รายละเอียดของสมนาคุณ และสิทธิประโยชน์ ท้งั หมด ของโปรแกรมช้ อปสุ ดคุ้ม
1.

บัตรชมภาพยนตร์
ท่านจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ มูลค่า 220 บาท จานวน 2 ใบ ทุกเดือน ตลอดการสัง่ ซื้ อ
โปรแกรมช้อปสุ ดคุม้ (สั่งซื้ อต่อเนื่อง) โดยจะจัดส่ งพร้อมกับสิ นค้าที่ท่านสั่งซื้ อในรอบนั้นๆ
รายละเอียดบัตรชมภาพยนตร์
ประเภท

สิ ทธิประโยชน์
สามารถใช้ชมภาพยนตร์ ที่ Major Cineplex &
EGV ทุกสาขา ( ในระบบปกติ,2D ) ยกเว้น
Paragon Cineplex และ Quartier Cine Art,
** วันหมดอายุ กรุ ณาดูหลังบัตรชมภาพยนตร์

Gift Voucher 2D Major & EGV

2.

แบรนด์ ซุปไก่สกัดขนาด 42 มล. จานวน 6 ขวด

ท่านจะได้รับ แบรนด์ซุปไก่สกัดสู ตรต้นตารับ ขนาด 42 มล. จานวน 6 ขวด มูลค่า 222 บาท
โดยท่านจะได้รับพร้อมกับสิ นค้าที่จดั ส่ งถึงท่านในเดือนที่ 3

3.

กระเป๋ าเดินทาง

ท่านจะได้รับ กระเป๋ าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว 4 ล้อ วัสดุ PC+ABS มูลค่า 1,200 บาท โดยท่านจะ
ได้รับพร้อมกับสิ นค้าที่จดั ส่ งถึง ท่านในเดือนที่ 6 (กรณี ท่านเลือกสั่งซื้ อโปรแกรม 6 เดือน ขึ้นไป)

4.

เตาปิ้ งย่ างพร้ อมหม้ อสุ กี้

ท่านจะได้รับ เตาปิ้ งย่างพร้อมหม้อสุ ก้ ี มูลค่า 1,600 บาท โดยท่านจะได้รับพร้อมกับสิ นค้าที่
จัดส่ งถึงท่านในเดือนที่ 9 (กรณี ท่านเลือกสั่งซื้ อโปรแกรม 9 เดือน ขึ้นไป)
รายละเอียดเตาปิ้ งย่างพร้อมหม้อสุ ก้ ี รุ่ น KW3200
- เตาปิ้ งย่าง พร้อมหม้อต้มสุ ก้ ี
- ขนาด 68 x 28 x 9 ซม.
- อาหารไม่อมน้ ามัน เพราะมีรูระบายน้ ามันออก
- รู ปทรงและดีไซน์แบบใหม่ สวยงาม
- มีปุ่มปรับอุณหภูมิความร้อนได้ตามต้องการกับอาหารที่ทา
- ด้ามจับทนความร้อน
- ทาความสะอาดง่าย
- กาลังไฟ 2000 วัตต์

5.

โปรแกรมตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลพญาไท 1

ท่านจะได้รับสิ ทธิ์ เลือกของสมนาคุณในเดือนที่ 12 ระหว่างโปรแกรมตรวจสุ ขภาพ
โรงพยาบาลพญาไท1 หรื อ บัตรกานัลแบรนด์มูลค่า 2,500 บาท (รายการที่ 6 ) โดยท่านมีสิทธิ์ เลือกรับอย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุ ขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 1

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
1. ท่านสามารถนาบัตรประชาชน ไปแสดงที่ศูนย์ตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลพญาไท 1 เพื่อขอเข้ารับสิ ทธิ์ ได้ทนั ที
หลังจากท่านได้รับสิ นค้าในเดือนที่ 12 เรี ยบร้อยแล้ว
2. สามารถเข้ารับบริ การตรวจสุ ขภาพที่โรงพยาบาลพญาไท 1 เวลาเปิ ดทาการของศูนย์ตรวจ สุ ขภาพ
เปิ ดให้บริ การทุกวัน เวลา 07.00-14.00 น
3. สามารถแจ้งนัดวันและเวลาเข้ารับการตรวจ สุ ขภาพได้ที่ Call Center 1772
หรื อ E-mail : checkup_pyt1@phyathai.com เบอร์ โทรศัพท์ 0-2201-4600 ต่อ 2948 , 2977
4. กาหนดการส่ งผลการตรวจ ภายใน 30 วันทาการ หลังรับการตรวจสุ ขภาพ
5. หากไม่ประสงค์ตรวจรายการใดๆ ในโปรแกรม จะไม่สามารถตัดค่าใช้จ่ายได้ หรื อแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้
6. สามารถแจ้งให้ผอู ้ ื่นใช้สิทธิ์ แทนได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทาการ ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบรนด์

6.

บัตรกานัลแบรนด์ มูลค่ า 2,500 บาท

ท่านจะได้รับสิ ทธิ์ เลือกของสมนาคุณในเดือนที่ 12 ระหว่างโปรแกรมตรวจสุ ขภาพ
โรงพยาบาลพญาไท1 (รายการที่ 5 ) หรื อ บัตรกานัลแบรนด์มูลค่า 2,500 บาท โดยท่านมีสิทธิ์ เลือกรับอย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น
รายละเอียดบัตรกานัลแบรนด์
1. บัตรกานัลแบรนด์จะส่ งให้ท่านพร้อมสิ นค้าที่สั่งซื้ อในเดือนที่ 12 โดยจะระบุ โค้ดด้านหลังบัตร
กานัล
2. ท่านสามารถนาโค้ดไปใช้แทนเงินสด 2,500 บาท เมื่อซื้ อ 3,000 บาทขึ้นไป ได้ที่
https://store.brandsworld.co.th/
หรื อโทรแจ้งโค้ดได้ที่ 02-0797999 (จ.-ศ. 9.00-17.00 น.)
หรื อ LINE ID : @brandscare 24ชม. เท่านั้น
3. สงวนสิ ทธิ์ บตั รกานัลใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งใช้ได้
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมช้อปสุ ดคุม้ หรื อรายการโปรโมชัน่ อื่นของบริ ษทั ได้
5. บัตรกานัลแบรนด์มีอายุ 3 เดือนหลังท่านได้รับบัตร
6. บัตรกานัลแบรนด์ไม่สามารถแลกหรื อเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้

-----------------------------------------------------------------------------บริษัทขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่ า ท่ านไม่ สามารถแลก เปลีย่ นหรือคืนของสมนาคุณเป็ นเงินสดได้
และบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงของสมนาคุณ สิ ทธิพเิ ศษต่ างๆ ตามความเหมาะสม
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม ติดต่ อศูนย์ ลูกค้ าสั มพันธ์ แบรนด์
โทร 02-0797999 (จ.-ศ. 9.00-17.00 น.)

