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*,
PAÑPURI ORGANIC SPA or
PAÑPURI WELLNESS in Thailand

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

THB 30,000 net purchase
(after discount) in a single receipt
at participating PAÑPURI counters*,
PAÑPURI ORGANIC SPA or
PAÑPURI WELLNESS 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%

1 year

2 year

Upgrade

Renewal

BENEFITS
Member’s Benefits1

(Regular priced item(s))

Earn PAÑPURI First Points2
Product(s) (THB 25 = 1 Point)
Spa Treatments / Onsen/ F&B
(THB 50 = 1 Point)

Redemption
Birthday Privileges3
PAÑPURI Product(s)
Spa Treatments/ Onsen
One-Day Onsen Pass
Head,Neck&Shoulder Massage
at PAÑPURI WELLNESS

On-top savings4
PAÑPURI First
Partner Benefits
Points/ Card Validity

1 year

Member Day
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 points will be valid for as long as membership tier status is active
The privileges apply with the terms and conditions.
PAÑPURI, PAÑPURI ORGANIC SPA and PAÑPURI WELLNESS reserve the right to cancel or change the terms
and conditions without prior notice.

Applicable for regular priced retail products, à la carte spa treatments and onsen access service
(One-Day Onsen Pass), excluding food and beverage, studio class, spa packages, spa courses and online booking.
PAÑPURI First points will not be issued on purchases made using vouchers as payment, purchases made on Trade
Fairs and spa courses.
3
Receive 1 privilege on birth month (Regular priced retail products, à la carte spa treatments and One-Day Onsen Pass)
4
Receive maximum 20% savings on retail products, à la carte spa treatments and One-Day Onsen Pass on regular
promotions.
1

2

*PAÑPURI First Membership Program is available at stores and counters at Gaysorn Village, CentralWorld, Siam Center, Central Chidlom, CentralPlaza
Ladprao,Siam Paragon, CentralFestival Pattaya Beach, The Emporium, Jungceylon, Terminal 21 Pattaya, Terminal 21 Asok, Central Phuket Floresta, Maya
Lifestyle Shopping Center, One Nimman Chiang Mai, Zen Department Store and Samui International Airport.
*PAÑPURI ORGANIC SPA is located at 11th Floor, Park Hyatt Bangkok.
*PANPURI WELLNESS is located at 12th Floor, Gaysorn Tower, Bangkok.

โปรแกรมสมาชิกปญญปุริเฟสท

การเปนสมาชิก

WHITE CARD

GRAY CARD

BLACK CARD

ใชจายสุทธิ 5,000 บาท
ใชจายและรับบริการ ณ เคานเตอร
ปญญปุริ* ปญญปุริ ออรแกนิค สปา และ
ปญญปุริ เวลเนส ใน 1 ใบเสร็จ
(ยอดหลังหักสวนลด)

ใชจายสุทธิ 15,000 บาท
ใชจายและรับบริการ ณ เคานเตอร
ปญญปุริ* ปญญปุริ ออรแกนิค สปา และ
ปญญปุริ เวลเนส ใน 1 ใบเสร็จ
(ยอดหลังหักสวนลด)

ใชจายสุทธิ 30,000 บาท
ใชจายและรับบริการ ณ เคานเตอร
ปญญปุริ* ปญญปุริ ออรแกนิค สปา และ
ปญญปุริ เวลเนส 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%

1 ป

2 ป

การเลื่อนสถานะสมาชิก
การตออายุสมาชิก

สิทธิประโยชนและสิทธิพิเศษ1
สวนลดบัตรสมาชิก1
(สินคาราคาปกติ)

คะแนนปญญปุริเฟสท2

สินคา (25 บาท = 1 คะแนน)
สปาทรีตเมนท/ บริการออนเซ็น/
อาหารและเครื่องดื่ม
(50 บาท = 1 คะแนน)

การแลกคะแนน

สิทธิพิเศษสำหรับวันเกิด3
สินคา
สปาทรีตเมนท/ บริการออนเซ็น
One-Day Onsen Pass
นวด คอ บา ไหล 30 นาที
ที่ปญญปุริ เวลเนส

สวนลดเพิ่ม4
สิทธิประโยชนจาก
พันธมิตรของปญญปุริ
1 ป

อายุคะแนน/
อายุบัตรสมาชิก
Member Day

สมาชิกปญญปุริเฟรสไดรับสิทธิประโยชนและสวนลดตามสถานะสมาชิก
คะแนนปญญปุริเฟรสมีอายุตามบัตรสมาชิก
สิทธิพิเศษของสมาชิกปญญปุริเฟรส เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไข
ปญญปุริ, ปญญปุริ ออรแกนิค สปา และปญญปุริ เวลเนส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษนี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
1
สิทธิสวนลดสมาชิกปญญปุริเฟรสใช สำหรับสินคาปญญปุริ, à la carte สปาทรีตเมนทและบริการออนเซ็น (One-Day Onsen Pass)
ในราคาปกติ ไมรวมอาหารและเครื่องดื่ม, สตูดิโอคลาส, สปาแพคเกจ และสปาคอรส
2
ขอสงวนสิทธิ์การไดรับคะแนนปญญปุริเฟรส ในกรณีซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตรกำนัล จุดขายงานแสดงสินคา และสปาคอรส
3
สมาชิกปญญปุริเฟรสไดรับ 1 สิทธิ์ในเดือนเกิดสำหรับโปรโมชั่นสินคาปญญปุริ, à la carte สปาทรีตเมนทและบริการออนเซ็น
(One-Day Onsen Pass) ในราคาปกติ
4
สมาชิกปญญปุริเฟรสไดรับสวนลดเพิ่มสูงสุด 20% สำหรับสินคาปญญปุริ, à la carte สปาทรีตเมนทและบริการออนเซ็น (One-Day Onsen Pass)
สำหรับโปรโมชั่นทั่วไปตามเงื่อนไข

เคานเตอรที่เขารวมโปรแกรมปญญปุริเฟรส ไดแก เกษรวิลเลจ, เซ็นทรัลเวิลด, สยามเซ็นเตอร, เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว, สยามพารากอน,
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, ดิ เอ็มโพเรียม, จังซีลอน, เทอรมินอล 21 พัทยา, เทอรมินอล 21 อโศก, เมญา ไลฟสไตลช็อปปงเซ็นเตอร เชียงใหม, โครงการวันนิมมาน เชียงใหม,
หางสรรพสินคาเซน และทาอากาศยานนานาชาติสมุย
*
ปญญปุริ ออรแกนิค สปาที่เขารวมโปรแกรมปญญปุริเฟรส ไดแก ปญญปุริ ออรแกนิค สปา ชั้น 11 โรงแรมพารคไฮแอท กรุงเทพ
*
ปญญปุริ เวลเนส เขารวมโปรแกรมปญญปุริเฟรส ไดแก ปญญปุริ เวลเนส ชั้น 12 เกษรทาวเวอร
*

