
เงื่อนไขและข้อก ำหนดของกำรรับสิทธิพเิศษจำก The 1 Card x Grab 

เงื่อนไขและข้อก ำหนดสิทธิ
พิเศษ 

รำยละเอียด 

 
 
 

 

รับบริการ Beauty Brow Grooming Service  มลูคา่ 1,200 บาท ฟรี ที่เคาน์เตอร์เคร่ืองส าอางแบรนด์ 
Laura Mercier  

เง่ือนไข  

• แสดงภาพพร้อมข้อความที่ได้รับผา่นอีเมลจาก Grab Thailand หรือลิงก์ SMS จาก The 1 
Card 

• สาขาที่ร่วมรายการ: เคาน์เตอร์เคร่ืองส าอาง แบรนด์ Laura Mercier ทกุสาขา 

• ระยะเวลาในการใช้สิทธิพิเศษ ระหวา่ง 21 กนัยายน – 15 ตลุาคม 2560 

• สงวนสิทธ์ิการรับบริการ 1 ทา่นตอ่ 1 สิทธ์ิ 

• กรุณาส ารองสิทธ์ิก่อนการใช้บริการลว่งหน้า 2-3 วนั 
 
 

 

 

รับบริการ Hand Massage Therapy และสนิค้าขนาดทดลอง จ านวน 1 ชิน้ ฟรี มลูคา่รวม 600 บาท ที่ร้าน 
หรือ เคาน์เตอร์เคร่ืองส าอางแบรนด์ The Body Shop 

เง่ือนไข  

• แสดงภาพพร้อมข้อความที่ได้รับผา่นอีเมลจาก Grab Thailand หรือลิงก์ SMS จาก The 1 
Card 

• สาขาที่ร่วมรายการ: ร้านค้า (free standing store) และ เคาน์เตอร์เคร่ืองส าอางแบรนด์ The 
Body Shop ทกุสาขา 

• ระยะเวลาในการใช้สิทธิพิเศษ ระหวา่ง 21 กนัยายน – 15 ตลุาคม 2560 

• สงวนสิทธ์ิการรับบริการ 1 ทา่นตอ่ 1 สิทธ์ิ 

• กรุณาส ารองสิทธ์ิก่อนการใช้บริการลว่งหน้า 2-3 วนั 
 
 

 
 

 

รับสว่นลด 500 บาท เม่ือซือ้สินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ รวมมลูคา่ 4,000 บาทขึน้ไป/ใบเสร็จ ที่ร้าน 
Supersports 

เง่ือนไข  

• แสดงรหสับาร์โค้ดสว่นลดแทนเงินสดที่ได้รับผ่านอีเมลจาก Grab Thailand หรือลิงก์ SMS จาก 
The 1 Card 

• ใช้รหสับาร์โค้ดสว่นลดแทนเงินสด 500 บาท ส าหรับซือ้สินค้าราคาปกติที่ร่วยรายการ (คละ    
แบรนด์ได้) รวมมลูคา่ 4,000 บาทขึน้ไป/ใบเสร็จ  

• เฉพาะแบรนด์และสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ถงุเท้า, รองเท้าแตะ, ลกูเทนนิส, Nike, และ 
Adidas (เฉพาะสินค้า 4 เดือนขึน้ไป) 

• ใช้รหสับาร์โค้ดสว่นลดแทนเงินสดได้ทีร้่าน Supersports ทกุสาขาที่มีสินค้าจ าหน่าย และ 
Supersports Active เมกาบางนา ระหวา่งวนัที่ 21 กนัยายน – 15 ตลุาคม 2560 

• จ ากดัการใช้คปูอง 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ 

• ไมส่ามารถแลก เปลี่ยน หรือ ถอนเป็นเงินสดได้ 

• ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสิรมการขายรายการอ่ืนๆได้ 



• โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และเง่ือนไขเพ่ิมเติม ณ จดุขาย 

 
 
 
 

 
 
 

 

รับสว่นลด 30 บาท เม่ือซือ้สินค้าครบ 500 บาทขึน้ไป/ใบเสร็จ ที่ เซ็นทรัล ฟูด้ ฮอลล์ และท็อปส์ มาร์เก็ตทกุ
สาขา 

เง่ือนไข 

• แสดงรหสับาร์โค้ดสว่นลดแทนเงินสดที่ได้รับผ่านอีเมลจาก Grab Thailand หรือลิงก์ 
SMS จาก The 1 Card 

• ระยะเวลาในการใช้รหสับาร์โค้ดสว่นลดแทนเงินสด ระหวา่งวนัที่ 21 กนัยายน – 15 
ตลุาคม 2560 

• ยกเว้นสินค้าซือ้เหมา (การซือ้สินค้าทีมี่บาร์โค้ดเดียวกนัตัง้แต่ 7 ชิน้ขึไ้ป / ใบเสร็จ), สินค้า
ยกแพคยี่ห้อเอ็ม 150 และยี่ห้อเบอร์ดี,้ สินค้าแผนกเคร่ืองใช้ไฟฟา้, กระเช้าของขวญัทกุ
ชนิด, เคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอลล์, บหุร่ี, นมผงเด็กสตูรทารกและสตูรตอ่เน่ือง, บตัรเติม
เงิน, บตัรอินเตอร์เน็ต, บตัรโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ, บตัรของขวญั, ร้านขายยา, ร้าน
หนงัสือ, ร้านค้าเชา่, ฟูด้คอร์ท, Tops FLAVOUR, C FLAVOUR และ Segafredo 
Zanetti Espresso 

• ยอดซือ้ 500 บาท ค านวณจากมลูคา่หลงัหกัสว่นลดทกุชนิดแล้ว 

• รหสับาร์โค้ดสว่นลดแทนเงินสดนีใ้ช้เป็นสว่นลดร่วมกบัเดอะวนัคาร์ด และใช้ได้
เพียง 1 ครัง้ / ใบเสร็จ ที่เซ็นทรัล ฟูด้ ฮอลล์ และท็อปส์ มาร์เก็ตทกุสาขา 

• รหสับาร์โค้ดสว่นลดแทนเงินสดนีไ้มส่ามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 

• การอนมุตัิใช้ รหสับาร์โค้ดสว่นลดแทนเงินสดนี ้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ 
รีเทล จ ากดั 

 

 

สัง่ซือ้สินค้าผา่น www.theoutlet24.com มลูคา่ตัง้แต ่590 บาทขึน้ไป รับฟรี ‘iCharger’ (ข้อมือสายชาร์จ) 
มลูคา่ 590 บาท 

เง่ือนไข 

• รับรหสัสว่นลดที่ได้รับผ่านอีเมลจาก Grab Thailand หรือลิงก์ SMS จาก The 1 Card 

• ระยะเวลาโปรโมชัน่:: วนัที่ 21 กนัยายน – 15 ตลุาคม 2560 หรือ จนกวา่สินค้าจะหมด 

• ใช้สิทธ์ิโดยการกรอกโค้ดที่ได้รับผ่านอีเมลจาก Grab Thailand หรือลิงก์ SMS จาก The 1 
Card ในชอ่งรหสัสว่นลดก่อนช าระเงิน 

 
 
 

 

รับสว่นลด 15% เม่ือสัง่เมนรูาคาปกตภิายในร้าน เปปเปอร์ ลนัช์ ครบ 350 บาท 
เง่ือนไข 

• แสดงภาพพร้อมข้อความที่ได้รับผา่นอีเมลจาก Grab Thailand หรือลิงก์ SMS จาก The 
1 Card ก่อนสัง่อาหาร 

• ระยะเวลาในการใช้สิทธิพิเศษ ระหวา่งวนัที่ 21 กนัยายน – 15 ตลุาคม 2560 

• สงวนสิทธ์ิการรับสว่นลด 1 ทา่นตอ่ 1 สิทธ์ิ 

• ส าหรับการรับประทานที่ร้านเปปเปอร์ ลนัช์ เทา่นัน้ (ยกเว้นสาขาดอนเมือง และร้าน 
Express) 

• ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอ่ืน ๆ ได้  



 
 

 

รับสว่นลด 15% เม่ือมียอดรับประทานภายในร้าน โยชิโนยะ ตัง้แต ่300 บาทขึน้ไป 
เง่ือนไข 

• แสดงภาพพร้อมข้อความที่ได้รับผา่นอีเมลจาก Grab Thailand หรือลิงก์ SMS จาก The 
1 Card ก่อนสัง่อาหาร 

• ระยะเวลาในการใช้สิทธิพิเศษ ระหวา่ง 21 กนัยายน – 15 ตลุาคม 2560 

• 1 สิทธ์ิตอ่ 1 ใบเสร็จ 

• ส าหรับการรับประทานที่ร้านเทา่นัน้ 

• ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัสว่นลดการขายและรายการสง่เสริมการขายอ่ืนๆได้ 
 
 

 

รับสว่นลด 15% เม่ือสัง่อาหารและเคร่ืองดื่มในราคาปกติ 300 บาทขึน้ไป ภายในร้าน คตัสยึะ 
เง่ือนไข 

• แสดงภาพพร้อมข้อความที่ได้รับผา่นอีเมลจาก Grab Thailand หรือลิงก์ SMS จาก The 
1 Card ก่อนสัง่อาหาร 

• ระยะเวลาในการใช้สิทธิพิเศษ ระหวา่ง 21 กนัยายน – 15 ตลุาคม 2560 

• 1 สิทธ์ิ ตอ่ 1 ใบเสร็จ 

• เฉพาะรับประทานที่ร้านเทา่นัน้ 

• ไมส่ามารถใช้ร่วมกบับตัรสว่นลด บตัรสะสมแต้ม หรือรายการสง่เสริมการขายอ่ืน 

 
 
 
 

 

ได้สิทธิเลื่อนขัน้เป็นสมาชิก GrabRewards ระดบั Platinum 
เง่ือนไข  

• มีโอกาสได้สิทธ์ิเลื่อนขัน้เป็นสมาชิก GrabRewards ระดบั Platinum เม่ือใช้บริการ 
GrabCar Plus 3 ครัง้ 

• ผู้ ใช้บริการต้องไมใ่ช้รหสัสว่นลดใดๆ ส าหรับการนัง่ GrabCar Plus ทัง้ 3 ครัง้ 

• คา่บริการรวม 3 ครัง้ต้องไมต่ ่ากวา่ 500 บาท  

• ต้องเรียกใช้บริการ GrabCar Plus ทัง้ 3 ครัง้ระหวา่งวนัที่ 21 กนัยายน – 15 ตลุาคม 
2560   

• สงวนสิทธ์ิการรับสิทธ์ิเลื่อนขัน้เป็นสมาชิก GrabRewards ระดบั Platinum1 ทา่นตอ่ 1 
สิทธิ 

• สิทธ์ิเลื่อนขัน้เป็นสมาชิก GrabRewards ระดบั Platinum มีจ านวนจ ากดัตามที่บริษัท
ก าหนด 

• ผู้ที่ได้รับการเลื่อนขัน้เป็นสมาชิก GrabRewards ระดบั Platinum จะได้รับแจ้งผ่านโนติฟิ
เคชัน่และเห็นการเลื่อนขัน้ในแอพพลิเคชัน่แกร็บภายใน 31 ตลุาคม 2560  

 
 
 
 
 
 
 

รับสว่นลด 160 บาท ในการใช้ GrabTaxi JustGrab GrabCar และ GrabCar Plus เม่ือเดินทาง ไป-กลบั 
ศนูย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้าในกลุม่เซ็นทรัล พร้อมรับคะแนน The 1 Card ถึง 3 เทา่ (สงูสดุ 360 
คะแนน) เม่ือช้อปครบ 3,000 บาท ภายในวนัเดียวกนั  

เง่ือนไข  

• รับรหสัสว่นลด 160 บาท เพื่อใช้เดินทาง ไป-กลบั ศนูย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้าใน

กลุม่เซ็นทรัล ผ่านอีเมลจาก Grab Thailand หรือ ลิงก์ SMS จาก The 1 Card 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• กรอกรหสัสว่นลดที่ชอ่ง Promo code ก่อนการกดเรียก GrabTaxi, JustGrab, GrabCar 

และ GrabCar Plus ในแอพพลิเคชัน่ Grab 

• ผู้ ใช้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยสว่นตา่ง หลงัจากหกัสว่นลดดงักลา่ว สว่นลดนีส้ าหรับ

บริการ 1 ครัง้เทา่นัน้ไมส่ามารถน าไปเป็นสว่นลดในครัง้ถดัไปได้ ไมส่ามารถแลกเปลี่ยน 

หรือคืนเป็นเงินสด 

• รับคะแนน x3 เทา่ (สงูสดุ 360 คะแนน) เม่ือช้อปสินค้าที่ห้างฯและร้านค้าในกลุม่เซ็นทรัล

ครบ 3,000 บาท (ภายในวนัที่ใช้รหสัสว่นลดจาก Grab)  

• สาขาที่เข้าร่วมรายการ ดงันี ้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, เซน, โรบินสนั, ซเูปอร์สปอร์ต, บีทู

เอส, โฮมเวิร์ค, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, เซ็นทรัลฟูด้ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต และ ท็อปส์ 

ซเูปอร์สโตร์ (ไมร่วมสาขาที่อยูน่อกศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์, ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส

ติวลั, ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสนั) 

• ยอดช้อปครบ 3,000 บาท ลกูค้าจะได้รับ 120 คะแนน ในวนัถดัไป และจะได้รับเพ่ิมอีก 

240 คะแนน หลงัจากจบแคมเปญ 15 วนัท าการ  

• หากยอดช้อปมากกวา่ 3,000 บาท และ/หรือ ได้รับคะแนน The 1 Card เกิน 120 คะแนน

ขึน้ไป ลกูค้าจะได้รับเพ่ิม 240 คะแนน หลงัจากจบแคมเปญ 15 วนัท าการ  

• การสะสมยอดช้อปในวนัเดียวกนันี ้จะพิจารณาการให้คะแนนเพ่ิม โดยการตรวจสอบจาก

หมายเลขสมาชิก The 1 Card 

• ระยะเวลาในการใช้สิทธิพิเศษ ระหวา่ง 21 กนัยายน – 15 ตลุาคม 2560 

• สงวนสิทธ์ิการใช้รหสัเฉพาะผู้ ใช้บริการใหมจ่าก Grab เทา่นัน้ 

• สงวนสิทธ์ิการใช้รหสัสว่นลด 1 ทา่นตอ่ 1 สิทธ์ิตลอดรายการ 

• เง่ือนไขการแลก และรับคะแนนเป็นไปตามข้อก าหนดของ The 1 Card  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 
 

 

รับสว่นลด 50 บาท (ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้) ในการใช้ GrabTaxi, JustGrab, GrabCar และ GrabCar Plus 
ไป-กลบั ศนูย์การค้า หรือ ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล 

เง่ือนไข  

• รับรหสัสว่นลดผ่านอีเมลจาก Grab Thailand หรือลิงก์ SMS จาก The 1 Card 

• ใสร่หสัสว่นลดดงักลา่วก่อนใช้บริการ GrabTaxi, JustGrab, GrabCar และ GrabCar 

Plus ในแอปพลิเคชัน่ Grab 

• ใช้ได้เฉพาะเม่ือจดุรับ และ/หรือ จดุสง่เป็นศนูย์การค้า หรือ ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลใน

กรุงเทพ 

• ผู้ ใช้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยสว่นตา่ง หลงัจากหกัสว่นลดดงักลา่ว สว่นลดนี ้ไม่

สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด 



• สามารถใช้รหสัสว่นลดได้ไมจ่ ากดัครัง้ตอ่คน ระหวา่งวนัที่ 21 กนัยายน – 15 ตลุาคม 
2560 

• รหสัสว่นลดมีจ านวนจ ากดัตามที่บริษัทก าหนด 
เงื่อนไขของกำรเป็นผู้ได้รับ
สิทธิพิเศษ 

• ต้องเป็นผู้ ใช้ปัจจบุนั The 1 Card ที่ได้รับลิงก์ ผ่านชอ่งทาง SMS, Facebook, application 
message จาก The 1 Card 

• ต้องกรอก ชื่อ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ ที่ใช้สมคัร The 1 Card และอีเมลบนเว็บไซต์ Grab ที่ลิงก์
จาก SMS จาก The 1 Card ระหวา่งวนัที่ 21 กนัยายน 2560 จนถึงวนัที่ 27 กนัยายน 2560   

• สิทธิพิเศษไมส่ามารถโอน หรือมอบสิทธ์ิให้แก่ผู้ อ่ืน หรือนิติบคุคลอ่ืนได้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ระยะเวลำ และช่องทำง 
กำรรับสิทธิพิเศษ 

• รับสิทธิพิเศษภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัที่การสมคัรสมาชิกเสร็จสมบรูณ์ 

• สมาชิกใหม ่Grab จะได้รับการยืนยนัสิทธิพิเศษ ผา่นทางอีเมลจาก Grab Thailand  

• สมาชิกใหม ่The 1 Card จะได้รับการยืนยนัสิทธิพิเศษผ่านทางข้อความ (SMS) พร้อมลิงก์ จาก The 
1 Card 

ช่องทำงกำรติดต่อ หำกมีข้อ
สงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ
พิเศษ 

• สิทธิพิเศษจากบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชนั จ ากดั ติดตอ่คอลล์เซ็นเตอร์ The 1 Card  
โทร. 0-2600-1000 

• สิทธิพิเศษจากบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ติดตอ่ Help Center ผ่านแอปพลิเคชัน่ Grab 

สิทธิของบริษัท แกร็บแทก็ซี่  
(ประเทศไทย) จ ำกัด  
และบริษัท เซ็นทรัล  
รีเทล คอร์ปอร์เรชัน จ ำกัด 

• ทัง้สองบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกข้อก าหนด และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ใน
กิจกรรมนีไ้ด้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษทราบ ผา่นชอ่งทางของ บริษัท แกร็
บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชนั จ ากดั (แล้วแตก่รณี) 
ก าหนด 

• สิทธิพิเศษไมส่ามารถโอนสิทธ์ิให้บคุคลอ่ืน ไมส่ามารถแลก, เปลี่ยน, ทอนเป็นเงินสด หรือ สิ่งอ่ืนๆได้  

• กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เก่ียวกบัสิทธิพิเศษตา่งๆ ค าตดัสินของบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
และ/หรือ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชนั จ ากดั (แล้วแตก่รณี) ถือเป็นเด็ดขาด สิน้สดุ และเป็นที่
ยตุิ 

 


