
บตัรกาํนลัเซ็นทรลั

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

43,000 คะแนน
มูลค่า 3,000 บาท

20,000 คะแนน
มูลค่า 1,000 บาท

20,000 คะแนน
มูลค่า 1,000 บาท

• บตัรกาํนลัใชแ้ทนเงินสดชําระค่าอาหารและเครือ่งด่ืม ณ ภตัตาคารอาหารญ่ีปุน่ ฟูจ ิ     
  ทุกสาขา
• บตัรกํานลัมอีายตุามทีร่ะบบุนเง่ือนไขของบตัรเทา่นัน้ บตัรกํานลั ไมส่ามารถแลกเปลีย่น
  เปน็เงนิสด
• ขอสงวนสิทธิ์ง์ดใชร้ว่มกบัรายการพิเศษอืน่ๆ ของทางบรษัิทฯ และไมส่ามารถสะสมแตม้
  และ Magic Zero ในบตัร Fuji SmartCard ได้
• การใชบ้ตัรกาํนัลสามารถใชร้ว่มกนัได ้คร้ังละ 10 ใบตอ่ 1 ใบเสรจ็
• เงือ่นไขเปน็ไปตามทีภ่ตัตาคารอาหารญีปุ่่น ฟูจิ กําหนด

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

• บัตรกํานัลนีใ้ช้แทนเงินสดเพ่ือชําระสินค้าทีห้่างเทสโก้ โลตัส ได้ทุกสาขายกเวน้สินค้าประเภท สุรา 
  บหุรี ่และยาสบู รา้นขายยาและเวชภณัฑศู์นย์อาหาร บลิเพยเ์มนท์ และรา้นค้าในบรเิวณเชา่
• บตัรกาํนลันีไ้มส่ามารถแลกเปล่ียนหรอืทอนเปน็เงินสดได้
• บตัรกาํนลันีส้ามารถใชชํ้าระรว่มกบัเงินสดและบตัรเครดติได้
• ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัคนื ยกเลกิบตัร หรอืชดเชยความเสยีหายกรณบีตัรชํารดุหรอืสญูหาย
• สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมตดิตอ่แผนกลกูคา้สมัพันธ ์เทสโก ้โลตัส
• ทุกสาขา โทร 1712 กด 7

รับเงินคืนเข้าบัญชี
A1

A4

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A8

• บตัรกาํนลัใชแ้ทนเงินสดชําระค่าอาหารและเครือ่งด่ืม ณ อาฟเตอร ์ยู ทกุสาขา
• กรณุาแจง้และมอบบตัรใหพ้นกังานกอ่นส่ังอาหารและเครือ่งดืม่
• หากบตัรชํารดุหรอืไม่สมบรูณห์รอืหมดอาย ุทางบรษัิทฯ สงวนสิทธิ ์ท่ีจะปฏเิสธ
  การใชบ้ตัร
• บตัรนีส้ามารถใชส้ทิธิไ์ดต้ามเงือ่นไขทีท่างบรษัิทฯ กําหนด และขอสงวนสทิธิใ์นการ
  เปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอื ยกเลกิโดยไมต้่องแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้
•  ไมส่ามารถแลกหรอืทอนเปน็เงนิสดได้

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A9

A5

บตัรกาํนลัเทสโก ้โลตสั

บตัรกาํนลัภัตตาคารอาหารญีปุ่น่ ฟูจิ บตัรกาํนลัอาฟเตอรย์ู

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A10

• บตัรกํานัลสาํหรบัรบัประทานอาหารทีร่า้นคา้ในเครอืโออชิ ิกรุป๊ ทกุรา้นทกุสาขาภายในประเทศ
• บตัรกาํนลัสาํหรบัใช้ครัง้เดียวเทา่นัน้ ไม่สามารถแลกเปลีย่นหรือ ทอนเปน็เงินสดได้
• ไมส่ามารถใช้บตัรกาํนลันีห้ลังวนัหมดอายท่ีุกาํหนดไว้หลงับตัร
• ในกรณบีตัรสญูหาย บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มอ่อกบตัรใหมใ่ห ้ในทุกกรณี
• ไมส่ามารถใช้ซือ้สนิคา้ในบรกิารโออชิิเดลเิวอรีแ่ละชุดบตัรสมาชกิได้
• ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิเง่ือนไขใดๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A11บตัรกาํนลัซิซซเ์ลอ่ร์ บตัรกาํนลัโออชิิ

• บตัรกาํนลัใชแ้ทนเงินสดชําระค่าอาหารและเครือ่งด่ืมท่ีเดอะพิซซ่าคอมปะนี ทกุสาขา     
  ยกเว้นสาขาในสนามบนิ
• กรณุาแจง้และมอบบตัรใหพ้นกังานกอ่นส่ังอาหารและเครือ่งดืม่
• หากบตัรชาํรุดหรือไมส่มบูรณ์หรือหมดอายุ ทางบรษัิทฯ สงวนสิทธิท์ีจ่ะปฏเิสธการใชบ้ตัร
• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบในการสูญหายหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบับัตรน้ี
• ไมส่ามารถแลกหรอืทอนเปน็เงินสดได้

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A12

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A13บตัรกาํนลัเดอะพิซซา่ คอมปะนี บตัรกาํนลัสเวนเซน่ส์

20,000 คะแนน
มูลค่า 1,000 บาท

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A6 A7

A2 A3

รายการของรางวัล
PRIORITY Rewards 2020

• บตัรกาํนลัใชช้าํระคา่สินค้าท่ี ดีพารท์เมน้ทส์โตรแ์ละซุปเปอรม์ารเ์กต็ ในเครอืเดอะมอลล์ 
  กรุป๊ ทกุสาขา ยกเวน้บตัรเตมิเงินทุกประเภท และรา้นค้าเชา่
• บตัรนีส้ามารถใชคู้ก่บับัตรสมาชกิของห้างฯ ท่ีได้รบัสว่นลดสงูสดุ 10% เมือ่ซือ้สินค้า
  ราคาปกต ิท่ีดพีาร์ทเม้นทส์โตร์และสว่นลด 5% สาํหรบัสนิค้าราคาปกติ ทีซ่ปุเปอรม์ารเ์กต็
• บตัรกาํนลัสามารถทอนเปน็เงินสดไดไ้มเ่กนิ 20% ของมลูคา่หนา้บัตร
• บตัรกาํนลัไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงินสดได้
• กรณีบตัรหายหรอืชาํรดุ หา้งฯจะไมร่บัผิดชอบ หรอืชดเชย ความเสียหายดงักลา่ว
• หา้งฯ ขอสงวนสทิธิก์ารรับคืนบัตรกาํนลัทีซ่ือ้แลว้ การยกเลกิบตัรหรอืการเปลีย่นแปลง
  เงือ่นไขโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า
• สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ สามารถตดิตอ่ไดท้ีแ่ผนกลกูค้าสมัพันธ ์ในเครอืเดอะมอลล์ 
  กรุป๊ ทกุสาขา

43,000 คะแนน
มูลค่า 3,000 บาท

A14 บตัรกาํนลัพารากอน 
ดพีารท์เมนท์สโตร์

• บตัรกํานลัใชชํ้าระค่าสินคา้ทีโ่ฮมโปร ทุกสาขาทัว่ไทย ยกเว้น ร้านคา้เช่า     
  และบตัรมอีาย ุ2 ป ีนับจากวันทีซ้ื่อ
• สามารถใช้ร่วมกับเงนิสด หรือ บตัรเครดิตต่างๆ ได้
• ยอดซือ้สทุธใินใบเสร็จท่ีชาํระคา่สนิค้าด้วยบตัร หลงัจากหกัส่วนลด ตา่งๆ แลว้  
  (สามารถร่วมรับโปรโมชัน่ของโฮมโปรและบตัรเครดิตได)้
• มลูคา่ในบตัรไม่สามารถเปลีย่นหรือทอนเปน็เงินสดได้
• มลูคา่คงเหลอืและวนัท่ีหมดอายุจะแจ้งในใบเสร็จทีช่าํระคา่สินคา้ด้วยบตัร
• สามารถตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอืในบตัรได้ทีเ่คานเ์ตอรบ์ริการลกูคา้
  (Customer Service) โฮมโปรทกุสาขา

43,000 คะแนน
มูลค่า 3,000 บาท

A15

บตัรเติมนํา้มัน ปตท. 

บตัรกาํนลัโฮมโปร

25,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

49,000 คะแนน
มูลค่า 3,000 บาท

A16 A17

• บัตรนี้ใช้แทนเงินสดเพ่ือชําระค่านํา้มันได้ที่สถานบริการนํา้มัน PTT Station ที่มีเครื่องรับบัตรเครดิต
• บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้หากใช้ไม่เต็มมูลค่าของบัตรแต่สามารถใช้ร่วมกับเงินสด หรือบัตรเครดิตได้
• บัตร PTT Privilege Card มีอายุการใช้งานตามที่ระบุบนหน้าบัตร
• PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนแลกเปลี่ยนหรือชดเชย กรณี บัตร PTT Privilege Card หมดอายุโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

• กรณุาแจง้และมอบบตัรใหพ้นกังานกอ่นส่ัง
• ใชแ้ลกซือ้ไอศกรมีและเครือ่งดืม่ท่ีสเวนเซ่นสไ์ด้ทกุสาขา ยกเวน้สาขาในสนามบิน
• หากบตัรชาํรุดหรอืไมส่มบรูณห์รอืหมดอายุทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิท่ี์จะปฏเิสธการใชบ้ตัร
• บตัรนีจ้ะสมบรูณต้์องมวัีนหมดอายุ
• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบในการสูญหายหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ กบับตัรน้ี
• ไมส่ามารถแลกหรอืทอนเปน็เงินสดได้
• บตัรนีส้ามารถใชส้ทิธิไ์ดต้ามเงือ่นไขทีท่างบรษัิทกําหนด และ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
  เปลีย่นแปลงเงือ่นไข หรอืยกเลกิโดยไมต้่องแจ้ง ใหท้ราบลว่งหนา้

• บตัรกาํนลัใชแ้ทนเงินสดชําระค่าอาหารและเครือ่งดืม่ ณ ซิซซ์เลอ่รท์กุสาขา
• บตัรนีส้ามารถใชส้ทิธิไ์ดต้ามเงือ่นไขทีท่างบรษัิทฯกาํหนดและขอสงวนสทิธิใ์นการ
  เปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอืยกเลกิโดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้
• บตัรนีเ้ปรยีบเสมอืนบตัรเงนิสดกรณีบัตรสญูหายบรษัิทฯ จะไม่สามารถทําการอายดั
  หรอืชดเชยจาํนวนมลูค่าเงนิคงเหลือ ในบัตรได้

• บตัรกาํนลัใชแ้ทนเงินสดสาํหรบัชําระคา่สินค้าในห้างเซ็นทรลัเซนมารค์แอนดส์เปนเซอร์ 
  ท็อปส ์เซ็นทรัล ฟูด้ ฮอลล์ เพาเวอรบ์าย
• ซเูปอรส์ปอรต์ และบทีเูอส (ยกเว้นรา้นค้าเชา่พ้ืนท่ี)
• ไมส่ามารถแลกเปล่ียนหรอืทอนเป็นเงินสดได้
• รายละเอยีดเพ่ิมเตมิกรณุาติดตอ่ Customer Service เซ็นทรลัทกุสาขา

5566


