์์ดนก	81	ใบ
•	 	แผ่่นบันท่กค้ะแนน	1	ปึ็ก	 
(ด้านหน่�ง	สำาหร์ับการ์เล่นหลายค้น	 
และอีักด้าน	สำาหร์ับเล่นค้นเดียว)

•	 ไขุ่จำาลอัง	15	ฟิอัง
•	 แผ่่นเป้็าหมาย	5	แผ่่น
•	 การ์์ดโบนัส	5	ใบ

•	 ค้้่มือัสอันเล่น	1	เล่ม
•	 การ์์ดนก	95	ใบ
•	 แผ่่นบันท่กค้ะแนน	1	ปึ็ก	
•	 ไขุ่จำาลอัง	15	ฟิอัง
•	 แผ่่นเป้็าหมาย	4	แผ่่น
•	 การ์์ดโบนัส	5	ใบ
•	 แผ่่นสร์ุป็การ์เล่น	1	แผ่่น
•	 ล้กเต้๋าอัาหาร์	5	ลก้

ปี็กป็กัษา	นกยุโร์ป็	เป็น็ส่วนเสร์่มต้ัวแร์กขุอังเกมหลัก	ปี็กป็กัษา	ซ่�งทางทีมผ่้้พััฒนาได้เลือักที�จะเพั่�ม
เต้่มค้วามสวยงามและค้วามหลากหลายขุอังนกในเกมด้วยนกมากสายพัันธุ์จากถุ่�นที�อัย้่แถุบยุโร์ป็	
นกที�เพั่�มมานี�ก็จะมีค้วามสามาร์ถุใหม่ๆ	ที�จะเพั่�มโบนัสและว่ธีนับค้ะแนนแบบต้่างๆ	ร์วมถุ่งนกที�เพ่ั�ม
ป็ฏ่ิสัมพันัธร์์ะหวา่งผ่้เ้ลน่	นกบางป็ร์ะเภทที�จะไดร้์บัป็ร์ะโยชน์จากอัาหาร์ที�เหลอืั	ทำาใหเ้กด่ค้วามแต้กต่้าง	
ในการ์เล่นแต้่ละร์อับที�มากขุ่�น

ภาค้เสร์่มชุดที�	2	ขุอังเกมปี็กป็กัษา	โดยธีมขุอังนกจะเป็น็	นกจากโอัเชียเนีย	ได้แก่	อัอัสเต้ร์เลีย,	 
น่วซีแลนค้์	และ	หม้่เกาะต่้างๆในมหาสมุทร์แป็ซ่ฟิิก	โดยที�ภาค้นี�ได้เพั่�มอัาหาร์ชน่ดใหม่	,	 
กร์ะดานผ่้้เล่นใหม่และการ์์ดนกที�มีค้วามสามาร์ถุใหม่	เพัื�อัให้ผ้้่เล่นได้วางกลยุทธ์ต้่างๆเพั่�มได้มากขุ่�น

Wingspan European Expansion (TH) Wingspan European Expansion (TH) 
ปีกปักษา ภัาค้เสริม นิกยุโรปปีกปักษา ภัาค้เสริม นิกยุโรป

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด	:	Purple	Alexandrite	ขุนาดซอัง	:	57.5	x	89	มม.	
จำานวน	:	90	ซอัง	/	2	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	Purple	Alexandrite	ขุนาดซอัง	:	57.5	x	89	มม.	
จำานวน	:	107	ซอัง	/	3	แพัค้

875 .-875 .-

1,050 .-1,050 .-

•	 การ์์ดอัอัโต้มา	4	ใบ
•	 ถุาดร์อังนกพัร์้อัมฝูาปิ็ด	1	ชุด
•	 โทเค้นอัาหาร์	38	อััน
•	 แผ่่นสรุ์ป็การ์เล่น	1	แผ่่น

Wingspan Oceania Expansion (TH) Wingspan Oceania Expansion (TH) 
ปีกปักษา ภัาค้เสริม นิกโอเช้ยเนิ้ยปีกปักษา ภัาค้เสริม นิกโอเช้ยเนิ้ย

10+ 1-5 40-70
นาที

10+ 1-5 40-70	
นาที

•	 โทเค้นนำ�าต้้อัย	69	อััน
•	 กร์ะดานผ่้้เล่น	5	ค้น
•	 ค้้่มือัร์ะบบอัอัโต้มา	1	เล่ม
•	 การ์์ดอัอัโต้มา	7	ใบ
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 กร์ะดาน	1	แผ่่น
•	 แผ่่นพัื�นที�ทร์งหกเหลี�ยม	36	แผ่่น	
•	 โทเค้นสมบัต้่	24	อััน	
•	 ช่�นส่วนว่หาร์เร์ซ่�น	48	ช่�น	
•	 แผ่่นขุ้อัม้ลสำาหร์ับผ้้่เล่น	4	แผ่่น	
•	 ค้้่มือัสอันเล่น	1	ฉบับ	

มาสำาร์วจหาเมือังโบร์าณีต้ีกัล	ต้ีกัลเป็น็เกมแนวค้วบคุ้มพัื�นที�	มีว่ธีเล่นง่าย	แต้่แฝูงไป็ด้วยกลยุทธ์
โดยที�ผ่้้เล่นจะรั์บบทเป็น็กลุ่มนักสำาร์วจ	ที�ต้้อังการ์อัอักสำาร์วจพัื�นที�ซากอัาร์ยธร์ร์มโบร์าณี	เพัื�อัต้าม
ล่าหาวัต้ถุุโบร์าณีที�จะค้ร์อับค้ร์อังมันซ่�งในช่วงนับค้ะแนนแต้่ละค้ร์ั�ง	ผ่้้เล่นค้นใดได้ค้วบคุ้มพัื�นที�ว่หาร์
โบร์าณี	และสมบัต้่ไว้ได้มาก	ก็จะสามาร์ถุทำาค้ะแนนในร์อับนั�นๆได้มากเท่านั�น	โดยแต้่ละร์อับขุอังผ่้้เล่น
ทุกค้นจะมีการ์เปิ็ดแผ่นที�เพั่�ม	และจะใช้แอัค้ชั�นที�มี	เพัื�อัส่งค้นงานไป็ทำางานเช่น	ขุุดเอัาวัต้ถุุโบร์าณี
หร์ือัสำาร์วจซากวห่าร์เพัื�อัให้ได้แต้้มเยอัะขุ่�นหร์ือั	แม้แต้่ยด่ว่หาร์เป็น็ขุอังผ่้้เล่นเอัง

Tikal (TH) ต่้กัลTikal (TH) ต่้กัล

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด	:	Dark	Green	Emerald	ขุนาดซอัง	:	45	x	68	มม.	
จำานวน	:	175	ซอัง	/	4	แพัค้

1,975 .-1,975 .-

•	 สำาหร์ับผ่้้เล่นแต้่ละสี:	(5)	
•	 หัวหน้าค้ณีะสำาร์วจ	1	ต้ัว	
•	 นักสำาร์วจ	18	ต้ัว	
•		แค้มป์็ภาค้สนาม	2	หลัง	
•	 ต้ัวกำากับค้ะแนน	1	อััน
•	 ต้ัวโทเทม	1	อััน	(สำาหร์ับกต้่กาพัเ่ศษ)

10+ 2-4 60-90	
นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ด	“ส้ต้ร์ป็ร์ศ่นา”	60	ใบ
•	 การ์์ด	“หน้หร่์�ง	&	ไส้กร์อัก”	60	ใบ
•	 การ์์ด	“เกาะพั่ศวงขุอังดอักเต้อัร์์ก้ร์์ศ”	60	ใบ
•	 กอังการ์์ดสอันเล่นขุนาด	10	ใบ
•	 การ์์ดผ่จญภัย	3	ต้อัน	(การ์์ด	180	ใบ)

ไขุป็ร์่ศนาห้อังปิ็ดต้ายในร์้ป็การ์์ดเกม	โดยคุ้ณีมีเวลา	60	นาที	ในการ์ทำาภาร์ก่จให้สำาเร์็จและภายใน
กล่อังนี�มี	3	ภาร์ก่จให้คุ้ณีได้เล่นทดสอับสมอังได้แก่	ขุโมยส้ต้ร์เซร์ั�มป็ร์ศ่นาขุอังนักว่จัยอััจฉร์่ยะใน
ภาร์ก่จ	“ส้ต้ร์ป็ร์ศ่นา”	หร์ือั	ยับยั�งแผ่นการ์ขุอังนักวท่ยาศาสต้ร์์ชั�วร์้ายกับภาร์ก่จ	“หน้หร่์�ง	&	ไส้กร์อัก”	
และสุดทา้ย	หนีจากเกาะลก่ลบัขุอังมหาเศร์ษฐีผ่้ส้ะสมวัต้ถุโุบร์าณีในภาร์กจ่	“เกาะพัศ่วงขุอังดอักเต้อัร์ก์ร้์ศ์”	

***เกมนี�ต้้อังใช้	Application	บนมือัถืุอัในการ์เล่น

Unlock! (TH) อันิล็อก!Unlock! (TH) อันิล็อก!

สกิลท้�ได้	:	การสังเกต่	,	การเชื�อุมโยง

ซอังใส่การ์์ด	:	Light	Blue	Aquamarine	ขุนาดซอัง:	60	x	112	มม.	
จำานวน:190	ซอัง	/	4แพัค้

1,100 .-1,100 .-10+ 2-6 60	นาที
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

Best
Seller

อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 ค้้่มือัสอันเล่น	1	ฉบับ
•	 กร์ะดาน	1	แผ่่น
•	 กร์ะดานผ่้้เล่น	5	แผ่่น
•	 	เม็ดกำากับทร์ัพัยากร์	200	เม็ด	 
(เม็ดพัลาสต้ก่ใส	แบ่งอัอักเป็น็	5	สี)

•	 	เม็ดกำากับทร์ัพัยากร์	200	เม็ด	 
(เม็ดพัลาสต้ก่ทบ่เค้ลือับสีทอัง	เง่น	
และทอังแดง	ในขุนาดต้่างๆกัน)

•	 การ์์ดโค้ร์งการ์	49	ใบ
•	 การ์์ดอังค้์กร์	5	ใบ
•	 แผ่่นอัาณีาน่ค้ม	11	แผ่่น
•	 แผ่่นยานพัาณ่ีชย์	
•	 เม็ดกำากับ	8	เม็ด
•	 ยานพัาณ่ีชย์	8	อััน
•	 ค้้่มือัสอันเล่น

ยน่ดีต้อ้ันรั์บส่้ยุค้สมัยแห่งการ์บุกเบ่กดาวเค้ร์าะห์สีแดง!เหล่าอังค้์กร์มหาอัำานาจต้่างแขุ่งขุันกันเพัื�อัการ์ดำาเน่น
โค้ร์งการ์	การ์ป็ร์ับสภาพัดาวอัังค้าร์ให้เป็น็ดาวที�มนุษย์โลกสามาร์ถุอัย้่อัาศัยได้	ด้วยเม็ดเง่นและทร์ัพัยากร์มหาศาล
ที�ทุ่มเทลงไป็กับการ์พััฒนาเทค้โนโลยีใหม่ๆ	เป้็าหมายค้ือัการ์ป็ร์ับสภาพัอัุณีหภ้มใ่ห้ส้งขุ่�นสร์้างชั�นบร์ร์ยากาศ 
ที�มีอัอักซ่เจนให้ส่�งมีชีว่ต้ใช้หายใจได้	และเป็ลี�ยนผ่ืนด่นอัันแห้งแล้งบนดาวให้มีผ่่วนำ�าป็กค้ลุมเหมือันบนโลก	 
คุ้ณีจะสามาร์ถุพัาอังค้์กร์ขุอังคุ้ณีทะยานขุ่�นเป็น็ผ่้้นำาแห่งยุค้สมัยใหม่ขุอังมนุษยชาต้่ได้หร์ือัไม่	
ในเกมพัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์	คุ้ณีค้ือัผ่้้นำาอังค้์กร์ที�มีค้วามชำานาญเฉพัาะด้านที�ยื�นมือัเขุ้ามามีส่วนร์่วมกับภาร์กจ่ 
อัันย่�งใหญ่ในค้ร์ั�งนี�	คุ้ณีจะต้อ้ังลงทุนดำาเน่นการ์โค้ร์งการ์ต้่างๆ	พััฒนาอััต้ร์าการ์ผ่ล่ต้ทร์ัพัยากร์ที�จำาเป็น็	สร้์างเมือัง
และป็ลก้ผ่ืนป่็าลงบนดาวอัังค้าร์	พัร์้อัมทั�งสร์้างผ่ลงานเพัื�อัให้ได้มาซ่�งผ่ลงานสำาคั้ญ	และร์างวัลเกียร์ต้่ยศ!	 
สร้์างอังค้์กร์ให้แข็ุงแกร่์ง	พััฒนาโค้ร์งการ์ใหญ่ร์ะดับจักร์วาลพัล่กโฉมดาวอัังค้าร์ให้เป็น็บ้านหลังใหม่

ภาค้เสร์่มพัล่กภ่ภพัดาวอัังค้าร์	:	อัาณีาน่ค้มเมื�อั	“โลก”	ขุอังมนุษยชาต้่	ไม่ได้จำากัดอัย้่เพัียงแค้่ดาวโลกอัีกต่้อัไป็	
อังค์้กร์ต้่างๆ	พัากันขุยายขุอับเขุต้การ์ดำาเน่นงานไป็ไกลสุดขุอับร์ะบบสุร์่ยะเพัื�อัให้ได้มาซ่�งแร์่ธาตุ้และทร์ัพัยากร์ที�
จำาเป็น็	แม้ดาวเค้ร์าะห์น้อัยและดาวบร์่วาร์เล็กๆ	จะไม่เหมาะสำาหร์ับการ์ป็ร์ับสภาพัดาว	แต้่การ์สร์้างอัาณีาน่ค้มลงบน
ดาวต้่างๆ	จะช่วยเพั่�มพั้นผ่ลกำาไร์และนำาพัาอังค้์กร์ขุอังคุ้ณีไป็ส่้เป้็าหมายที�ใหญ่กว่า…	การ์ป็ร์ับสภาพัดาวอัังค้าร์!	
ส่งกอังยานพัาณ่ีชย์อัอักไป็ยังดวงจันทร์์บร์่วาร์อัันไกลโพั้น!	สร์้างอัาณีาน่ค้มบนชั�นเมฆขุอังดาวพัฤหัส!	ชักนำา
อังค์้กร์ขุอังคุ้ณีให้พัุ่งทะยานไป็ส่้ค้วามสำาเร์็จ!“อัาณีาน่ค้ม”	จะนำาพัาผ่้้เล่นอัอักเด่นทางไป็ยังร์ะบบสุร์ย่ะวงนอัก	
เพั่�มร์ะบบดาวอัาณีาน่ค้มต้่างๆ	ให้ผ่้้เล่นสร์้างอัาณีาน่ค้มหร์ือัส่งกอังยานไป็ต้่ดต้่อัค้้าขุายกับอัาณีาน่ค้มที�ต้ั�งอัย้ไ่ด้	
พัร์้อัมทั�งการ์์ดและอังค้์กร์ใหม่ๆ	“อัาณีาน่ค้ม”	เป็น็ภาค้เสร์่มสำาหร์ับเกมพัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์	โดยต้้อังเล่นร์่วมกับ
เกมพัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์ภาค้หลัก	และสามาร์ถุนำาไป็ใช้เล่นร์่วมกับภาค้เสร์่มชุดอัื�นๆ	ร์วมถุ่งกต้่กาพั่เศษอัื�นๆ	

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับต่ัว

สกิลท้�ได้	:	การวางแผนิ	,	การปรับต่ัว

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน:	233	ซอัง	/	5	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน:	54	ซอัง	/	2	แพัค้

2,500 .-2,500 .-

950 .-950 .-

Terraforming Mars (TH) Terraforming Mars (TH) 
พลิกพิภัพดิาวอังค้ารพลิกพิภัพดิาวอังค้าร

Terraforming Mars Colonies (TH) Terraforming Mars Colonies (TH) 
อาณานิิค้มอาณานิคิ้ม

•	 การ์์ด	233	ใบ
•	 แผ่่นภาพั	80	แผ่่น

14+ 1-5 90-120
นาที

14+ 1-5 90-120
นาที
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 กร์ะดานเกม	2	ด้าน	1	อััน

•	 การ์์ดโค้ร์งการ์	49	ใบ
•	 การ์์ดอังค้์กร์	5	ใบ
•	 แผ่่นผ่ลงานสำาคั้ญ
•	 แผ่่นร์างวัลเกียร์ต้่ยศ
•	 กร์ะดานดาวศุกร์์
•	 เม็ดกำากับดาวศุกร์์
•	 ค้้่มือัสอันเล่น

พัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์	เฮีลลาส	เอัล่เซียม	เป็น็ส่วนเสร์่มต้ัวแร์กขุอัง	พัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์	ที�จะป็ร์ะกอับไป็ด้วย
กร์ะดาน	2	ด้าน	ที�แสดงถุ่งพัื�นที�ใหม่ๆบนดาวอัังค้าร์	เอัลเ่ซียม	จะนำาพัาผ่้้เล่นไป็พับอัีกซีกฝูากหน่�งขุอังดาวอัังค้าร์
ในกร์ะดานภาค้หลัก	ที�มีที�ร์าบลุ่มสำาหร์ับการ์สร์้างท้อังทะเลในดน่แดนทางเหนือั	และมีค้วามแห้งแล้งสำาหร์ับ 
แหล่งแร์่บร์่เวณีทางท่ศใต้ขุ้อังพัื�นที�เฮีลลาส	พัื�นที�ที�มีส่วนขุั�วโลกใต้้ขุอังดาวอัังค้าร์เป็น็อังค้์ป็ร์ะกอับหลัก	ซ่�งก่น
พัื�นที�ขุนาดใหญ่ถุ่ง	7	ช่อังบนกร์ะดาน	ซ่�งจะเก่ดทะเลสาบขุนาดยักษ์เมื�อัเร์าวางนำ�าทะเลลงไป็	ร์วมถุ่งร์อับๆขุั�วโลก 
ก็ยังเป็น็แหล่งสร์้างพัลังงานค้วามร์้อันที�สำาค้ัญอัีกด้วย

ภาค้เสร์่มพัล่กภ่ภพัดาวอัังค้าร์	:	ป็ฏิ่บัต้่การ์ดาวศุกร์์ดาวศุกร์์แม้จะได้ชื�อัว่าเป็น็ดาวเค้ร์าะห์ที�มีสภาพัภ้ม่ป็ร์ะเทศโหด
ร์้ายที�สุดในร์ะบบสุร์่ยะ…	แต้่กลับเต้็มไป็ด้วยค้วามเป็น็ไป็ได้ที�ร์อัให้บุกเบ่ก!	ส้งขุ่�นไป็เหนือัชั�นเมฆกร์ด…	ด้วยพั่กัด
ค้วามส้งห่างไกลจากพัื�นผ่่วดาวศุกร์์ที�ร์้อันร์ะอุั	มนุษยชาต้่ได้เร์่�มสร์้างอัาณีาน่ค้มไป็พัร์้อัมๆ	กับการ์ดำาเน่นการ์ป็ร์ับ
สภาพัดาว	และนี�เป็น็โอักาสอัันดีที�อังค้์กร์ขุอังคุ้ณีจะได้สร์้างชื�อัด้วยการ์สร์้างเมือังอัาณีาน่ค้มลอัยฟ้ิา	ต้ัดทอันแสง
อัาท่ต้ย์เพัื�อัลดสภาวะเร์ือันกร์ะจก	และป็ร์ับสภาพัดาวเค้ร์าะห์ให้ส่�งมีชีว่ต้สามาร์ถุดำาร์งชีพัอัย้่ได้ในที�สุด!	“ป็ฏิ่บัต้่
การ์ดาวศุกร์์”	เป็น็ภาค้เสร์่มสำาหร์ับเกมพัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์	โดยต้้อังเล่นร์่วมกับเกมพัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์ภาค้หลัก	
และสามาร์ถุนำาไป็ใช้เล่นร์่วมกับภาค้เสร์่มชุดอัื�นๆ	ร์วมถุ่งกต้่กาพั่เศษอัื�นๆ	ได้ใน	“ป็ฏิ่บัต้่การ์ดาวศุกร์์”	ผ่้้เล่นจะได้
แบ่งสร์ร์ทร์ัพัยากร์เพัื�อัดำาเน่นการ์ป็ร์ับสภาพัดาวศุกร์์	สร์้างเมือังใหม่ๆ	ในร์ะบบสุร์่ยะวงใน	ภาค้เสร์ม่ชุดนี�มาพัร์้อัม
กับการ์์ดใหม่ๆ	อังค้์กร์ใหม่ๆ	ร์วมทั�งผ่ลงานสำาค้ัญและร์างวัลเกียร์ต้่ยศที�ไม่เค้ยมีมาก่อัน!	

Terraforming Mars Hellas & Elysium (TH) Terraforming Mars Hellas & Elysium (TH) 
เฮลลาส & เอลิเซ้ยมเฮลลาส & เอลิเซ้ยม

สกิลท้�ได้	:	การวางแผนิ	,	การปรับตั่ว

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับต่ัว

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	54	ซอัง	/	2	แพัค้

650 .-650 .-

950 .-950 .-

Terraforming Mars Venus Next (TH) Terraforming Mars Venus Next (TH) 
ปฎิิบัต่ิการดิาวศุกร์ปฎิบิัต่ิการดิาวศุกร์

14+ 1-5 90-120
นาที

14+ 1-5 90-120
นาที
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อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 การ์์ดป็ฐมบท	35	ใบ
•	 การ์์ดอังค้์กร์	5	ใบ
•	 การ์์ดโค้ร์งการ์	7	ใบ
•	 ค้้่มือัสอันเล่น

•	 ค้้่มือั	สอันเล่นฉบับนี�
•	 แผ่่นนโยบาย	6	แผ่่น
•	 การ์์ดโค้ร์งการ์	16	ใบ
•	 การ์์ดอังค้์กร์	5	ใบ
•	 ใบสร์ุป็กต้่กา	2	ใบ

ภาค้เสร่์มพัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์	:	ป็ฐมบทขุณีะที�อังค์้กร์มหาอัำานาจ	ทั�วโลกกำาลังต้ร์ะเต้ร์ียมทร์ัพัยากร์	
เทค้โนโลยีและกำาลังพัล	เพัื�อัเร์่�มดำาเน่นการ์อัภ่มหาโค้ร์งการ์ป็ร์ับสภาพัดาว	เป็็นเวลาที�ผ่้้นำาอังค์้กร์	
เช่น	คุ้ณีจะต้้อังตั้ดส่นใจว่าจะนำาพัาอังค์้กร์ไป็ในท่ศทางใด	เพัื�อัสร้์างผ่ลงานจาร์่กไว้ในป็ร์ะวัต้่ศาสต้ร์์
ดาวอัังค้าร์และนี�ค้ือัป็ฐมบทส่้การ์พัล่กพั่ภพัดาวสีแดง!	ในภาค้เสร่์ม	“ป็ฐมบท”	ชุดนี�ผ่้้เล่นจะได้
เลือักเล่นการ์์ดป็ฐมบท	ซ่�งจะส่งผ่ลให้การ์เร่์�มต้้นโค้ร์งการ์ป็รั์บสภาพัดาวเป็็นไป็อัย่างก้าวกร์ะโดด	
ด้วยการ์เพ่ั�มศักยภาพัให้กับอังค้์กร์ขุอังคุ้ณีต้ั�งแต่้เร่์�มเกม	นอักจากนั�น	ยังมาพัร้์อัมกับอังค้์กร์ใหม่ทั�ง	
5	และการ์์ดโค้ร์งการ์ใหม่	7	ใบที�จะย่�งช่วยเสร่์มอัร์ร์ถุร์ส	ให้ภาพัร์วมการ์ป็รั์บสภาพัดาวสมจร์่งย่�งขุ่�น
ด้วยโค้ร์งการ์ในร์ะยะเร์่�มต้้น	“ป็ฐมบท”	เป็็นภาค้เสร่์มสำาหรั์บเกมพัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์	โดยต้้อังเล่น
ร์่วมกับเกมพัล่กพ่ัภพัดาวอัังค้าร์ภาค้หลัก	และสามาร์ถุนำาไป็ใช้เล่นร่์วมกับภาค้เสร์่มชุดอัื�นๆ	ร์วมถุ่ง
กต้่กาพั่เศษอัื�นๆ

ภาค้เสร์่มที�	5	ขุอังซีรี์ส์เกม	“พัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์”	ที�เน้นไป็ที�ด้านการ์บร์่หาร์ตั้วเอังขุอังดาวอัังค้าร์	
“เกมการ์เมือัง”	ได้เพั่�มสภาดาวอัังค้าร์ขุ่�น	ซ่�งบร์่ษัทขุอังผ่้้เล่นสามาร์ถุส่งค้นเขุ้าไป็สนับสนุน	
เพัื�อัร์ับผ่ลป็ร์ะโยชน์ต่้างๆได้	แล้วยังมีเหตุ้การ์ณ์ีที�เก่ดขุ่�นร์ะหว่างร์อับ	ซ่�งทำาให้มีทั�งขุอังดีและขุอังเสีย
ทำาให้ผ้้่เล่นต้้อังค้่ดวางแผ่นมากขุ่�น

สกิลท้�ได้	:	การวางแผนิ	,	การปรับตั่ว

สกิลท้�ได้	:	การวางแผนิ	,	การปรับตั่ว

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง	:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน	:	47	ซอัง	/	1	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	White	Diamond	ขุนาดซอัง:	63.5	x	88	มม.	
จำานวน:	54	ซอัง	/	2	แพัค้

650 .-650 .-

1,150 .-1,150 .-

•	 การ์์ดสถุานการ์ณ์ี	31	ใบ
•	 ผ่้้แทนกลาง	14	ต้ัว
•	 ผ่้้แทนต้ามสีผ่้้เล่น	35	ตั้ว	(สีละ	7	ต้ัว)
•	 แผ่่นผ่ลงานสำาคั้ญ	“นักป็ร์ับสภาพัดาว”	แบบใหม่
•	 กร์ะดานสภาค้ณีะกร์ร์มการ์ด้แล	การ์ป็รั์บสภาพัดาว
•	 กร์ะดานสถุานการ์ณ์ี

Terraforming Mars Prelude (TH) Terraforming Mars Prelude (TH) 
ปฐมบทปฐมบท

Terraforming Mars Turmoil (TH) Terraforming Mars Turmoil (TH) 
เกมการเมืองเกมการเมือง

14+ 1-5

14+ 1-5

90-120
นาที

90-120
นาที
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

อุุปกรณ์์การเล่นิ

อุุปกรณ์์การเล่นิ

•	 กร์ะดานส่�งมหัศจร์ร์ย์	7	แผ่่น
•	 การ์์ดส่�งมหัศจร์ร์ย์	7	ใบ
•	 การ์์ดยุค้หน่�ง	(I)	49	ใบ
•	 การ์์ดยุค้สอัง	(II)	49	ใบ
•	 การ์์ดยุค้สาม	(III)	50	ใบ
•	 โทเค้นอัำานาจทางทหาร์	46	อััน

•	 กร์ะดาน	1	แผ่่น
•	 การ์์ดยุค้ต้่างๆ	66	ใบ
•	 การ์์ดสมาพัันธ์	7	ใบ
•	 การ์์ดส่�งมหัศจร์ร์ย์	12	ใบ
•	 โทเค้นกำาลังทหาร์	4	ช่�น
•	 โทเค้นค้วามก้าวหน้า	10	ช่�น
•	 โล่พั่ชัยศ่ก	1	ช่�น
•	 แผ่่นนับค้ะแนน	1	ปึ็ก

สวมบทบาทผ่้้ป็กค้ร์อังอัาร์ยธร์ร์มมหาอัำานาจทั�งเจ็ดในป็ร์ะวัต้่ศาสต้ร์์โลก	ใช้ทร์ัพัยากร์ที�มีอัย่างชาญ
ฉลาด	เพัื�อัพััฒนาอัาร์ยธร์ร์มให้เจร์ญ่ร์ุ่งเรื์อังสานสัมพัันธไมต้รี์ด้านการ์ค้้า	พัร์้อัมทั�งต้ร์ะเต้ร์ียม 
ไพัร์่พัลกำาลังทหาร์เพัื�อัค้านอัำานาจกับอัาร์ยธร์ร์มอัื�น	ๆ	ท่�งร่์อัยร์อัยขุอังอัาร์ยธร์ร์มไว้ให้หลงเหลือั 
อัย้ใ่นป็ร์ะวัต้ศ่าสต้ร์	์โดยการ์สร์้างส่�งป็ล้กสร์้างขุนาดมห่มาที�จะยังค้งต้ั�งต้ร์ะหง่านอัย้่ค้้ก่าลเวลา

พััฒนาว่ทยาการ์และแสนยานุภาพัทางการ์ทหาร์	สร์้างส่�งป็ล้กสร์้างหร์้หร์าลำ�าค้่า	เพัื�อันำาพัาอัาร์ยธร์ร์ม
ขุอังคุ้ณีไป็ส่้ชัยชนะ!	“7	ส่�งมหัศจร์ร์ย์	ดวล”	เป็น็เกมที�พััฒนาต้่อัยอัดมาจาก	“7	ส่�งมหัศจร์ร์ย์”	โดย
อัอักแบบร์ะบบมาสำาหรั์บการ์เล่น	2	ค้นโดยเฉพัาะ	“7	ส่�งมหัศจร์ร์ย์	ดวล”	นำาเสนอัร์ะบบการ์ดร์าฟิต้์
การ์์ดแบบใหม่	เงื�อันไขุส่้ชัยชนะที�มากถุ่ง	3	แบบ	ทั�งค้วามเจร์่ญด้านว่ทยาการ์แสนยานุภาพัทางการ์
ทหาร์	และส่�งมหัศจร์ร์ย์ถุ่ง	12	แบบที�ผ่สมผ่สานกันอัย่างลงต้ัวให้ทุกเกมที�คุ้ณีเล่นเป็น็ป็ร์ะสบการ์ณ์ีที�
สดใหม่และสนุกสนานจนไม่ร์้้เบื�อั

7 Wonders (TH) 7 สิ�งมหัศจรรย์7 Wonders (TH) 7 สิ�งมหัศจรรย์

7 Wonders duel (TH)7 Wonders duel (TH)
7 สิ�งมหัศจรรย์ ดิวล7 สิ�งมหัศจรรย์ ดิวล

สกิลท้�ได้	:	การสังเกต่	,	การวางแผนิ

สกิลท้�ได้	:	การสังเกต่	,	การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด	:	Black	Onyx	ขุนาดซอัง	:	60	x	100	มม.	
จำานวน	:	157	ซอัง	/	4	แพัค้

ซอังใส่การ์์ด	:	Dark	Green	Emerald	ขุนาดซอัง	:	45	x	68	มม.	จำานวน	:	73	ซอัง	/	2	แพัค้
Black	Onyx	ขุนาดซอัง	:	65	x	100	มม.	จำานวน	:	12	ซอัง	/	1	แพัค้

1,800 .-1,800 .-

950 .-950 .-

•	 เง่นเหร์ียญ	31	เหร์ียญ
•	 ค้้่มือัสอันเล่น	1	ฉบับ
•	 แผ่่นสรุ์ป็กต้่กา	1	แผ่่น

•	 เหรี์ยญ	3	จำานวน	24	เหรี์ยญ
•	 เหร์ียญ	1	จำานวน	46	เหร์ียญ
•	 สมุดนับค้ะแนน	1	เล่ม
•	 ค้้่มือัสอันกต้่กาการ์เล่น	1	ฉบับ
•	 แผ่่นสร์ุป็กต้่กา	1	แผ่่น
•	 การ์์ดสำาหร์ับการ์เล่น	2	ค้น	2	ใบ

10+ 2-7 30	นาที

10+ 2 30	นาที
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ด	72	ใบ		
•	 บอัร์์ด	3	แผ่่น
•	 โทเค้นไม้	22	ช่�น

ฟิร์ายเดย์	เกมผ่จญภัยต้ะลุยเดี�ยวมีเพัียงคุ้ณีจะพั่ช่ต้เกมนี�ได้	จะทำาอัย่างไร์	เมื�อัคุ้ณีต้อ้ังร์ับหน้าที�เป็น็
ค้นค้อัยช่วยเหลือัโร์บ่นสันผ้้่ถุ้กซัดมาต้่ดเกาะร์้าง	เพัื�อัต่้อัส้้กับภัยอัันต้ร์ายต้่างๆมากมาย	ในช่วงแร์กๆ
โร์บ่นสันอัาจจะยังไม่มีทักษะอัะไร์มากนัก	แต้่อัันต้ร์ายต้่างๆ	ที�ต้้อังเผ่ช่ญจะช่วยให้เขุามีป็ร์ะสบการ์ณ์ี
มากขุ่�น	แม้แต้่การ์พั่ายแพั้ก็สามาร์ถุช่วยเขุาจัดอัุป็น่สัยที�ไร์้ป็ร์ะโยชน์อัอักไป็ได้	ทว่าการ์ใช้ชีว่ต้บนเกาะ
ร์้างนั�นก็ส่งผ่ลเสียเช่นกัน	เพัร์าะแม้ว่าโร์บ่นสันเอังจะเก่งขุ่�นต้ามกาลเวลา	แต้่เขุาก็เร่์�มจะแก่ต้ัวและทำา
เร์ื�อังซุ่มซ่ามบ่อัยขุ่�นด้วย	ร์ะหว่างเกมกอังการ์์ดจะเป็น็ต้ัวแทนอุัป็น่สัยที�หลากหลายขุอังโร์บ่นสัน	 
คุ้ณีมีหน้าที�ต้้อังพััฒนากอังการ์์ดดังกล่าว

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ	,	การปรับตั่ว

 790 .- 790 .-

Friday (TH) ฟรายเดิย์Friday (TH) ฟรายเดิย์

13+ 1 25	นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ค้ัมภีร์์เนื�อัเร์ื�อัง	2	เล่ม	ป็ร์ะกอับไป็ด้วยเนื�อัเร์ื�อัง	25	ต้อัน
•	 ค้้่มือักต้่กา	และสอันเล่นแบบพัร์้อัมลงสนาม
•	 หุ่นต้ัวละค้ร์	4	ต้ัว	ที�มาพัร์้อัมกอังการ์์ด	และใบบันทก่ต้ัวละค้ร์
•	 มอันสเต้อัร์์ต้่างกันถุ่ง	16	แบบพัร์้อัมกับสแต้นดี�	และกอังการ์์ด
•	 แผ่นที�เมือังและสต้่กเกอัร์์
•	 โทเค้น	100	กว่าอััน
•	 เนื�อัหาพั่เศษที�ร์อัเปิ็ดเผ่ยเมื�อัคุ้ณีเล่นไป็เร์ื�อัยๆ

คุ้ณีคื้อัหน่�งในสมาช่กขุอัง	“ค้มเขุี�ยวร์าชสีห์”	กอังทหาร์ร์ับจ้างชื�อักร์ะฉ่อันแห่งคุ้้งนำ�าเล็กๆ	แห่งนี�		
เมื�อักลุ่มอังค้์กร์ชั�วช้าเร์่�มลักพัาต้ัวผ่้้ค้นจนๆในเมือังให้หายสาป็ส้ญไป็เร์ื�อัยๆ	
จ่งเป็น็หน้าที�ขุอังคุ้ณีในการ์ต้ามล่าหาค้วามจร์่ง...ต้ร์าบเท่าที�ได้ร์ับค้่าจ้าง

สกิลท้�ได้	:		-

1,790.-1,790.-

Gloomhaven (TH) กลูมเฮเวนิGloomhaven (TH) กลูมเฮเวนิ
14+ 1-4 30	นาที
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 การ์์ด	83	ใบ
•	 กร์ะดานโร์งแร์ม	1	แผ่่น
•	 โทเค้น	66	ช่�น
•	 โทเค้นนับค้ะแนน	4	ช่�น
•	 ค้้่มือัการ์เล่น	1	เล่ม

ปี็	ค้.ศ.1831	ป็ร์ะเทศฝูร์ั�งเศส	:	ในมุมหน่�งอัันห่างไกลในเมือังอัาเดเซ่	มีหม้่บ้านนามว่าเพัย์เร์เบลย์	
มีนักท่อังเที�ยวผ่่านไป็มามากมาย	ค้ร์อับค้ร์ัวชาวไร์่ท้อังถุ่�นที�แสนละโมบเล็งเห็นโอักาสเป็น็เศร์ษฐี	
และได้ค้่ดแผ่นการ์อัันชั�วร้์ายเพัื�อัให้บร์ร์ลุเป้็าหมายนั�น	จ่งได้ลงทุนเปิ็ดโร์งแร์มเพัื�อัป็ล้นป็ลดทร์ัพัย์
แขุกที�เขุ้ามาพััก	เป็น็โอักาสร์ำ�าร์วยโดยไม่ต้้อังกลัวว่าจะเป็น็จุดสนใจจากต้ำาร์วจ!	ไม่ว่าแผ่นขุอังพัวกเขุา
จะสำาเร็์จหรื์อัไม่	แต้่มีส่�งหน่�งที�เร์ามั�นใจได้	แขุกขุอังพัวกเขุาจะไม่ได้กลับอัอักมาแม้แต้่เพีัยงค้นเดียว...

สกิลท้�ได้	:		-

Bloody Inn (TH) โรงแรมส้เลือดิBloody Inn (TH) โรงแรมสเ้ลือดิ

14+ 1-4 45-60	
นาที

ซอังใส่การ์์ด	:	Yellow	Amber	ขุนาดซอัง	:	59	x	92	มม.	
จำานวน	:	83	ซอัง	/	2	แพัค้

1,100 .-1,100 .-

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ค้้่มือัการ์เล่น	1	เล่ม
•	 การ์์ด	52	ใบ
	 ชาวค้ณีะหร์ร์ษา	22	ใบ	(การ์์ดแขุก	14ใบ	,	การ์์ดอัีเวนต้์	8	ใบ)
	 ผ่้้มีชื�อัเสียง	14	ใบ	(การ์์ดแขุก	14	ใบ)
	 ล้กเล่นแพัร์วพัร์าวขุอังคุ้ณีป้็าจ่เน็ต้	16	ใบ	(การ์์ดส่�งขุอัง	16	ใบ) 
•	 การ์์ดเช็ค้มล้ค้่า		4	ใบ

นอังเลือัดกว่าที�เค้ย!	ด้วยภาค้เสร์่มนี�	“โร์งแร์มสีเลือัด”	ได้เปิ็ดป็ร์ะต้้ต้้อันร์ับบร์ร์ดาแขุกที�สุดแสน
ป็ร์ะหลาด	และ	น่าสนเท่ห์จากค้าร์าวานพัเนจร์	:	ค้นเลี�ยงหมี,	สต้ร์ีมีเค้ร์า,	นักป็ามีด,	เทพัพัยากร์ณ์ี	
และ	อัีกมากมายและคุ้ณียังมีขุอังเล่นใหม่ๆ	อัีกด้วย	เช่น	กับดักหมาป่็า,	บ่อันำ�า,	หรื์อั	กอังห่มะนำามาใช้
ให้เก่ดป็ร์ะโยชน์ในการ์กำาจัดแขุก	ไม่มีใค้ร์อัอักจากโร์งแร์มนี�ไป็โดยสวัสด่ภาพั...	อัันที�จร์่งไม่ค้่อัยมีใค้ร์
ได้อัอักไป็เลยมากกว่า!

สกิลท้�ได้	:		-

Bloody Inn Carnies (TH) โรงแรมส้เลือดิ ชาวค้ณะBloody Inn Carnies (TH) โรงแรมสเ้ลือดิ ชาวค้ณะหรรษาหรรษา

14+ 2-4 45-60	
นาที

ซอังใส่การ์์ด	:	Yellow	Amber	ขุนาดซอัง	:	59	x	92	มม.	
จำานวน	:	56	ซอัง	/	2	แพัค้

550 .-550 .-

Best
Seller
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ค้้่มือัอั้างอั่งกต้ก่า	2	เล่ม
•	 แผ่่นแผ่นที�	24	แผ่่น
•	 การ์์ดนักสืบและฟิิกเกอัร์์เขุ้าค้้่กัน	8	ค้้่
•	 การ์์ดไอัเทมทั�่วไป็	40	ใบ
•	 การ์์ดไอัเทมพั่เศษ	22	ใบ
•	 โทเค้นค้้นหา	/	โต้้ต้อับ16	อััน
•	 โทเค้นสำาร์วจ	/	สายต้า	16	อััน
•	 โทเค้นบุค้ค้ล	22	อััน
•	 การ์์ดเวท	30	ใบ
•	 การ์์ดสถุานะ	37	ใบ

ผจญภัยในคฤหาสน์ปริศนา Mansion Of Madness หรือ คฤหาสน์วิปลาส เกมผจญภัยสวมบทบาท
อิงตามตำานานคธูลูสวบบทบาทเป็นนักสืบ เข้าไปตามหาคนทีห่ายตัวอย่างลึกลับในคฤหาสน์ร้าง 
ค้นหาความจริงของการหายตัวไป และ ....cthulhu fhtagn...

***เกมน้ีต้องเล่นคู่กับ Application สามารถดาวน์โหลดได้ที ่App Store, Google Play  , Amazon 
หรือ Stream 
 

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด:	Blue	Turquiose	ขุนาดซอัง:	70	x	120	มม.	จำานวน:		8	ซอัง	/		1	แพั็ค้
:	Light	Green	Peridot	ขุนาดซอัง:	41	x	63	มม.	จำานวน:		209	ซอัง	/		5	แพั็ค้

Mansion of Madness (TH) Mansion of Madness (TH) 
ค้ฤหาสนิ์วิปลาสค้ฤหาสน์ิวิปลาส

•	 โทเค้นส่�่งกีดขุวาง	4	อััน
•	 โทเค้นทางลับ	4	อััน
•	 โทเค้นไฟิ	/ค้วามมืด	18	อััน
•	 การ์์ดแดเมจ	40	ใบ
•	 การ์์ดฮีอัร์์เร์อัร์์	40	ใบ
•	 โทเค้นกำาแพัง	8	อััน
•	 โทเค้นป็ร์ะต้้	4	อััน
•	 โทเค้นร์ะบุต้ัว	6	อััน
•	 	โทเค้นมอันสเต้อัร์์และฟิิกเกอัร์์เขุ้าค้้่กัน	24	ค้้่
•	 โทเค้นเบาะแส	26	อััน
•	 ล้กเต้๋า	5	ล้ก

14+ 1-5 120
นาที 3,6503,650 .- .-

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ค้้่มือั	1	ฉบับ
•	 แผ่่นแผ่นที�	6	แผ่่น
•	 	การ์์ดนักสืบ	และฟิิกเกอัร์์ 
เขุ้าค้้่กัน	2	ค้้่

•	 การ์์ดไอัเทมทั�วไป็	8	ใบ
•	 การ์์ดไอัเทมพั่เศษ	1	ใบ
•	 การ์์ดเวท	10	ใบ
•	 การ์์ดสถุานะ	9	ใบ
•	 การ์์ดแดเมจ	4	ใบ

ผู้ซึง่พยายามค้นหาความจริงแห่งอดีตกาลและอนาคต หลายต่อหลายคนทำาผิดพลาดอย่างมหันต์ 
พิธีกรรมทีไ่ม่สมบูรณ์แปรเปลีย่นร่างกายของพวกเขาให้บิดเบีย้วไม่เหลือสภาพเดิม จิตใจของพวกเขา
ตกเป็นข้ารับใช้ของเทพอสูรผู้ยิง่ใหญ่ ตัวตนซึง่ไม่มีความรู้ใดอยู่เกินขอบเขตให้ไขว่คว้า “ผู้ดักซุ่ม  ณ 
ธรณีประตู” กำาลังหาวิธีทีจ่ะควบคุมโลกใบน้ีจากนอกมิติพื้นทีแ่ละมิติเวลา มีเพียงเหล่านักสืบเท่าน้ันที่
จะสามารถหาทางหยุดยั้งกลไกแห่งหายนะของ “ยอก-โซธอท” เอาไว้ได้ มิเช่นน้ันแล้วพวกเขาเองก็คง
ไม่พ้นตกเป็นข้ารับใช้ทีไ่ร้ซึง่ความนึกคิดไปด้วย

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด:	Blue	Turquiose	ขุนาดซอัง:	70	x	120	มม.	จำานวน:		24	ซอัง	/		1	แพั็ค้
	Light	Green	Peridot	ขุนาดซอัง:	41	x	63	มม.	จำานวน:		221	ซอัง	/		5	แพั็ค้

Mansion of Madness - Beyond the threshold (TH)  Mansion of Madness - Beyond the threshold (TH)  
ค้ฤหาสนิ์วิปลาส - ไข่ประตู่สู่วิวรณ์ค้ฤหาสนิ์วิปลาส - ไข่ประตู่สู่วิวรณ์

•	 การ์์ดฮีอัร์์เร์อัร์์	4	ใบ
•	 	โทเค้นมอันสเต้อัร์์	 
และฟิิกเกอัร์์เขุ้าค้้่กัน	4	ค้้่

•	 โทเค้นไฟิ/ค้วามมืด	16	อััน
•	 โทเค้นเบาะแส	10	อััน
•	 โทเค้นบุค้ค้ล	7	อััน
•	 โทเค้นกำาแพัง	2	อััน
•	 โทเค้นกุญแจ	4	อััน

14+ 1-5 120
นาที 1,1001,100 .- .-

Best
Seller
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เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 แผ่่นแผ่นที�	17	แผ่่น
•	 การ์์ดนักสืบและฟิิกเกอัร์์เขุ้าค้้่กัน	4	ค้้่
•	 โทเค้นมอันสเต้อัร์์และฟิิกเกอัร์์เขุ้า	
	 ค้้่กัน	7	ค้้่
•	 การ์์ดไอัเทมทั�วไป็	11	ใบ
•	 การ์์ดไอัเทมพั่เศษ	9	ใบ
•	 การ์์ดเวท	15	ใบ
•	 การ์์ดสถุานะ	8	ใบ
•	 การ์์ดแดเมจ	5	ใบ

ถนนลีล้ับแห่งอาร์คัมเป็นภาคเสริมสำาหรับเกมคฤหาสน์วิปลาส ซึง่เหล่านักสืบจะต้องเผชิญหน้ากับ
ความลับอันดำามืดทีซ่่อนอยู่หลังม่านมายาทีก่ำาลังพังทลายลงของเมืองอาร์คัม! ภาคเสริมชุดน้ีจะปลด
ล็อกเน้ือเรื่องใหม่ 3 ตอน รวมถึงเหตุการณ์มิทธอสใหม่ๆ และกลไกปริศนาแบบใหม่ในแอพลิเคชัน 
ทั้งในกล่องยังมาพร้อมกับการ์ด และโทเคนประเภทใหม่ รวมถึงแผนที ่นักสืบ และมอนสเตอร์ ใหม่ๆ  
ทีจ่ะขยายขอบเขตการสืบสวนคดีลีล้ับของคุณให้กว้างยิง่ขึน้

สกิลท้�ได้	:		การวางแผนิ

ซอังใส่การ์์ด:	Blue	Turquiose	ขุนาดซอัง:	70	x	120	มม.	จำานวน:		4	ซอัง	/		1	แพั็ค้
	Light	Green	Peridot	ขุนาดซอัง:	41	x	63	มม.	จำานวน:		57	ซอัง	/		2	แพั็ค้

Mansion of Madness Expansion Streets of Arkham(TH) Mansion of Madness Expansion Streets of Arkham(TH)   
ค้ฤหาสนิ์วิปลาส - ถนินิล้�ลับแห่งอาร์ค้ัมค้ฤหาสนิ์วิปลาส - ถนินิล้�ลับแห่งอาร์ค้ัม

•	 การ์์ดฮีอัร์์เร์อัร์์	5	ใบ
•	 การ์์ดนำ�ายาสีอัำาพััน	6	ใบ
•	 โทเค้นบุค้ค้ล	12	อััน
•	 โทเค้นพััฒนาการ์	30	อััน
•	 โทเค้นป็ร์ะต้้	2	อััน
•	 โทเค้นกำาแพัง	2	อััน

14+ 1-5 120-180
นาที

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 กร์ะดานผ้้่ร์ุกร์าน
•	 กร์ะดานเกาะแบบแยกป็ร์ะกอับ	4	แผ่่น
•	 แผ่่นภ้ต้	8	แผ่่น
•	 	โทเค้นต้่าง	ๆ	166	ช่�น 
(ดาฮีาน	36	ช่�น,	เมือัง	20	ช่�น,	หม้่บ้าน	32	ช่�น,	
นักสำาร์วจ	40	ช่�น	และค้วามเสื�อัมโทร์ม	38	ช่�น)

•	 พัลังสถุ่ต้	52	ช่�น	(4	สี	สีละ	13	ช่�น)
•	 ต้ัวกำากับผ่ลพั่เศษในต้าเล่น	12	ช่�น
•	 ต้ัวกำากับพัลังงาน	32	ช่�น
•	 ต้ัวกำากับค้วามกลัว	20	ช่�น

พัวกคุ้ณีค้ือัจ่ต้วญ่ญาณีภ้ต้พั่ทักษ์แห่งธร์ร์มชาต้่ซ่�งสถุ่ต้อัย้่	ณี	เกาะหน่�งที�อัย้่ห่างไกลค้วามเจร์่ญ	
แต้่กลับมีเหล่าผ่้้รุ์กร์านจากโพั้นทะเลเด่นทางมายังเกาะแห่งนี�เพัื�อัล่าอัาณีาน่ค้ม	เขุ่นฆ่าเหล่า	“ดาฮีาน”	
ซ่�งเป็น็ชนเผ่่าพัื�นเมือังบนเกาะ	และสั�นค้ลอันดุลภาวะแห่งธร์ร์มชาต้่	
เหล่าภ้ต้พั่ทักษ์แห่งเกาะจำาเป็น็ต้้อังร์วบร์วมพัลังให้กล้าแกร์่ง	และขุับไล่ผ่้้ร์ุกร์านอัอักไป็ก่อันที�เกาะแห่ง
นี�จะแป็ดเปื็� อันจนม่อัาจกลับมาเป็น็ดังเด่มได้อัีกต้่อัไป็!

สกิลท้�ได้	:		-

Spirit Island (TH) เกาะภัูต่พิทักษ์Spirit Island (TH) เกาะภัูต่พิทักษ์

14+ 1-4 90-120
นาที

•	 การ์์ดสร์ุป็กต้ก่า	8	ใบ 
•	 การ์์ดเส้นทางพััฒนาพัลัง	4	ใบ
•	 การ์์ดค้วามกลัว	15	ใบ
•	 ใบค้ั�นร์ะดับค้วามผ่วา	2	ใบ
•	 การ์์ดค้วามเสื�อัมโทร์ม	2	ใบ
•	 การ์์ดผ่้้ร์ุกร์าน	15	ใบ
•	 	การ์์ดพัลัง	90	ใบ	(พัลังหลัก	22	ใบ,	 
พัลังร์อัง	36	ใบ	และพัลังเฉพัาะต้ัว	32	ใบ)

•	 แผ่่นขุ้าศ่ก	3	แผ่่น
•	 แผ่่นกต้่กา	3	แผ่่น
•	 แผ่่นเนื�อัเร์ื�อัง	4	แผ่่น

Coming SoonComing Soon

2,2502,250 .- .-



5050

เกมกลยุุทธ์์เกมกลยุุทธ์์

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 เกมบอัร์์ด	2	ด้าน
•	 การ์์ดพัื�นที�สำาร์อัง 
	 -	ทหาร์ร์ับจ้าง	15	ใบ 
	 -	สำาร์วจ	15	ใบ 
	 -	ต้ำาร์าลับ	12	ใบ 
	 -	ก๊อับล่น	1	ใบ
•	 การ์สำาหร์ับเด็ค้เร์่�มต้้นผ่้้เล่น	4	ชุด 
	 -	ขุโมยขุอัง	6	ใบ 
	 -	สะดุดล้ม	2	ใบ 
	 -	เด่นหลบฉาก	1	ใบ 
	 -	หลบหลีก	1	ใบ

หนทางเบื�อังล่างป็ร์าสาทมังกร์เป็น็สถุานที�อัันต้ร์ายที�สุดภายในอัาณีาจักร์	มีเพัียงยอัดหัวขุโมยเท่านั�นที�
จะสามาร์ถุเล็ดลอัดเขุ้าไป็ขุโมยสมบัต้่จากมังกร์	และร์อัดชีว่ต้กลับมาเล่าเร์ื�อังร์าวขุอังพัวกเขุา	
จ่งไมน่่าแป็ลกใจเลยสักน่ดที�คุ้ณีและผ่อังเพัื�อันหวัขุโมยขุอังค้ณุีเลอืักที�จะทา้ทายกนัดว้ยการ์ต้ดัส่นใจทำาส่�งนี�
ร์ะหว่างการ์ผ่จญภัยนี�	คุ้ณีจะได้พับพัันธม่ต้ร์ใหม่ๆ	เก็บร์วบร์วมขุอังลำ�าค้่ามากมาย	ทว่าเพัียงก้าวพัลาด
ค้ร์ั�งเดียวเสียงดังนั�นอัาจทำาให้มังกร์หันมาสนใจคุ้ณี	วัต้ถุุโบร์าณีแต้่ละช่�นที�หย่บต้่ดมือัย่�งทำาให้มัน 
เกร์ี�ยวกร์าดขุ่�นอัีก	ค้วามหวังเดียวในการ์เอัาชีว่ต้ร์อัดจากส่วนลก่ขุอังดันเจี�ยน...ค้ือัภาวนาว่าเพัื�อันขุอังคุ้ณี
จะทำาเสียงดังอั่กท่กกว่าคุ้ณี

สกิลท้�ได้	:		-

Clank! (TH) แกร๊ง! ล่าขุ่มทรัพย์ถำ�ามังกรClank! (TH) แกร๊ง! ล่าขุ่มทรัพย์ถำ�ามังกร
12+ 2-4 30-60	

นาที

•	 กอังการ์์ดดันเจี�ยน	100	ใบ
•	 วัต้ถุุโบร์าณี	7	ชุด
•	 ไอัเทมลับหลัก	11	ชุด
•	 ไอัเทมลับร์อัง	18	ชุด
•	 กุญแจหลัก	2	ชุด
•	 กร์ะเป๋็า	2	ชุด
•	 มงกุฎ	3	ชุด
•	 ร์้ป็ป็ั� นวานร์	3	ชุด
•	 โทเค้นผ่้้พั่ช่ต้	4	ชุด
•	 เหร์ียญทอัง
•	 ค้ว่บ์เสียง	120	ช่�น	(สีละ	30	ช่�น)

•	 โทเค้นมังกร์
•	 โทเค้นผ่้้เล่น	4	ชุด
•	 ค้่วบ์มังกร์	24	ช่�น
•	 ถุุงค้่วบ์มังกร์

Coming SoonComing Soon

อุุปกรณ์์การเล่นิ
•	 ว่หาร์	72	ช่�น	ทำาจากเร์ซ่น
•	 กร์ะดานเกม	1	แผ่่น
•	 การ์์ดสำาหร์ับช่วยผ่้้เล่น	4	ใบ
•	 แผ่่นไทล์ค้ลอังขุนาดใหญ่	37	แผ่่น
•	 แผ่่นไทล์ค้ลอังขุนาดเล็ก	6	แผ่่น
•	 โทเค้น“ค้ัลพัุล่”	15	ช่�น
•	 ล้กบาศก์สำาหร์ับนับแต้้ม	4	ช่�น

“ณี	ที�แห่งนั�น	...บนผ่ืนนำ�าที�มีต้ะบอังเพัชร์อัันมีหนามแหลมค้มเต้่บโต้อัย้่	และมีนกอั่นทร์ีกำาลังก่นง้อัย้่
เกาะบนต้ะบอังเพัชร์นั�น	ขุอัให้เจ้าลงหลักป็กัฐานและสร์้างเมือังขุอังเจ้า!”	ในปี็	1325	ค้ำาทำานายดังกล่าว
ขุอังเทพัเจ้า	“ว่ซ่โลโพัชล่”	เป็น็จร์่งขุ่�นมากับชาวแอัซเท็ก	พัวกเขุาได้อัพัยพัเขุ้ามาอัย้ใ่นด่นแดนอัเมร์่กา
กลางเป็น็เวลานานแล้ว	ในขุั�นแร์ก	พัวกเขุาได้สร์้างทำานบกั�นนำ�าเพัื�อัให้สามาร์ถุเดน่ทางเขุ้า
ส่้ต้ัวเกาะได้	จากนั�นก็ขุุดร์อักค้ลอังเพัื�อัทำาเป็น็ร์ะบบชลป็ร์ะทานที�เขุ้าถุ่งทั�วทั�งบร์่เวณี	ที�ด่นแต้่ละผ่ืนที�
ถุ้กล้อัมร์อับด้วยนำ�าจะกลายเป็น็พัื�นที�เอักเทศที�เร์ียกว่า	“ค้ัลพัุลล่”	ซ่�งถุือัได้ว่าเป็น็แป็ลงที�ด่นพัื�นฐาน 
ในสังค้มชนเผ่่าแอัซเท็ก

สกิลท้�ได้	:		-

Mexica (TH) เม็กซิก้าMexica (TH) เม็กซิก้า

12+ 2-4 60-90
นาที

•	 เบี�ย	“พัล่ไล	เม็กซ่ก้า”	4	ช่�น
•	 สะพัานไม้	11	ช่�น
•	 ค้้่มือัว่ธีการ์เล่น	1	เล่ม

Coming SoonComing Soon
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ชื�อุสินิค้า รายละเอุ้ยด ราคา

Magnetic	Holder	
เป็น็การ์์ดแบบแขุ็ง	ที�ป้็อังกันทุกด้าน

Magnetic	card	case	35pt	(ช่อังใส่ร์้ป็	/	การ์์ดขุนาด	1	มม.) 
สามาร์ถุใส่ซอังก่อันค้่อัยใส่เค้ส	ป็กป้็อังมากขุ่�น	วางบนขุาต้ั�งโชว์ 
แทนกร์อับร์้ป็	ต้่ดสต้่�กเกอัร์์ต้กแต้่งได้ต้ามใจชอับ	สวย	ใส	แขุ็งแร์ง

99

แฟ้มใส่ซอุงการ์ด
-	4	Pocket	page	top	load
-	9	Pocket	page	top	load
-	10	Pocket	page	side	load

ซองไส้แฟ้มถนอมรูป / การ์ด (แพคละ 10 แผ่น) 
คุณภาพสูง หนา ใสกิง๊ (ดูความใสได้จากภาพด้านล่าง) 
ใส่รูปสวยชัดแน่นอน ราคาแพคละ 120.- มี 4 ขนาด

- 4 ช่อง (ใส่พร้อมซอง White Diamond  63.5 x 88 มม.ได้) 
- 9 ช่อง (ใส่พร้อมซอง White Diamond  63.5 x 88 มม.ได้) 
- 10 ช่อง (ใส่พร้อมซอง Violet ขนาด 56 x 87 มม. ได้)

120
(ทุกแบบ)

4	Pocket	page	top	load 9	Pocket	page	top	load 10	Pocket	page	side	load



5353

ชื�อุสินิค้า รายละเอุ้ยด ราคา

แผ่่นร์อัง		Acrylic		ค้ฤหาสน์ว่ป็ลาส 1	ชุด	มีจำานวน		32	ช่�น 650

แผ่่นไทล์	3D	สำาหร์ับ 
พัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์		Big	Box

1	ชุด	มีจำานวน	3	ช่�น 195

กร์ะดานผ่้้เล่นเกมพัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์	
Dual	Layers	Board

1	ชุด	มีจำานวน	5	แผ่่น 750

ชุุดค้่วบ์อัะค้ร์่่ล่ค้	สำาหร์ับเกมศร์ีร์าชา 
Acrylic	Cube	Sriracha

ค้่วบ์ขุนาด	12	มม.	จำานวน	80	เม็ด 450

Playmat	ปี็กป็ักษา
บอัร์์ดผ่้้เล่นปี็กป็กัษา	1	แผ่่นเป็น็แบบ	2	หน้า	

ใช้ได้ทั�งด้านหน้าและด้านหลัง	
(ภาค้หลัก	และภาค้โอัเชียเนีย)	ผ่ล่ต้จากโร์งงานที�ผ่ล่ต้	Wingspan	ทั�วโลก

400

แผ่นิไทล	์3D	สำาหร์ับ	พัล่กพั่ภพัดาวอัังค้าร์	

กร์ะดานผ่้้เล่นเกมพัล่กพัภ่พัดาวอัังค้าร์	
Dual	Layers	Board

แผ่นิรอุง	Acrylic	ค้ฤหาสน์ว่ป็ลาส	
ถุนนลี�ลับแห่งอัาร์์ค้ัม

ชุุดค้่วบ์อัะค้ร์่ล่ก	สำาหรั์บเกมศร์ีร์าชา 
Acrylic	Cube	Sriracha

Playmat	ป็ีกป็ักษา



5454

 ชื�อุ ข่นิาดการ์ด
(mm)

ความหนิา 
(Micron)

White Diamond 63.5	x	88 60/90

Purple Alexandrite 57.5	x	89 60/90

Violet Amethyst 56	x	87 60/90

Orange Chalcedony 59	x	86 60/90

Yellow Amber 59	x	92 60/90

Dark Green Emerald 45	x	68 60/90

Light Green Peridot 41	x	63 60/90

Golden Gold 70	x	70 60/90

Black Onyx 65	x	100 60/90
Dark Blue Sapphire 80	x	120 60/90

Blue Turquoise 70	x	120 60/90

Red Ruby 54	x	80 60/90

Light Blue Aquamarine 61	x	112 60/90

Cream Pearl 50	x	75 60/90

 Shining Silver 80	x	80 60/90

Brown Tiger’s Eye 47	x	92 60/90

Double Color Matte 63.5	x	88 140

ซองปกป้องการ์ดิเกมซองปกป้องการ์ดิเกม

80

70

60

50

40

30

20

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120



5555

White	Diamond Purple	Alexandrite Violet	Amethyst Yellow	Amber

Light	Green	Peridot

Red	Ruby

Dark	Green	Emerald

Dark	Blue	Sapphire

Cream	Pearl

Blue	TurquoiseBlack	Onyx

Light	Blue	
Aquamarine

Golden	Gold

Shining	Silver Brown	Tiger’s	Eye

30/35.- 30/35.- 30/35.- 30/35.- 30/35.-

30/35.- 35/40.-35/40.- 35/40.- 35/40.-

30/35.- 35/40.- 30/35.- 35/40.- 30/35.-

Double	Color	Matte
Black

Double	Color	Matte
Blue

Double	Color	Matte
Red

Double	Color	Matte
White

95.- 95.- 95.- 95.-

Orange	Chalcedony

30/35.-
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ชื�อุ ข่นิาดการ์ด
(mm)

ความหนิา 
(Micron)

White Lily 63.5	x	88 90

Purple Lavender 57.5	x	89 90

Violet 56	x	87 90

Red Rose 70	x	100 90

Yellow Sunflower 95	x	135 90

Blue Hydrengea 95	x	145 90

Black Tulip 101.6	x	152.4 90

Pink Sakura 127	x	177 90

ซองปกป้องการ์ดิ/รูปไอดิอลซองปกป้องการ์ดิ/รูปไอดิอล

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
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White	Lily Purple	Lavender Violet

Red	Rose Yellow	Sunflower Blue	Hydrengea

Black	Tulip Pink	Sakura

35.- 35.- 35.-

35.- 40.- 40.-

50.- 50.-



พบกับสินิค้้าข่องสยามบอร์ดิเกมไดิ้ท้�ร้านิค้้าชั�นินิำ

สยามบอร์์ดเกมสนัับสนัุนัการ์นัำบอร์์ดเกมไปใช้้ในักิจกร์ร์มการ์เร์ียนัร์้้อย่างสนัุกสนัานั 

พร์้อมมอบส่วนัลดสุดพิเศษให้้ทุุกสถานัศึกษา ห้ร์ือองค์์กร์ทุี�สนัใจซื้ื�อสินัค์้า 

ห้ร์ือจัดกิจกร์ร์ม และ ยินัดีให้้ค์ำแนัะนัำในัการ์เลือกเกมให้้เห้มาะสม  

พร์้อมร์ับจัดกิจกร์ร์มการ์เร์ียนัร์้้ด้วยบอร์์ดเกมทุุกร์้ปแบบ ไม่ว่าจะเป็นั Online ห้ร์ือ Onsite  

ติิดติ่อผ่่านัทุาง Facebook Page ห้ร์ือ LINE OA : @siamboardgames

Play & Learn ทั�งเร้ยนิรู้ และ สนุิกไปในิต่ัว





www.siamboardgames.com
email: support@siamboardgames.com

บร์ิษัทุ สยามบอร์์ดเกม จำ กัด (สำ นัักงานัให้ญ่) โทุร์: 0945658800
6/1 ซื้.ร์ามค์ำ แห้ง 32 แยก 1 แขวงห้ัวห้มาก เขติบางกะปิ กร์ุงเทุพมห้านัค์ร์ 10240


