
บัตรกํานัลเซ็นทรัล

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

• บัตรกํานัลใช้แทนเงินสดชําระค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ณ ภัตตาคารอาหารญ่ีปุน่ ฟูจิ
 ทุกสาขา
• บัตรกํานัลมีอายุตามท่ีระบุบนเง่ือนไขของบัตรเท่าน้ัน 
• บัตรกํานัลไม่สามารถแลกเปล่ียนเปน็เงินสดได้
• ขอสงวนสิทธ์ิงดใช้ร่วมกับรายการพิเศษอ่ืนๆ ของทางบริษัทฯ และไม่สามารถ
 สะสมแต้มและ Magic Zero ในบัตร Fuji SmartCard ได้
• การใช้บัตรกํานัลสามารถใช้ร่วมกันได้ คร้ังละ 10 ใบต่อ 1 ใบเสร็จ
• เง่ือนไขเปน็ไปตามท่ีภัตตาคารอาหารญ่ีปุน่ ฟูจิ กําหนด

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

• บัตรกํานัล โลตัส น้ีใช้ชําระค่าสินค้าท่ีห้าง โลตัส ได้ทุกสาขา ยกเว้นสินค้าประเภทสุรา
 บุหร่ี และยาสูบ, ศูนย์อาหาร, บิลเพย์เมนท์, ค่าธรรมเนียม, บัตรเติมเงินทุกประเภท
 บัตรของขวัญ, โลตัส ช้อปออนไลน์ และร้านค้าบริเวณพ้ืนท่ีเช่าของโลตัส
• บัตรกํานัล โลตัส น้ีไม่สามารถเปล่ียนเงินคืนหรือทอนเป็นเงินสด, โอนหรือรวมมูลค่า
 ระหว่างบัตร และไม่สามารถนําไปซ้ือหรือเติมเงินให้บัตร โลตัส ใบอ่ืน 
• บัตรกํานัล โลตัส น้ีสามารถใช้ร่วมกับการชําระค่าสินค้าด้วยเงินสด
 และ/หรือบัตรเครดิตได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับ/คืนบัตรกํานัล โลตัส ยกเลิกบัตรกํานัล โลตัส
 รวมถึงไม่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีบัตรชํารุดหรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับบัตร
 หรือบัตรสูญหาย
• รายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ท่ีโลตัส ทุกสาขา หรือโทร 1712 กด 7

รับเงินคืนเข้าบัญชี
A1

A4

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A8

• บัตรกํานัล มีมูลค่า 100 บาท (รูปแบบเดียว)
• กรุณาแจ้งและมอบบัตรกํานัลให้พนักงานก่อนส่ังอาหารและเคร่ืองด่ืม
• บัตรกํานัลมีอายุ 1 ป ีและไม่สามารถขยายวันหมดอายุได้
• บัตรกํานัลใช้แทนเงินสดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมภายในร้านค้า After you ทุกสาขา
• ไม่สามารถแลกเปล่ียนหรือทอนเป็นเงินสดได้

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A9

A5

บัตรกํานัลเทสโก้ โลตัส

บัตรกํานัลภัตตาคารอาหารญ่ีปุน่ ฟูจิ บัตรกํานัลอาฟเตอร์ยู

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A10

• บัตรกํานัลสําหรับรับประทานอาหารท่ีร้านค้าในเครือโออิชิ กรุ๊ป ทุกร้านทุกสาขา
 ภายในประเทศ
• บัตรกํานัลสําหรับใช้คร้ังเดียวเท่าน้ัน ไม่สามารถแลกเปล่ียนหรือทอนเปน็เงินสดได้
• ไม่สามารถใช้บัตรกํานัลน้ีหลังวันหมดอายุท่ีกําหนดไว้หลังบัตร
• ในกรณีบัตรสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ออกบัตรใหม่ให้ในทุกกรณี
• ไม่สามารถใช้ซ้ือสินค้าในบริการโออิชิเดลิเวอร่ีและชุดบัตรสมาชิกได้
• ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเง่ือนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A11บัตรกํานัลซิซซ์เล่อร์ บัตรกํานัลโออิชิ

• บัตรกํานัลใช้แทนเงินสดชําระค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเดอะพิซซ่าคอมปะนีทุกสาขา 
 ยกเว้นสาขาในสนามบิน
• กรุณาแจ้งและมอบบัตรกํานัลให้พนักงานก่อนสังอาหารและเคร่ืองด่ืม
• หากบัตรกํานัลชํารุดหรือไม่สมบูรณ์หรือหมดอายุ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ
 การใช้บัตร
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหายหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบัตรน้ี
• ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A12

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A13บัตรกํานัลเดอะพิซซ่า คอมปะนี บัตรกํานัลสเวนเซ่นส์

20,000 คะแนน
มูลค่า 1,000 บาท

23,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

A6 A7

A2 A3

• บัตรกํานัลใช้ชําระค่าสินค้าท่ี ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์และซุปเปอร์มาร์เก็ต
 ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขายกเว้นบัตรเติมเงินทุกประเภทและร้านค้าเช่า
• บัตรกํานัลน้ีสามารถใช้คู่กับบัตรสมาชิกของห้างฯ ท่ีได้รับส่วนลดสูงสุด 10%
 เม่ือซ้ือสินค้าราคาปกติท่ีดีพาร์ทเม้นท์สโตร์และส่วนลด 5% สําหรับสินค้าราคาปกติ
 ท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต
• บัตรกํานัลสามารถทอนเป็นเงินสดได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าหน้าบัตร
• บัตรกํานัลไม่สามารถแลกเปล่ียนเปน็เงินสดได้
• กรณีบัตรหายหรือชํารุดห้างฯ จะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยความเสียหายดังกล่าว
• ห้างฯ ขอสงวนสิทธ์ิการรับคืนบัตรกํานัลท่ีซ้ือแล้วและขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกบัตร
 หรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อได้ท่ีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป
 ทุกสาขา

43,000 คะแนน
มูลค่า 3,000 บาท

A14 บัตรกํานัลพารากอน 
ดีพาร์ทเมนท์สโตร์

• บัตรกํานัลใช้ชําระค่าสินค้าท่ีโฮมโปรทุกสาขาท่ัวไทย ยกเว้น ร้านค้าเช่า
 และบัตรมีอายุ 2 ป ีนับจากวันท่ีซ้ือ
• สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตต่างๆ ได้
• ยอดซ้ือสุทธิในใบเสร็จท่ีชําระค่าสินค้าด้วยบัตรหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
 (สามารถร่วมรับโปรโมชันของโฮมโปรและบัตรเครดิตได้) 
• มูลค่าในบัตรกํานัลไม่สามารถเปล่ียนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• มูลค่าคงเหลือและวันท่ีหมดอายุจะแจ้งในใบเสร็จท่ีชําระค่าสินค้าด้วยบัตร
• สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการลูกค้า
 (Customer Service) โฮมโปรทุกสาขา

43,000 คะแนน
มูลค่า 3,000 บาท

A15

บัตรเติมน้ํามัน ปตท. 

บัตรกํานัลโฮมโปร

25,000 คะแนน
มูลค่า 1,500 บาท

49,000 คะแนน
มูลค่า 3,000 บาท

A16 A17

• บัตรกํานัลน้ีใช้แทนเงินสดเพ่ือชําระค่าสินค้าได้ท่ี PTT Station ท่ีร่วมรายการ
• บัตรกํานัลหมดอายุตามเดือน/ปท่ีีระบุหน้าบัตร (GOOD THRU) เท่าน้ัน
• บัตรกํานัลน้ีมีมูลค่าตามท่ีระบุบนหน้าบัตร, ไม่สามารถแลกเปล่ียนหรือทอนเปน็เงินสดเม่ือใช้ไม่เต็มมูลค่าได้, สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
 และมูลค่าคงเหลือจะปรากฏใน Sales Slip
• OR สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท่ีเหลือในบัตรท้ังก่อนและหลังวันหมดอายุบนหน้าบัตร
• OR สงวนสิทธ์ิในการรับบัตรกรณีชํารุดหรือไม่สมบูรณ์ อันเปน็เหตุให้ไม่สามารถรับบัตรได้
• OR สงวนสิทธ์ิในการรับคืนบัตร ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรสูญหายหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• กรุณาแจ้งและมอบบัตรกํานัลให้พนักงานก่อนส่ัง
• บัตรกํานัลใช้แลกซ้ือไอศกรีมและเคร่ืองด่ืมท่ีสเวนเซ่นส์ได้ทุกสาขายกเว้น
 สาขาในสนามบิน
• หากบัตรชํารุดหรือไม่สมบูรณ์หรือหมดอายุทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ
 การใช้บัตร
• บัตรกํานัลน้ีจะสมบูรณ์ต้องมีวันหมดอายุ
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหายหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบัตรน้ี
• ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่ังซ้ือ Delivery ทุกช่องทาง
• บัตรกํานัลน้ีสามารถใช้สิทธ์ิได้ตามเง่ือนไขท่ีทางบริษัทกําหนดและขอสงวนสิทธ์ิ
 ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• บัตรกํานัลใช้แทนเงินสดชําระค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ณ ซิซซ์เล่อร์ทุกสาขา
• บัตรน้ีสามารถใช้สิทธ์ิได้ตามเง่ือนไขท่ีทางบริษัทฯกําหนดและขอสงวนสิทธ์ิในการ
 เปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บัตรน้ีเปรียบเสมือนบัตรเงินสดกรณีบัตรสูญหายบริษัทฯ จะไม่สามารถทําการอายัด
  หรือชดเชยจํานวนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรได้

• บัตรกํานัลใช้แทนเงินสดสําหรับชําระค่าสินค้าในห้างเซ็นทรัล, เซน,
 มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟูด้ ฮอลล์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต
 และบีทูเอส (ยกเว้นร้านค้าเช่าพ้ืนท่ี,พ้ืนท่ีศูนย์อาหาร)
• ไม่สามารถแลกเปล่ียนหรือทอนเปน็เงินสดได้
• รายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ Customer Service เซ็นทรัลทุกสาขา

PRIORITY REWARDS 2021
รายการของรางวัล

5566


