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FUN-Tastic Club 

 บริษัท Hands On Co., Ltd  (บริษัทฯ) เป็นเจ้าของและผู้บริหาร ศนูย์ศิลปะ 3 มิติ Clay Works - 3D Art Learning 

Center และ โปรแกรม สทิธิประโยชน์ FUN-Tastic Club 

 โปรแกรมสทิธิประโยชน์ FUN-Tastic Club เป็นโปรแกรมที่ลกูค้า (สมาชิก) สามารถสะสมแต้ม เมื่อซือ้สนิค้า / บริการท่ี 
Clay Works แต้มที่สะสมไว้สามารถน ามาแลกเป็นของรางวลั (Reward): สนิค้า / บริการ /  คปูองเงินสด หรือ สทิธิ
ประโยชน์อื่น ๆ (Privilege)  

 สมาชิกจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขในการสะสมแต้ม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไข
เง่ือนไขและสทิธิประโยชน์ของโปรแกรมนี ้(รวมถึง แตไ่มจ่ ากดัอยูเ่ฉพาะ การสะสมแต้ม การแลกแต้ม สทิธิประโยชน์และ 
อื่นๆ) หรือการทดแทนการแลกของรางวลั โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

เงื่อนไขการสมัคร  

 สมคัรสมาชิกฟรี 
 สมาชิก FUN-Tastic Club ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ FUN-Tastic Kidz 

 โปรแกรมสทิธิประโยชน์นี ้เปิดรับสมคัรบคุคลธรรมดาที่มีอาย ุต า่กวา่ 15 ปี ณ วนัท่ีสมคัร 
 สมาชิก 1 ทา่นสามารถมีบญัชีสะสมแต้มได้เพียง 1 บญัชีเทา่นัน้ โดยต้องใช้ ช่ือ-นามสกลุ/วนัเกิด/ E-mail จริง  
 เนื่องจากวา่ บริษัทฯ จ าเป็นต้องดแูลผลประโยชน์ของสมาชิก ผา่นการเตอืนทาง E-mail เมื่อมีการ: 

1. ลงทะเบียน  

2. เปลีย่นแปลง ประเภทสมาชิก (ขึน้/ลง)  
3. แลกแต้ม  

4. ปรับปรุงแต้ม  

5. เตือนวา่จ านวนแต้มจะหมดอายภุายในสิน้ปี โดยจะสง่ อีเมล์ในวนัท่ี 15 กนัยายน และ 15 พฤศจิกายน  

 ผู้ปกครองของสมาชิก ต้องกรอกข้อมลูลงในแบบฟอร์มให้สมบรูณ์และถกูต้องตามความเป็นจริง พร้อมลงลายมือช่ือของ
ทา่นเพื่อยอมรับกฎเกณฑ์และเง่ือนไขของรายการ 

 หากข้อมลูในใบสมคัรไมค่รบถ้วน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บพิจารณาใบสมคัรนัน้ ใบสมคัรที่มีข้อมลูครบถ้วน
ในช่องทีก่ าหนดเทา่นัน้ ถงึจะได้รับการพิจารณาและอนมุตัิเป็นสมาชิกโปรแกรม FUN-Tastic Club ตอ่ไป 
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 การลงช่ือ ของผู้ปกครองของสมาชิก ก ากบัในใบสมคัรถือวา่สมาชิกได้ให้การยินยอมโดยไมม่กี าหนดระยะเวลาตอ่บริษัท
ฯ ในการเปิดเผย โอนถา่ย ใช้ หรือแลกเปลีย่นข้อมลูของสมาขกิทีร่ะบใุนใบสมคัร รวมถงึข้อมลูอื่นๆ ท่ีอยูใ่นเอกสารหรือที่
ได้มาจากสมาขิกระหวา่งที่ร่วมโปรแกรมดงักลา่ว 

 

ประเภทสมาชิก 

 เร่ิมต้นค านวนยอดซือ้สะสม ณ วนัท่ีสมคัรสมาชิก FUN-Tastic Club 

 เกณฑ์การ เลือ่นสถานภาพสมาชิก เป็นประเภท Silver / Gold พิจารณาจากยอดซือ้สะสม ในขว่งระยะเวลา 12 เดือน 
ตอ่เนื่องกนั โดยจะประมวลยอดซือ้ทกุสิน้วนั 

 เกณฑ์การ รักษาสถานภาพประเภท Silver / Gold พิจารณาจากยอดซือ้สะสม ในขว่งระยะเวลา 12 เดือน ตอ่เนื่องกนั 
โดยจะประมวลยอดซือ้ทกุสิน้วนั 

 สถานภาพของสมาชิกประเภท Silver / Gold จะคงสถานะอยู ่1 ปีนบัจากวนัท่ีได้สถานะ 

 หากอยูใ่นสถานภาพของสมาชิกประเภท Silver ยงัไมค่รบ 1 ปี แตย่อดซือ้สะสมย้อนหลงัไป 1 ปีถงึ 30,000 บาทแล้ว 
สมาชิกจะได้เลือ่นประเภทเป็น Gold  

 Standard Silver Gold 

ยอดซือ้สะสมย้อนหลงัไป 1 ปีนบัจากวนัท่ี
สมคัรสมาชิก FUN-Tastic Club 

เมื่อลงทะเบียน 20,000 บาท 30,000 บาท 

                                                                   
   

การสะสมแต้ม (Earn Point) 

 ทกุๆ  25 บาท เมื่อซือ้สนิค้า / บริการท่ี Clay Works มีคา่เทา่กบั 1 แต้ม 

 แต้มที่ได้จะค านวณจากยอดมลูคา่สนิค้า / บริการ หลงัหกัสว่นลด ตอ่ใบเสร็จ 

 ใช้ได้กบัทกุวิธีการช าระเงิน ไมว่า่จะช าระด้วยเงินสด บตัรเครดิต 

 ตรวจสอบช่ือ-นามสกลุ และแต้ม ของทา่นบนใบเสร็จรับเงินทกุครัง้ หรือ ตรวจสอบแต้มสะสมได้ที่ Clay Works ทกุ
สาขา 

 แต้มสะสมที่ปรากฏในใบเสร็จ จะเป็นแต้มสะสมจนถึงยอดการซือ้ลา่สดุของวนัก่อนหน้า ทัง้นีห้ากมีการได้แต้มจากการ
ซือ้วนันี ้แต้มจะไปประมวลผลและโชว์ในวนัถดัไป 

 คปูองเงินสด ที่ได้จากการแลกแต้ม เมื่อน ามาช าระคา่สนิค้า/บริการ จะไมน่ ามาค านวณแต้ม 

 ในกรณีที่แต้มสะสมไมถ่กูต้องหรือไมไ่ด้รับการบนัทกึเนื่องจากความผิดพลาด สมาชิกจะต้องแจ้งให้ทางสาขาที่สมาชิกได้
ซือ้สนิค้า / บริการ ปรับปรุงแต้ม ภายใน 2 วนัหลงัจากการซือ้สนิค้า / บริการครัง้นัน้  มิฉะนัน้จะถือวา่สมาชิกสละสทิธ์ิ 
ทัง้นีก้ารพิจารณาขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทฯ 

 แต้มสะสมของทา่นไมส่ามารถโอนไปยงัรายการอื่นหรือโอนให้กบับคุคลอื่นได้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้และไมอ่นญุาตให้ท า
การขอสะสมแต้มย้อนหลงัก่อนวนัท่ีท าการสมคัรเป็นสมาชิก  

 การเปลีย่นสนิค้าต้องท าภายใน 7 วนั หลงัจากที่ซือ้ 
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การแลกแต้ม (Redeem Point) 

 แสดงบตัรประชาชนของผู้ปกครองที่ลงทะเบียน  เพื่อใช้สทิธ์ในการแลกแต้ม และใช้สทิธิประโยชน์ 

 หากผู้ปกครองที่ลงทะเบยีนไว้ไมไ่ด้มาแลกแต้มด้วยตวัเอง ต้องยืน่เอกสารพร้อมเซ็นก ากบั ดงันี ้: 
o ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ปกครองที่ลงทะเบยีน 

o ส าเนาบตัรประชาชนของผู้แทนทีม่าแลกแต้ม 

 ส าหรับการแลกแต้มในแตล่ะครัง้ ใบแลกแต้ม (Redeem Slip) จะถกูพิมพ์และลงนาม โดยทัง้ผู้ปกครองที่ลงทะเบียน
และพนกังานผู้ รับแลก เป็นหลกัฐาน 

 แต้มที่ท าการแลกใช้ไป จะหกัลบในระบบในสว่นต้นของบญัชีโดยวิธี “เข้ากอ่นออกก่อน” (First in, First out) 

 แต้มที่ท าการแลกในวนันี ้จะท าการประมวลผลหกัลบยอดคงเหลอืทนัที 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่น / คืน ของรางวลั และ สทิธิประโยชน์ 

 ในกรณีที่แลกแต้มแล้ว การตดัแต้มไมถ่กูต้อง สมาชิกจะต้องแจ้งให้ทางสาขาที่สมาชิกได้ซือ้สนิค้า / บริการ ปรับปรุงแต้ม 
ภายใน 2 วนัหลงัจากการซือ้สนิค้า / บริการครัง้นัน้  มิฉะนัน้จะถือวา่สมาชิกสละสทิธ์ิ ทัง้นีก้ารพิจารณาขึน้อยูก่บัดลุย
พินิจของบริษัทฯ 

 

คูปองเงนิสด (Cash Coupon) 

 จ ากดั การใช้คปูองเงินสด 1 ใบ ตอ่ 1 ใบเสร็จเทา่นัน้ 

 ยอดการซือ้สนิค้าหรือบริการในใบเสร็จนัน้ จะต้องเทา่กบัหรือมากกวา่มลูคา่ของคปูองเงินสดนัน้  
 สมาชิกไมส่ามารถเปลีย่นคปูองเงินสดเป็นเงินสดได้ 

 คปูองเงินสดมีอาย ุ14 วนั นบัจากวนัออก Slip คปูองเงินสด 

 สว่นลดจากคปูองเงินสด จะไมน่ ามาค านวณแต้ม 

 บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิไมรั่บคปูอง ท่ีช ารุด ลบเลอืน ท าส าเนา หรือถกูเปลีย่นแปลงข้อมลู 

 บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบในกรณี คปูองเงินสด สญูหาย 

 

อายุแต้มสะสม 

 แต้มสะสมมีอาย ุ2 ปี นบัจากปีทีซ่ือ้สนิค้า / บริการ โดยจะท าการตดัแต้มหมดอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ทกุปี 

 



Fun-Tastic Club Customer Manual                     (Version 1.3) 

 
 
 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  (Privilege) 

 

- การขอใช้สทิธ์ิแตล่ะครัง้  จะต้องพิมพ์ Slip และลงนาม โดยทัง้ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนและพนกังานผู้ รับแลก เป็น
หลกัฐาน 

 
 

สิทธิประโยชน์ Standard Silver Gold 

ฟรี Welcome Pack - Silver Pack Gold Pack 

ฟรี Birthday Workshop  1 ครัง้/ปี * 1 ครัง้/ปี * 1 ครัง้/ปี * 

ฟรี Birthday Gift Set - Silver Set Gold Set 

ฟรี  Workshop Anywhere  1 ครัง้/ปี **  3 ครัง้/ปี ** 5 ครัง้/ปี ** 

ฟรี ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม - 1 ครัง้/ปี * 1 ครัง้/ปี * 

ส่วนลด  (Product/Course) - 3% 5% 

ส่วนลด On-Top  

(เมื่อใช้กับโปรโมชั่นอื่น) 
- 1.5% 2.5% 

* ปีปฎิทิน 

** ปีของสถานะสมาชิก 

 

รายละเอียด สิทธิประโยชน์ Remark 
เล่ือนสถานภาพ

สมาชิก เป็นประเภท 

Silver / Gold 

 ส านกังานใหญ่ จดัสง่ Welcome Pack ให้
สาขาเป็นผู้มอบให้กบัสมาชิกเอง ส านกังานใหญ่ 



Fun-Tastic Club Customer Manual                     (Version 1.3) 

 

    ** สิทธิประโยชน์ท่ีสาขาต้องท าการตดัสิทธ์ิใน LP และ พิมพ์ Slip 
 

 

 

  

Birthday ** 

 Workshop  

 ใช้สิทธ์ิได้ ในเดือนเกิดเทา่นัน้ 

 1 ครัง้/ปีปฏิทิน (มกราคม-ธนัวาคม) 

 ใช้สิทธ์ิได้ เฉพาะสาขาท่ีเป็นสมาชิกอยู่
เทา่นัน้ 

สาขา 

ตดัสิทธ์ิใน LP 

และ พิมพ์ Slip 

Birthday  

Gift Set 

 ส านกังานใหญ่ จดัสง่ให้สาขาเป็นผู้มอบ
ให้กบัสมาชิกเอง ส านกังานใหญ่ 

ส่วนลด  

(Product/Course) 

Silver – 3% 
Gold – 5% สาขา 

ส่วนลด On-top 

(Product/Course) 

ถ้าใช้ร่วมกับโปรโมช่ันอ่ืน   

Silver – 1.5% 
Gold – 2.5% 

สาขา 

 

ฟรี ค่าสมัคร ** 

เข้าการแข่งขัน 

 

 ท่ีจดัโดยส านกังานใหญ่ 

 1 ครัง้/ปี ปฏิทิน 

สาขา 

ตดัสิทธ์ิใน LP 

และ พิมพ์ Slip 

 

 

 Workshop ** 

Anywhere 

 ขอใช้สิทธ์ิ พิมพ ์Slip  ได้ทกุสาขา 

 ใช้ Slip ท า Workshop ได้ทกุสาขา โดยไม่
จ ากดัการใช้เฉพาะสาขาท่ีพิมพ์ Slip เพราะ 
Slip เปล่ียนมือได้ เพ่ือ การสนบัสนนุ 
Friend-get-Friend 

 โดยนบัปี ตามปีของสถานภาพของประเภท
สมาชิก 

สาขา 

ตดัสิทธ์ิใน LP 

และ พิมพ์ Slip 
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมนีไ้ด้ทกุเมื่อ โดยไมต้่องแจ้งเหตผุลหรือแจ้งสมาชิกให้ทราบลว่งหน้า หลงัจาก
การยกเลกิโปรแกรม สมาชิกจะไมส่ามารถสะสมแต้มได้ตอ่ไป โดยการยกเลกิโปรแกรมจะไมส่ง่ผลบงัคบัทางกฎหมาย
ใดๆ ตอ่บริษัทฯ และบริษัทฯ ไมต้่องรับผิดชอบตอ่คา่เสยีหายหรือคา่ปรับใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการยกเลกิโปรแกรม 

 ในกรณีที่พบวา่สมาชิกได้ละเมิดเง่ือนไขของโปรแกรมไมว่า่ทางใดทางหนึง่ ถือวา่เป็นการผิดสญัญา ซึง่จะสง่ผลให้เกิด
การยกเลกิสถานะการเป็นสมาชิกของโปรแกรมโดยอตัโนมตัิ พร้อมกบัการบลอ็คแต้ม และแต้มที่สะสมจะถกูลบทิง้ออก
จากระบบทนัที บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ตอ่สมาชิกจากการถกูยกเลกิและถกู
เชิญออกจากโปรแกรมไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสะสมแต้มใหมใ่ห้กบัสมาชิกท่ีถกูยกเลกิ 

 เมื่อทา่นสมคัรเป็นสมาชิก FUN-Tastic Club  ข้อมลูของทา่นอาจถกูน ามาใช้ในวตัถปุระสงค์ทางการตลาดหรือการ
สือ่สารของบริษัทฯ คูส่ญัญาธุรกิจ ได้ในขอบเขตที่สมาชิกให้ความยินยอมไว้เมื่อสมคัรเป็นสมาชิก 

 

 


