
 

สิทธิพิเศษจากบตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ  : รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 17.5%** 

 
 

 

 

**เง่ือนไขตามท่ีธนาคารฯกาํหนด  หากลกูคา้ทาํรายการผ่อนชาํระกบัทางธนาคารแลว้จะไม่สามารถรบัสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ไดอี้ก 

 

 

 รบัสทิธ์ิผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (สาํหรบัการซ้ือ Siam Gift Card)  

 
 

 

 

**เฉพาะรา้นคา้ท่ีรว่มรายการรบั Siam Gift Card  / เง่ือนไขตามท่ีธนาคารฯกาํหนด 

 
 

 

 

สิทธิพิเศษจากบตัรเครดิตที่ร่วมรายการ 

 

     สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตอิออน (1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561) 

รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท เม่ือมียอดใชจ้า่ยผ่านบตัรเครดิตอิออนตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

รวมการใชจ้่ายที่ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์และสยามดิสคฟัเวอรี่ 
 

ยอดใชจ้า่ย / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 

10,000 – 49,999 บาท 400 บาท 

50,000 – 99,999 บาท 2,800 บาท 

ตั้งแต่ 100,000 บาทข้ึนไป 6,000 บาท 
 

หมายเหตุ : โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ ์SMB ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 16 หลกั (ไมเ่วน้วรรค)  

ส่งมาท่ี 4589123 ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และไดร้บัขอ้ความตอบรบัจากระบบ   (1 ครั้ง / บตัร / รายการส่งเสริมการขาย) 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข  

1. สิทธิพิเศษสาํหรบัผูถื้อบตัรเครดิตทุกประเภท (ยกเวน้บตัรเครดิตเพ่ือองคก์ร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) เม่ือมียอดใชจ้่ายท่ีรา้นคา้ภายในศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์สยามดิสคฟัเวอร่ี ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ระหวา่งวนัท่ี 
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2. ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเครดิตเงินคืน ดงัน้ี 

• ยอดใชจ้า่ยตั้งแต่ 10,000 - 49,999 บาท / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 400 บาท 

• ยอดใชจ้า่ยตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 2,800 บาท 

• ยอดใชจ้า่ยตั้งแต่ 100,000 บาทข้ึนไป / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 6,000 บาท 

(สูงสุด 8,000 บาท / บญัชีบตัรหลกั / รวมทุกศนูยก์ารคา้ฯ / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคาํนวณจากอตัราสูงสุด / เซลสส์ลิป และ

ยอดใชจ้่ายจากบตัรเสริมจะคาํนวณรวมเขา้บญัชีบตัรหลกั) 

3. ผูถื้อบตัรจะตอ้งลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ ์SMB ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 16 หลกั (ไม่เวน้วรรค)  

ส่งมาท่ี 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศพัท ์AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และไดร้บัขอ้ความตอบรบัจากระบบ 

http://www.google.co.th/url?url=http://marketeer.co.th/archives/72214&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjnjtPW3ZjQAhWKuo8KHbe6CYcQwW4IFzAB&sig2=pgn5S-n29SaW8eNF3LcGdw&usg=AFQjCNHGnm8NP2CQAbD_mx3Qyf7f9MGisg


(1 ครั้ง/บตัร/รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) โปรดเก็บหลกัฐานการทาํรายการไวเ้พ่ือการตรวจสอบ 

4. บริษัทฯ จะคาํนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีลงทะเบียน ไมร่วมถึงการใชจ้่ายท่ีหา้งสรรพสินคา้, ฟู้ ด ฮอลล,์ โฮม เฟรช 

มารท์, กูรเ์มต ์มารเ์ก็ต, เพาเวอรม์อลล,์ การชาํระค่าสินคา้หรือบริการประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ บุหร่ี, บตัรกาํนัล, บตัรเติมเงิน, ทองคาํ

และจิลเวลร่ี, สินคา้ขายส่งเพ่ือการคา้, สินคา้ผ่อนชาํระ, สินเช่ือเงินกูแ้ละเช่าซ้ือ, การซ้ือหน่วยลงทุน, การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ, การ

เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบ้ีย คา่ธรรมเนียมการใชว้งเงิน คา่ปรบั คา่ธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการท่ีมีการยกเลิกหรือคืน

สินคา้/บริการ 

5. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรหลกัภายใน 90วนันับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย กรณีท่ียงัไมไ่ดร้บัเครดิตเงินคืน 

โปรดแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบภายใน 30 วนั นับแต่พน้ระยะเวลาดงักล่าว และในกรณีท่ีเครดิตเงินคืนไมถู่กตอ้ง โปรดแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบภายใน 

90 วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืน 

6. ยอดใชจ้่ายของรายการสง่เสริมการขายน้ีไมส่ามารถใชร้่วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนของบริษัทฯ ได ้

7. เครดิตเงินคืนเป็นสิทธ์ิเฉพาะตวัของผูถื้อบตัร ไมส่ามารถโอน เปล่ียน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธ์ิอ่ืนหรือบริการอ่ืนได ้

8. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเขา้รว่มรายการส่งเสริมการขายเฉพาะผูถื้อบตัรท่ียงัคงสภาพสมาชิก และมีประวติัการชาํระท่ีดีตามหลกัเกณฑข์อง

บริษัทฯ จนถึงวนัท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืน และยกเวน้การมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดงัต่อไปน้ี (1) มีการชาํระเงินเขา้บญัชีบตัรเครดิตเกินวงเงินท่ี

บริษัทฯ อนุมติั (2) ใชบ้ตัรเครดิตหรือสินเช่ือเพ่ือวตัถุประสงคอ์นัขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ หรือใชใ้นกิจการหรือ

ธุรกิจของตนเอง ครอบครวั เครือญาติ หรือบุคคลใกลชิ้ด (3) ใชบ้ตัรเครดิตหรือสินเช่ือไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีบริษัทฯ 

กาํหนด หรือเง่ือนไขของรายการส่งเสริมการขายน้ี หากพบภายหลงัวา่ผูถื้อบตัรขาดคุณสมบติั บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน 

9. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยุติรายการส่งเสริมการขายหรือเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนด เง่ือนไข วธีิการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใตร้ายการ

ส่งเสริมการขายน้ี โดยจะประกาศทางเวบ็ไซต ์www.aeon.co.th กรณีมีขอ้พิพาทคาํตดัสินของบริษัทฯ ถือเป็นท่ีสุด 

10.ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขน้ีจดัทาํข้ึนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกนัใหถื้อเอาขอ้ความภาษาไทย

เป็นหลกัในการตีความ 

11.โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีจุดขาย เวบ็ไซต ์www.aeon.co.th และส่ือประชาสมัพนัธ์อ่ืนของบริษัทฯ 

 

         (15 มี.ค.-15 พ.ค.61)                               

         อภิสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิตี้ รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 17.5% 

จุดลงทะเบียน: Citi M Visa Customer Service ชั้น 4 สยามพารากอน 

ต่อท่ี 1*    รบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 12.5% เม่ือใชค้ะแนนสะสม ซิต้ีรีวอรด์ เท่ายอดซ้ือ 

      สาํหรบับตัรเครดิตซิต้ี เอ็ม วีซ่า และซิต้ี อลัทิมา่ 

ต่อท่ี 2**  รบัเครดิตเงินคืนเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท เม่ือใชจ้่ายผ่านบตัรฯ  

ยอดใชจ้า่ย เครดิตเงินคืน 

ทุกๆ 30,000 บาท/ เซลลส์ลิป 500 

100,000 บาท/ เซลลส์ลิป 3,000 

200,000 บาท/ เซลลส์ลิป เฉพาะรา้นคา้ในหมวดแฟชัน่ 10,000 

เง่ือนไขธนาคารซิต้ีแบงก ์

- *ยกเวน้บตัรเครดิตซิต้ีแคชแบ็ก บตัรเครดิตซิต้ี ซิมพลิซิต้ี บตัรเครดิตซิต้ี รอยลั ออรคิ์ด พลสั และบตัรเสริมทุกประเภท 

- คะแนนท่ีทาํรายการแลว้ไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได ้

- จาํกดัยอดใชจ้่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อท่ี 1 : 300,000 บาท/ บตัรฯ ตลอดรายการ 

 

- **จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 10,000 บาท/ บตัร/ ตลอดรายการ 

- */** ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะทาํการเครดิตเงินคืน และคะสะสมซิต้ีรีวอรด์เขา้บญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ 

   โดยสมาชิกบตัรฯ จะตอ้งคงสภาพสมาชิกบตัรฯ จนถึงวนัท่ีทาํการโอนเครดิตเงินคืนเขา้บญัชี 

- สงวนสิทธ์ิการคาํนวณเครดิตเงินคืน 10,000 บาท เฉพาะยอดใชจ้า่ยจากรา้นคา้หมวดแฟชัน่เท่าน้ัน 

 

 



         (16  พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561) 

อภิสทิธิ์เฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิตี้ รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 17.5 % 

ต่อท่ี 1*  -รบัเครดิตเงินคืน 12.5% เม่ือใชค้ะแนนสะสม ซิต้ีรีวอรด์ เท่ายอดซ้ือสาํหรบับตัรเครดิตซิต้ี เอ็ม วีซ่า  

    และซิต้ี อลัทิมา่ 

   -รบัเครดิตเงินคืน 10% เม่ือใชค้ะแนนสะสมซิต้ีรีวอรด์เท่ายอดซ้ือสาํหรบับตัรเครดิตซิต้ีประเภทอ่ืนๆ  

    จุดลงทะเบียน: Citi M Visa Customer Service ชั้น 4 สยามพารากอน 

ต่อท่ี 2** รบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 5,000 บาท เม่ือใชจ้่ายผ่านบตัรฯ  

   ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพ่ือรบัเครดิตเงินคืน พิมพ ์PRC (เวน้วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรฯ  

   12 หลกัสุดทา้ย (ไมต่อ้งเวน้วรรคระหวา่งหมายเลข) ส่งมาท่ี 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 

ยอดใชจ้า่ย / เซลสส์ลิป เครดิตเงินคืน 

ทุก 20,000  บาท 350 บาท 

50,000  บาทข้ึนไป 2,000 บาท 

100,000  บาทข้ึนไป 5,000 บาท 

เฉพาะบตัรเครดิตซิต้ี อลัทิม่า / เพรสทีจ / พรีเฟอร ์และซีเล็คเท่าน้ัน 

จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืน 5,000  บาท /บตัรฯ (บตัรหลกัรวมบตัรเสรมิ)/ ศูนยก์ารคา้/ตลอดรายการ 

 

เง่ือนไขธนาคารซิตี้ แบงก ์

ตอ่ท่ี 1: - ยกเวน้บตัรเครดิตซิต้ีแคชแบ็ก บตัรเครดิตซิต้ี ซิมพลิซิต้ี บตัรเครดิตซิต้ี รอยลั ออรคิ์ด พลสั และบตัรเสริมทุกประเภท 

- สงวนสิทธ์ิสาํหรบัลกูคา้ท่ีลงทะเบียนและตดัคะแนนท่ี Citi M Visa Customer Service ชั้น 4 ขา้ง Fitness First 

- คะแนนท่ีทาํรายการแลว้ไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได ้

- จาํกดัยอดใชจ้่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อท่ี 1 : 300,000 บาท/ บตัรฯ ตลอดรายการ 

ตอ่ท่ี 2: - จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืน 5,000 บาท/บตัรฯ/ตลอดรายการ (บตัรหลกัรวมบตัรเสริม) และลงทะเบียนเขา้ร่วมโปรแกรม 

- ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะทาํการเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิกบตัรฯ จะตอ้งคงสภาพ

สมาชิกบตัรฯ จนถึงวนัท่ีทาํการโอนเครดิตเงินคืนเขา้บญัชี 

- สงวนวิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีลงทะเบียนและมียอดใชจ้่ายตามท่ีกาํหนดเท่าน้ัน  

- สงวนสิทธ์ิสาํหรบัสมาชิกบตัรฯ ท่ีลงทะเบียนผ่าน SMS ในระยะเวลาของโปรโมชัน่เท่าน้ัน 

- ไม่สามารถใชร่้วมกบัรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได ้

- สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิต้ีท่ีออกในประเทศไทยเท่าน้ัน 

- ธนาคารซิต้ีแบงกไ์ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ หากมีปัญหาหรือขอ้สงสยักรุณาติดต่อรา้นคา้หรือผูใ้หบ้ริการโดยตรง โปรด

สอบถามรายละเอียดก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตดัสินขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพาทใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการส่งเสริมการขายน้ี 

 

              สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตกสิกรไทย (1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561) 

รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 17.5% เม่ือใชจ้า่ยตามเง่ือนไข 

ตอ่ท่ี 1 รบัเครดิตเงินคืน 15%* เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใชจ้า่ย 

ตอ่ท่ี 2 รบัเครดิตเงินคืน 2.5%** 

ยอดใชจ้า่ย/เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 

20,000 บาทข้ึนไป 400 บาท 

60,000 บาทข้ึนไป 1,300 บาท 

http://www.google.co.th/url?url=http://marketeer.co.th/archives/72214&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjnjtPW3ZjQAhWKuo8KHbe6CYcQwW4IFzAB&sig2=pgn5S-n29SaW8eNF3LcGdw&usg=AFQjCNHGnm8NP2CQAbD_mx3Qyf7f9MGisg


120,000 บาทข้ึนไป 3,000 บาท 

**• จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืน 3,000 บาท/ท่านตลอดรายการ  

• แจง้แลกคะแนนและลงทะเบียนรบัเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนชั้น M ฝัง่ Stardome ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน เท่าน้ัน 
 

เง่ือนไข 

*• สิทธิพิเศษเฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทย ท่ีใชจ้่ายภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอนเท่าน้ัน • ผูถื้อบตัรตอ้งแจง้แลกคะแนนสะสมทุกครั้งท่ีตอ้งการแลก

รบัคืน 15% ณ จุดแลกคะแนนท่ีทางศนูยก์ารคา้กาํหนด เท่าน้ัน •  คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถื้อบตัรตาม

จาํนวนคะแนนท่ีทาํการแลก และไมส่ามารถยกเลิก คืน แลก เปล่ียน หรือ ทอนเป็นเงินสดได ้ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน • กรณีคะแนนสะสมไมเ่พียงพอ ธนาคารจะ

ไม่ดาํเนินการแลกเครดิตเงินคืน 15% ใหก้บัผูถื้อบตัร  การคืนเงินเครดิตเขา้บญัชีเครดิต ดาํเนินการภายใน 60 วนัทาํการ • สินคา้และรา้นคา้ท่ีไม่ร่วม

รายการสินคา้แลกซ้ือ, บตัรของขวญั, บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส,์ สุรา ยา บตัรกาํนัล บตัรโทรศพัทแ์ละบตัรเติมเงินทุกประเภท การชาํระค่าบริการต่างๆ ค่า

สาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมและค่าประกนัทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการน้ีได ้ • บตัรเครดิตไทเทเนียม บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคลทุก

ประเภท ไมส่ามารถร่วมรายการน้ีได ้ **• สงวนสิทธ์ิในการรบัเครดิตเงินคืนเฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทย ท่ี ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชั้น M ฝัง่ 

Stardome ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน วนัท่ี 1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561 เท่าน้ัน • จาํกดัการมอบเครดิตเงินคนืสงูสุด 3,000 บาท/ท่านตลอดรายการ • ผูถื้อ

บตัรจะไดร้บัเครดิตเงินคืนในบญัชีบตัรเครดิตของผูถื้อบตัร ภายใน 60 วนัหลงัจากส้ินสุดรายการส่งเสริมการขาย • บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคล

ทุกประเภท และรายการแบ่งจา่ยรายเดือน Smart Pay  และ KBank  Smart Pay By Phone ไม่สามารถร่วมรายการน้ีได ้• ผูถื้อบตัรไม่สามารถนําใบเสร็จหรือ

เซลสส์ลิปมารวมคิดในการรบัเครดิตเงินคืนสาํหรบัรายการน้ีได ้ */** • ผูถื้อบตัรท่ีจะไดร้บัเครดิตเงินคืนจะตอ้งมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวติัการ

ชาํระเงินท่ีดี ไม่ผิดนัดชาํระเงินตามขอ้กาํหนดของการเป็นผูถื้อบตัรเครดิตของธนาคาร จนถึงวนัท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไข ขอ้กาํหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากมีกรณีพิพาท คาํตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด • สอบถาม

รายละเอียดเพิม่เติมไดท่ี้ K-Contact Center 0 2888 8888 

 

   สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิบตัรเครดิต กรุงศรี  (1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561) 

แลกรบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*  
Step 1 : ใช ้1,000 คะแนนแลกรบัเครดิตเงินคืน 100 บาท (10%)  

Step 2 : รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%*  
 

เม่ือใชจ้า่ยครบ รบั หมายเหตุ 

ทุก 1,000 บาท/เซลลส์ลิป ฟจิูชะ กรีนที (รสเทสต้ี) 1 ขวด จาํกดั 5 ขวด/ท่าน/วนั 

เม่ือใชจ้า่ยครบ (บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป) รบัเครดิตเงินคืน (บาท)  

20,000 300  

50,000 1,000  

100,000 5,000*  
- จาํกดัการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสูงสุด 50,000 คะแนน/บญัชีบตัร/วนั  

- จาํกดัการรบัฟูจิชะ กรีนที (รสเทสต้ี) 5 ขวด/ท่าน/วนั  

- จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/บญัชีบตัรหลกั/ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน่/ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน 
 

เงื่อนไข  

· สอบถามรายละเอียดและเง่ือนไขเพ่ิมเติม ณ จุดขาย เฉพาะรา้นคา้ในศนูยก์ารคา้และสินคา้ท่ีร่วมรายการเท่าน้ัน  

· สงวนสิทธ์ิการใหเ้ครดิตเงินคืนเฉพาะลกูคา้ท่ีใชจ้่ายตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯกาํหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศนูยก์ารคา้     

  สยามพารากอน : ชั้น M Stardome  มิฉะน้ันถือวา่สละสิทธ์ิ)  

เงื่อนไขสาํหรบัการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน  

· สงวนสิทธ์ิการเขา้ร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิต กรุงศรี(บตัรหลกั)ท่ีรว่มรายการและมีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเพียงพอต่อการแลก 

  เท่าน้ัน  โดยจาํกดัการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสูงสุด 50,000 คะแนน/บญัชีบตัรหลกั/วนั  

เงื่อนไขการรบัของสมนาคุณ  

· ฟูจชิะ กรีนที (รสเทสตี้ ) จาํกดัการรบัน้ําชาเขียว 5 ขวด/ท่าน/วนั หรือจนกวา่สินคา้จะหมด เฉพาะสมาชิกบตัรท่ีมียอดใชจ้่าย ครบทุก  



  1,000 บาท/เซลลส์ลิป  

· สมาชิกบตัรจะตอ้งแสดงหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเสร็จ เซลลส์ลิป และบตัรเครดิตเพ่ือแลกรบัของสมนาคุณ ณ จุดแลกของสมนาคุณในวนัท่ีทาํ 

  รายการเท่าน้ัน  

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกของสมนาคุณคืน กรณีท่ีมีการยกเลิกรายการซ้ือสินคา้หรือสมาชิกบตัรปฏิเสธการชาํระเงินในภายหลงั  

· ของสมนาคุณไมส่ามารถโอน/เปล่ียน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได ้ 

เงื่อนไขการรบัเครดิตเงินคืน  

· สงวนสิทธ์ิการใหเ้ครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อหมายเลขบญัชีบตัรหลกั ภายใตช่ื้อ-นามสกุลเดียวกนั ตลอดรายการส่งเสริมการขาย 

  ท่ีศนูยก์ารคา้สยามพารากอน  

· บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรฯภายใน 90 วนัหลงัส้ินสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบตัรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเขา้บญัชีบตัร 

  หลกัเท่าน้ัน)  

· ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ดร้บัเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศนูยบ์ริการบตัรเครดิตภายใน 120 วนัหลงัจากวนัท่ีจบรายการ  

· ยอดการใชจ้่ายแต่ละรายการไมส่ามารถนํามาสะสมหรือรวมกนัได ้โดยจะคาํนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลลส์ลิป  

· รายการส่งเสริมการขายน้ีไมส่ามารถใชร้่วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ได ้ 

· ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกท่ียงัคงสภาพสมาชิกอยู ่และมีประวติัการชาํระดีจนถึงวนัท่ีมีการเครดิตเงินคืนในบญัชีของท่าน  

· ยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีเขา้ร่วมรายการจะตอ้งเกิดข้ึน ในวนัท่ีกาํหนดเท่าน้ันไมนั่บรวม ดอกเบ้ีย คา่ปรบั คา่ธรรมเนียมต่างๆ     

  ยอดค่าใชจ้่ายท่ีถูกยกเลิก ยอดค่าใชจ้่ายท่ีมีการคืนสินคา้ในภายหลงั ยอดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากบตัรเสริม ท่ีเรียกเก็บเงินจากบญัชี 

  บตัรหลกับริษัทฯ  

· รายการเครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอน/เปล่ียน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได ้ 

· ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบตัร ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงัวา่มีการยกเลิกการทาํรายการของรายการส่งเสริม 

  การขายน้ี  

 
 

เงื่อนไขการรบัเครดิตเงินคืน (ต่อ) 

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ โดยถือขอ้มลูท่ีบริษัทฯมีอยู่เป็นสาํคญั ผูถื้อบตัรควรเก็บหลกัฐานการเขา้รว่มรายการ และเซลลส์ลิปไวเ้พ่ือการ 

  ตรวจสอบกรณีจาํเป็น  

· บริษัทฯ ไมมี่ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ หากมีขอ้สงสยักรุณาติดต่อผูใ้หบ้ริการโดยตรงเท่าน้ัน  

· ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯกาํหนด หากมีกรณีพิพาท  

  คาํตดัสินของบริษัทฯ ถือเป็นท่ีสุด  

· ยกเวน้การซ้ือสินคา้จากหา้งสรรพสินคา้ภายในสยามพารากอน, Power Mall ทุกสาขา, Gourmet Market และ Home Fresh Mart  

  ทุกสาขา ,แผนกสุรา, บตัรโทรศพัท ์บตัรเติมเงินทุกประเภท, บตัรกาํนัล, การซ้ือสินคา้ผ่อนชาํระ Krungsri Smart Plan  

· ใหบ้ริการสินเช่ือโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยุธยา จาํกดั  

 

 

สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิต KTC (1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561)   

แลกรบัเครดิตเงินคืน 13% หรือ 15% (ไมจ่าํกดัยอดแลกรบัสงูสุดตลอดรายการ) 

เม่ือใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต KTC และใชค้ะแนนสะสม KTC Forever Rewards เท่ากบัยอดใชจ้่ายต่อเซลสส์ลิป  

- แลกรบัเครดิตเงินคืน 13% วนัจนัทร ์– พฤหสับดี หรือ 15% วนัศุกร,์ เสาร ์และอาทิตย ์ 
(เฉพาะการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตฯ กบัรา้นคา้เช่าภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอนเท่าน้ัน) 

หรือ    แลกรบั Siam Gift Card 300.- 
เม่ือใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต KTC ครบทุก 10,000.- ต่อเซลสส์ลิป ณ รา้นคา้เช่าภายในศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 

เท่าน้ัน (จาํกดัยอดรบั Siam Gift Card สงูสุด 1,500.- ต่อสมาชิกบตัรเครดิต ต่อตลอดรายการ) 
 

หมายเหตุ : สิทธิพิเศษการแลกรบัเครดิตเงินคืน 13% หรือ 15% และการแลกรบั Siam Gift Card 300.- สาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิต KTC ท่ี

นําเซลลส์ลิปจากการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตฯ มาลงทะเบียนแจง้ความประสงคก์ารรบัสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการท่ีจุดแลกรบัสิทธิพิเศษของ

งานภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอน  ชั้น M STARDOME เท่าน้ัน และยอดใชจ้่ายจากแผนกต่างๆ ภายในหา้งสรรพสินคา้ Paragon 

Department Store ไมส่ามารถเขา้รว่มรายการได ้
 



เงื่อนไขรายการ 

• รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) น้ี บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ เคทีซี จดัทาํข้ึนเพ่ือมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดใหแ้ก่

สมาชิกบตัรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ท่ีมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต KTC 

(“บตัรฯ”) ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดเท่าน้ัน 

• ขอสงวนสิทธ์ิยกเวน้สมาชิกบตัรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บตัรเครดิต KTC - ศนูยบ์ริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย, บตัร

เครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบตัร KTC เพ่ือหน่วยงานรฐั ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการน้ีได ้

• ขอสงวนสิทธ์ิการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการน้ีใหแ้ก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC ท่ีคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตฯ โดยไมผิ่ดนัดชาํระหน้ี

ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวนัท่ีเคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการน้ีใหส้มาชิกบตัรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะการ

ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการเพ่ือการใชส้อยส่วนบุคคลเท่าน้ัน 

• ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตฯ ท่ีมีคะแนนสะสมเพียงพอตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดเท่าน้ัน และเฉพาะการใชค้ะแนนสะสมแลกรบัสิทธิ

พิเศษวนัต่อวนัท่ีสมาชิกทาํรายการเท่าน้ัน โดยคะแนนสะสมจะถูกหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดิตฯ ทนัทีท่ีสมาชิกบตัรเครดิตฯ ใชแ้ลก

รบัสิทธิพิเศษตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดเท่าน้ัน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิตฯ ท่ีเกิดจากการใชค้ะแนนสะสมแลกรบัภายใน 60 วนั นับจากวนัส้ินสุดรายการ 

• เง่ือนไขการใช ้Siam Gift Card เป็นไปตามเง่ือนไขของศนูยก์ารคา้ฯ และยอดคงเหลือหลงัจากการใช ้Siam Gift Card ตอ้งชาํระดว้ยบตัรเครดิต 

KTC เท่าน้ัน 

• ขอสงวนสิทธ์ิโดยถือขอ้มลูของเคทีซีเป็นสาํคญั สมาชิกบตัรเครดิตฯ ผูร้ว่มรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซีรวมทั้งเซลสส์ลิป

เพ่ือเป็นหลกัฐานอา้งอิงและตรวจสอบในกรณีจาํเป็น 

• ขอสงวนสิทธ์ิสิทธิประโยชน์ตามรายการน้ีไมส่ามารถแลกเปล่ียน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธ์ิใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้

• เคทีซีขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงของรางวลั รายละเอียด ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

และกรณีมีขอ้พิพาท คาํตดัสินของเคทีซี ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

• สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ KTC PHONE 02 123 5000 

   

                             สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตไทยพาณิชย ์ (1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561) 

• รบัเครดิตเงินคืน 3%  เม่ือใชจ้่ายครบทุก 10,000 บาท / ใบเสร็จ / เซลสส์ลิป 

• รบัเครดิตเงินคืน 5%  เม่ือใชจ้่ายครบ 100,000 บาทข้ึนไป / ใบเสร็จ/ เซลสส์ลิป 

 
เง่ือนไข  

• ลงทะเบียนท่ีจุดแลกของสมนาคุณท่ีทางธนาคารฯ กาํหนด  ชั้น M Stardome 

 

เง่ือนไขการคาํนวณ 

- รบัเครดิตเงินคืน 3%  เม่ือใชจ้า่ยครบทุก 10,000 บาท / ใบเสร็จ  

- รบัเครดิตเงินคืน 5%  เม่ือใชจ้า่ยครบ 100,000 บาทขึ้ นไป / ใบเสร็จ   

• ขอสงวนสิทธ์ิ ในการมอบเครดิตเงินคืนสงูสุด  5,000 บาท / ท่าน / รายการ  ในกรณีท่ีทางธนาคารฯ  ตรวจสอบพบวา่การ

ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ น มาจากการแบ่งชาํระค่าสินคา้ช้ินเดียวกนั ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิปฏเิสธการมอบเงินคืน  และเรียกรบัสินคา้

คืนได ้  

• คาํนซรจากการใชจ้่าย ณ รา้นคา้เช่าภายในศุนยก์ารคา้สยามพารากอน   รา้นคา้ในกลุ่ม Fashion เคร่ืองหนัง กระเป๋า 

รองเทา้ เคร่ืองประดบั นาฬกิา Jewelry Watch Dining  เท่าน้ัน ยกเวน้ สินคา้ผ่อนชาํระ การซ้ือเพื่อคา้ ขายส่ง บตัรโทรศพัท ์ 

ค่าโทรศพัทมื์อถือรายเดือน  การใชจ้่ายท่ีรา้น Mobile รา้น AIS / DTAC / True / Jaymart / Istudio / Vertu / Samsung / 

บตัรโทรศพัท ์  ค่าโทรศพัทมื์อถือรายเดือน บตัรเติมเงิน  Gift Card Voucher เคร่ืองยนต ์ รถยนต ์ ค่าน้ํา ค่าไฟ  การ

แลกเปล่ียนเงิน  สินคา้ผ่อนชาํระ SCB 0% ดีจงั   

• ของรางวลัไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได ้



• ขอสงวนสิทธ์ิในการใหข้องสมนาคุณเฉพาะบตัรเครดิตไทยพาณิชยโ์ดยผูถื้อบตัรจะตอ้งคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรและไม่

ผิดนัดชาํระเงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอเรียกคืนในกรณีท่ีตรวจพบในภายหลงัว่าผูท่ี้ไดร้บัสิทธ์ิมีคุณสมบติัไม่

ถูกตอ้ง  

• ในกรณีท่ีทางธนาคารฯ  ตรวจสอบพบว่าการใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ น มาจากการแบ่งชาํระค่าสินคา้ช้ินเดียวกนั ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ

ปฏเิสธการมอบเงินคืน  และเรียกรบัสินคา้คืนได ้  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการคาํนวณค่าใชจ้่าย ตามเง่ือนไขเท่าน้ัน โดยเศษของการคาํนวณ ท่ีไม่เขา้ขา่ยจะไม่ไดนํ้ามาคาํนวณในการ

มอบเงินคืน  

• ในกรณีท่ีทางธนาคารฯ มี 2 รายการส่งเสริมการขายท่ีซอ้นกนั  ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัลกูคา้โดยไดร้บัรายการส่งเสริมการขาย

จากรายการน้ี เท่าน้ัน   และ ไม่สามารถลงทะเบียน รายการส่งเสริมการขายซํ้ากนัได ้

• เงินคืน จะปรากฎในใบแจง้หน้ีใน 60 วนัหลงัจบรายการ  

• เฉพาะสินคา้ท่ีร่วมรายการโปรดตรวจสอบเง่ือนไข ณ  จุดขาย 

 

 

 

 

 

        สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทย   

               (1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561) 

รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท* 
เม่ือมีการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตธนชาตแบบชาํระเต็มจาํนวน/เซลลส์ลิป 

ยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลิป  เครดิตเงินคืน  

20,000 – 59,999 บาท 300 บาท 

60,000 – 119,999 บาท 1,500 บาท 

120,000 บาทข้ึนไป 4,800 บาท 

*รบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 6,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

*ลงทะเบียนเพื่อรบัเครดิตเงินคืน ณ จุดแลกรบัการสมนาคุณชั้น M STARDOME ภายในวนัท่ีทาํรายการซ้ือสินคา้เท่าน้ัน 

 

• รบัเพิ่ม ! เครดิตเงินคืน 10% เม่ือใชค้ะแนนสะสมแลกเท่ากบัยอดซ้ือ/เซลลส์ลิป              

    ประสงคใ์ชค้ะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008) 

 



เงื่อนไขการรบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท:  

• ขอสงวนสิทธ์ิการรบัเครดิตเงินคืน สาํหรบัลกูคา้ท่ีลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น M, Star dome (ใกลท้างเขา้พารากอนดี

พารท์เมน้สโตร ์ฝัง่รา้น Valentino) เท่าน้ัน 

• การรบัเครดิตเงินคืนเขา้บญัชี ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีมียอดการใชจ้่ายผ่านบตัรฯตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป/หมายเลขบตัร/

เซลลส์ลิป  และทาํรายการแบบชาํระเต็มจาํนวนเท่าน้ัน โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใชจ้่าย/หมายเลข

บตัร/เซลลส์ลิป (ตามตาราง) โดยเศษสตางคท่ี์เกิดข้ึนในทุกยอดใชจ้่ายจะไมนํ่ามาคาํนวณเครดิตเงินคืน 

• จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีสูงสุด  6,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

• การเครดิตเงินคืนจะคาํนวณจากยอดการใชจ้่ายผ่านบตัรฯ ทั้งบตัรหลกั และบตัรเสริมรวมกนัจากทุกรายการส่งเสริมการขาย ท่ี

ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ระหวา่งวนัท่ี 1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561 เท่าน้ัน โดยจะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรหลกัเท่าน้ัน 

• ธนาคารฯ จะทาํการเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิตบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธ์ิไมใ่ห ้

สาํหรบัรายการท่ีเป็นการแยกยอดใชจ้่ายออกเป็นหลายเซลลส์ลิป และขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินเขา้บญัชีเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตท่ียงัคงมี

สถานะปกติ และท่ีไมผิ่ดนัดชาํระจนถึงวนัท่ีทาํการเครดิตเงินคืน  

• ยอดใชจ้่ายตามเง่ือนไขการใชค้ะแนนสะสมเท่ากบัยอดใชจ้่าย/เซลลส์ลิป สามารถนํามารวมคาํนวณเพ่ือรบัเครดิตเงินคืนได ้ 

• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบั หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีท่ีใชบ้ตัรเครดิตท่ีเป็นไปในลกัษณะเพ่ือการคา้/ธุรกิจ 

การใชบ้ตัรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ตัรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเขา้บญัชีบตัร

เครดิต ซ่ึงมีผลเป็นการเพ่ิมวงเงินการใชบ้ตัรเครดิตใหเ้กินกวา่วงเงินท่ีธนาคารฯ กาํหนด 

• การเครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอน เปล่ียน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอ่ืนได ้

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการใชค้ะแนนสะสมเท่ากบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน10%:  

• สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทย ท่ีใชจ้่ายผ่านบตัรฯ โดยตอ้งเป็นบตัรหลกัท่ีมีคะแนนสะสม

ในบตัรฯ เท่าน้ัน  

• ผูถื้อบตัรสามารถใชค้ะแนนสะสมเท่ากบัยอดใชจ้่ายต่อเซลลส์ลิป เพ่ือแลกรบัเครดิตเงินคืน 10% ตามวนัท่ีทาํรายการ 

• การใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเครดิตเงินคืนสงวนสิทธ์ิเฉพาะผูถื้อบตัรท่ีมีคะแนนสะสมอยูใ่นบตัร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากบั

ยอดใชจ้่ายจากรา้นคา้ท่ีรว่มรายการในวนัท่ีธนาคารฯ ดาํเนินการหกัคะแนนเพ่ือทาํการเครดิตเงินคืน 

• กาํหนดการใชค้ะแนนเพ่ือแลกรบัเครดิตเงินคืน 10% จากทุกยอดการใชจ้่าย สงวนสิทธ์ิเฉพาะการทาํรายการตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึน

ไป/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลิป  (กรณียอดใชจ้า่ยตํา่กวา่ 1,000 บาท ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการน้ีได)้ และการเครดิตเงินคืนจะ

คาํนวณจากจาํนวนเงินหลกั100 บาทข้ึนไป เศษของจาํนวนเงินไม่ถึง 100 บาท ไมส่ามารถนํามาแลกเพ่ือเป็นส่วนลดได ้ ตวัอยา่ง 

ยอดใชจ้่าย 15,550 บาท ตดัคะแนนท่ี 15,500 คะแนน เท่ากบัเครดิตเงินคืน 1,550 บาท ซ่ึงลกูคา้ตอ้งแจง้ความประสงคใ์นการตดั

คะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทุกครั้งท่ีตอ้งการใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเป็นเครดิตเงินคืน 

• คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถื้อบตัรเครดิต ตามจาํนวนท่ีทาํการแลกคะแนนในวนัท่ีเครดิตเงินคืน 

• ธนาคารฯ จะทาํการเครดิตเงินคืนในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีผูถื้อบตัรแจง้ความประสงคใ์ชค้ะแนนแลกรบัเครดิตเงินคืน 

• กรณีท่ีลกูคา้มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสาํหรบัทาํรายการแลกเครดิตเงินคืนตามจาํนวนเท่ากบัยอดใชจ้า่ย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

ดาํเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใชค้ะแนนเท่ากบัยอดซ้ือแลกรบัเครดิตเงินคืนให ้

• คะแนนสะสมไมส่ามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได ้

• คะแนนสะสมท่ีขอใชสิ้ทธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแลว้ไมส่ามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

เงื่อนไขอื่นๆ : 

• สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยท่ีใชจ้่ายผ่านบตัรฯ เท่าน้ัน  

• บตัรเครดิตสาํหรบัองคก์ร (Corporate Card) ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายน้ีได ้

• ธนาคารฯ ไมร่บัผิดชอบต่อการสูญหายของขอ้มูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเขา้รว่มรายการและ

เซลลส์ลิปไวเ้พ่ือการตรวจสอบในกรณีท่ีจาํเป็น  



• สิทธิพิเศษน้ีไมส่ามารถใชร้ว่มกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนได ้

• ธนาคารไมมี่ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ  กรณีท่ีสินคา้และบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อศูนยก์ารคา้โดยตรง 

• สิทธิพิเศษน้ีไมส่ามารถรวมการใชจ้่ายในเชิงพาณิชย ์ เพ่ือการคา้ หรือโดยทุจริต การซ้ือบตัรของขวญั การซ้ือสินคา้จากรา้นคา้ท่ีไมไ่ด้

รว่มรายการ  เงินคืนท่ีเกิดจากการยกเลิกการซ้ือสินคา้และบริการ  รวมถึงรายการเงินคืนท่ีเกิดจาก Refund ทุกประเภท  

• กรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการคาํนวณยอดใชจ้่ายเพ่ือรบัเครดิตเงินคืน ผูถื้อบตัรตอ้งติดต่อธนาคารเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งภายใน 

90 วนันับแต่วนัท่ีธนาคารทาํการเครดิตเงินคืน 

• ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข และระยะเวลา เป็นไปตามท่ีธนาคารฯ กาํหนด กรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ คาํตดัสินของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

• ธนาคารฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการ

พิมพ ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   

• กรุณาสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ :  

นางสาวภทัรีพนัธ ์ วรมงคลพฤกษ์       ผูจ้ดัการส่วนส่งเสริมการตลาด  โทร 02-610-8148 
 


