Virgin Active Thailand
New Member (TH)
่ ั : 15 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาโปรโมชน
่ นลด 200 บาท เมือ
ฟรีสว
่ ช็ อปครบ 1,500 บาท ต่อใบเสร็จ
พิมพ์ E-coupon: NEWVAT
เฉพาะรอบจ ัดส่งภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด ( 7 ว ันหล ังจากสม ัครสมาชิก )
เงือ
่ นไข
• สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกเดอะวัน และลูกค ้า Virgin Active เท่านัน
้
้ 1,500 บาท คานวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล ้ว
• ยอดซือ
่ นี้สาหรับการสัง่ ซือ
้ ผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เฉพาะจัดส่งภายใน
• โปรโมชัน
ระยะเวลาทีก
่ าหนดเท่านัน
้
้ สินค ้าครบตามเงือ
• ลูกค ้าจะได ้รับส่วนลด เมือ
่ ซือ
่ นไขทีก
่ าหนด
้ เหมา (การซือ
้ สินค ้าทีม
้ ขึน
• ยกเว ้นสินค ้าซือ
่ บ
ี าร์โค ้ดเดียวกันตัง้ แต่ 7 ชิน
้ ไปต่อใบเสร็จ) สินค ้ายกแพค
ยีห
่ ้อเอ็ม 150, ยีห
่ ้อเบอร์ด,ี้ ยีห
่ ้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยีห
่ ้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24,
ยีห
่ ้อเฮลซ์บลูบอย และยีห
่ ้อแบรนด์, สินค ้าแผนกเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า, กระเช ้าของขวัญทุกชนิด, เครือ
่ งดืม
่
ผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสาหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ ามันประกอบอาหาร และ
้ สินค ้าครบ
น้ าตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค ้าทางการแพทย์ และเวชสาอางลูกค ้าจะได ้รับส่วนลด เมือ
่ ซือ
ตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด
้ ของใบเสร็จนัน
• คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช ้ร่วมกับคูปองส่วนลดอืน
่ ได ้ หากยอดซือ
้ มากกว่าหรือเท่ากับ
้
ยอดซือทีร่ ะบุในเงือ
่ นไขของแต่ละคูปองรวมกัน
• จากัดการรับส่วนลดมูลค่า 200 บาท ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ
• ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลีย
่ นหรือทอนเป็ นเงินสดได ้
• บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จากัด ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไข โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้า

Virgin Active Thailand
New Member (EN)
Promotion Period: 15 March 2021 – 31 May 2021
Get 200 Baht off when shop 1,500 Baht per receipt
Enter E-coupon: NEWVAT
For delivery dates made under the terms and conditions. (Within 7 Days after register with
Tops online)
Conditions
• Exclusively for The 1 members Virgin Active members only.
• The purchase price is 1,500 Baht and calculated on the net price after deducting discounts.
• Promotion is valid on the first online purchase at Tops online website and application once
the required purchase amount is made under the terms and conditions.
• Excluding the following items: wholesale (7 or more items bearing the same barcode per
receipt), bulk pack of M-150's products, Birdy's products, Sponsor’s 24-pack products,
Carabao Dang’s 50-pack products, Singha’s 24-pack soda, Hales Blue Boy's products,
Brand’s products, electronics, all gift baskets, alcoholic beverages, infant and follow-up
formula of baby milk powder, supplementary food, cooking oil, cooking sugar, medicine,
medical supplies and some cosmeceutical products.
• Customers will instantly receive a discount at the time of purchase once the required
purchase amount is made under the terms and conditions.
• Limit 1 redemption of 200 Baht per The 1 number throughout the promotion period.
• This discount coupon can be used with other coupons when the purchase price in the
receipt is greater than or equal to the purchase price of coupons combined.
• The discount cannot be exchanged or redeemed for cash.
• Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to change terms and conditions without
prior notice.

Existing Member (TH)
่ ั : 15 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาโปรโมชน
่ นลด 100 บาท เมือ
ฟรีสว
่ ช็ อปครบ 1,500 บาท ต่อใบเสร็จ
พิมพ์ E-coupon: TPSVAT
เงือ
่ นไข
•
•
•
•

•
•
•
•
•

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกเดอะวัน และลูกค ้า Virgin Active เท่านัน
้
้ 1,500 บาท คานวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล ้ว
ยอดซือ
่ นี้สาหรับการสัง่ ซือ
้ ผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เฉพาะสัง่ ซือ
้ ภายใน
โปรโมชัน
วันที่ 15 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 เท่านัน
้
้ เหมา (การซือ
้ สินค ้าทีม
้ ขึน
ยกเว ้นสินค ้าซือ
่ บ
ี าร์โค ้ดเดียวกันตัง้ แต่ 7 ชิน
้ ไปต่อใบเสร็จ) สินค ้ายก
แพคยีห
่ ้อเอ็ม 150, ยีห
่ ้อเบอร์ด,ี้ ยีห
่ ้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยีห
่ ้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดา
สิงห์ แพค 24, ยีห
่ ้อเฮลซ์บลูบอย และยีห
่ ้อแบรนด์, สินค ้าแผนกเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า, กระเช ้า
ของขวัญทุกชนิด, เครือ
่ งดืม
่ ผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสาหรับเด็กทารกและสูตร
ต่อเนื่อง, น้ามันประกอบอาหาร และน้าตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค ้าทางการแพทย์ และเวช
้ สินค ้าครบตามเงือ
สาอางลูกค ้าจะได ้รับส่วนลด เมือ
่ ซือ
่ นไขทีก
่ าหนด
้ สินค ้าครบตามเงือ
ลูกค ้าจะได ้รับส่วนลด เมือ
่ ซือ
่ นไขทีก
่ าหนด
จากัดการรับส่วนลดมูลค่า 100 บาท 3 สิทธิ์ ต่อหมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ
้ ของใบเสร็จนัน
คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช ้ร่วมกับคูปองส่วนลดอืน
่ ได ้ หากยอดซือ
้ มากกว่าหรือ
้
เท่ากับยอดซือทีร่ ะบุในเงือ
่ นไขของแต่ละคูปองรวมกัน
ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลีย
่ นหรือทอนเป็ นเงินสดได ้
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จากัด ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไข โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้า

Existing Member (EN)
Promotion Period: 15 March 2021 – 31 May 2021
Get 100 Baht off when shop 1,500 Baht per receipt
Enter E-coupon: TPSVAT
Conditions
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Exclusively for The 1 members and Virgin Active members only.
The purchase price is 1,500 Baht and calculated on the net price after deducting
discounts.
Promotion is valid for online purchase at Tops online website and application. For
selected delivery dates 15 March 2021 – 31 May 2021 only.
Excluding the following items: wholesale (7 or more items bearing the same barcode
per receipt), bulk pack of M-150's products, Birdy's products, Sponsor’s 24-pack
products, Carabao Dang’s 50-pack products, Singha’s 24-pack soda, Hales Blue Boy's
products, Brand’s products, electronics, all gift baskets, alcoholic beverages, infant
and follow-up formula of baby milk powder, supplementary food, cooking oil, cooking
sugar, medicine, medical supplies and some cosmeceutical products.
Customers will instantly receive the discount at the time of purchase once the
required purchase amount is made under the terms and conditions.
Limit 3 redemption of 100 Baht discount per The 1 number throughout the
promotion period.
This discount coupon can be used with other coupons when the purchase price in
the receipt is greater than or equal to the purchase price of all coupons combined.
The discount cannot be exchanged or redeemed for cash.
Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to change terms and conditions
without prior notice.

