PAÑPURI FIRST MEMBERSHIP PROGRAM

To Qualify

White Card

Gray Card

Black Card

THB 5,000 net purchase
(after discount) in a single receipt
at participating PAÑPURI counters*
or PAÑPURI ORGANIC SPA
in Thailand

THB 15,000 net purchase
(after discount) in a single receipt
at participating PAÑPURI counters*
or PAÑPURI Organic Spa
in Thailand

THB 30,000 net purchase
(after discount) in a single receipt
at participating PAÑPURI counters*
or PAÑPURI Organic Spa
in Thailand

Spend THB 15,000
On accumulated receipts over
6 months (consecutive)

Spend THB 30,000
On accumulated receipts over
6 months (consecutive)

Spend THB 5,000
throughout the 1-year
membership period

Spend THB 15,000
throughout the 1-year
membership period

Spend THB 30,000
throughout the 2-year
membership period

5%

10%

15%

20%
20%

20%
20%

20%
20%

5%

5%

Upgrade

Renewal

Benefits
Member’s Benefits
(Regular priced item(s))

Earn PAÑPURI First Points1
Retail (THB 25 = 1 Point)
Spa (THB 50 = 1 Point)

Redemption
Birthday Privileges2
PAÑPURI Counters
PAÑPURI Organic Spa

On-top savings3
PAÑPURI First
partner benefits
Points Validity

1 year

1 year

2 years

Card Validity

1 year

1 year

2 years

1

PAÑPURI First points will not be issued on purchases made using vouchers as payment and purchase made on Trade Fairs, as well as spa courses
Receive 1 privilege on birth month
Receive maximum 20% savings

2

3

Privileges and discounts enjoyed are specific to each membership tier and will be enhanced or reduced accordingly when membership level
is upgraded or downgraded.
PAÑPURI First Membership Program is available at Gaysorn Village, CentralWorld, Central Chidlom, CentralPlaza Ladprao, Siam Paragon,
CentralFestival Pattaya Beach, The Emporium, Jungceylon, CentralFestival Phuket, Maya Lifestyle Shopping Center, Siam Discovery,
Zen Department Store and Samui International Airport.
*
PAÑPURI ORGANIC SPA is located at Gaysorn Village and Park Hyatt Bangkok.
*
The privileges apply with the terms and conditions.
*
PAÑPURI and PAÑPURI ORGANIC SPA reserve the right to cancel or change the terms and conditions without prior notice.
*

*

โปรแกรมสมาชิกปญญปุริเฟสท

การเปนสมาชิก

White Card

Gray Card

Black Card

ใชจายสุทธิ 5,000 บาท
ใชจายและรับบริการ ณ เคานเตอร
ปญญปรุ *ิ และปญญปรุ อ
ิ อรแกนิค สปา
ใน 1 ใบเสร็จ (ยอดหลังหักสวนลด)

ใชจายสุทธิ 15,000 บาท
ใชจายและรับบริการ ณ เคานเตอร
ปญญปรุ *ิ และปญญปรุ อ
ิ อรแกนิค สปา
ใน 1 ใบเสร็จ (ยอดหลังหักสวนลด)

ใชจายสุทธิ 30,000 บาท
ใชจายและรับบริการ ณ เคานเตอร
ปญญปรุ *ิ และปญญปรุ อ
ิ อรแกนิค สปา
ใน 1 ใบเสร็จ (ยอดหลังหักสวนลด)

ใชจาย 15,000 บาท
สะสมยอดซื้อภายในระยะเวลา 6 เดือน

ใชจาย 30,000 บาท
สะสมยอดซื้อภายในระยะเวลา 6 เดือน

ใชจายสุทธิ 5,000 บาท
ภายในระยะเวลา 1 ป ตามอายุบต
ั รสมาชิก

ใชจายสุทธิ 15,000 บาท
ภายในระยะเวลา 1 ป ตามอายุบต
ั รสมาชิก

ใชจายสุทธิ 30,000 บาท
ภายในระยะเวลา 2 ป ตามอายุบต
ั รสมาชิก

5%

10%

15%

20%
20%

20%
20%

20%
20%

5%

5%

การเลื่อนสถานะสมาชิก

การตออายุสมาชิก

สิทธิประโยชนและสิทธิพิเศษ

สวนลดบัตรสมาชิก
(สินคาราคาปกติ)

คะแนนปญญปุริเฟรส1
สินคา (25 บาท = 1 คะแนน)
สปา (50 บาท = 1 คะแนน)

การแลกคะแนน
สิทธิพิเศษสำหรับวันเกิด2
เคานเตอรปญญปุริ
ปญญปุริ ออรแกนิค สปา

สวนลดเพิ่ม3
สิทธิประโยชนจากพันธมิตร
ของปญญปุริ
อายุคะแนน

1 ป

1 ป

2 ป

อายุบัตรสมาชิก

1 ป

1 ป

2 ป

สมาชิกปญญปรุ ิ เฟรส
 จะไมไดรบ
ั คะแนนปญญปรุ ิ เฟรส
 ในกรณีซอ
้ื สินคาและบริการโดยการใชบต
ั รกำนัล จุดขายงานแสดงสินคา และสปาคอรส
สมาชิกปญญปรุ ิ เฟรส
 ไดรบ
ั 1 สิทธิใ์ นเดือนเกิด
สมาชิกปญญปรุ ิ เฟรส
 ไดรบ
ั สวนลดสูงสุด 20%

1
2
3

สมาชิกปญญปรุ ิ เฟรส
 ไดรบ
ั สิทธิประโยชนและสวนลดตามสถานะสมาชิก
เคานเตอรทเ่ี ขารวมโปรแกรมปญญปรุ ิ เฟรส
 ไดแก เกษรวิลเลจ, เซ็นทรัลเวิลด, เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว, สยามพารากอน, เซ็นทรัลเฟสติวล
ั พัทยา บีช,
ดิ เอ็มโพเรียม, จังซีลอน, เซ็นทรัลเฟสติวล
ั ภูเก็ต, เมญา เชียงใหม, ไลฟสไตลชอ
็ ปปง
 เซ็นเตอร, สยามดิสคัฟเวอร่,ี หางสรรพผลิตภัณฑเซน และทาอากาศยานนานาชาติสมุย
*
ปญญปรุ ิ ออรแกนิค สปาทีเ่ ขารวมโปรแกรมปญญปรุ ิ เฟรส
 ไดแก เกษรวิลเลจและโรงแรมพารคไฮแอทกรุงเทพฯ
*
สิทธิพเิ ศษของสมาชิกปญญปรุ ิ เฟรส
 เปนไปตามตามขอตกลงและเงือ
่ นไข
*
ปญญปรุ ิ และปญญปรุ ิ ออรแกนิค สปา ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงแกไข หรือยกเลิกสิทธิพเิ ศษนีโ้ ดยไมตอ
 งแจงใหทราบลวงหนา
*
*

