
รับสิทธิพเิศษเพิ่มเตมิจากบัตรเครดติที่ร่วมรายการ :   

รับบัตรก านัล / คะแนนสะสม / เครดิตเงนิคืนสูงสุด 17% 
 

 
 

 
 

 

 รับสิทธ์ิผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* (ส าหรับการซือ้ Siam Gift Card) 
 
 
 
 
*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card  / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯก าหนด 
 
 

 
 

(10 ส.ค. – 17 ก.ย. 60) 
สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชกิบัตรเครดติอิออนรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 10,500 บาท 
เมื่อมยีอดใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตอิออนตามทีก่ าหนด 
 

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป รับเครดติเงินคืน 

10,000 – 49,999 บาท 300.- (0.6 – 3%) 

50,000 – 99,999 บาท 1,700.- (1.7 – 3.4%) 

ครบทกุ 100,000 บาท 3,500.- (3.5%) 
(จ ากัด 10,500 บาท / บัตรหลกั ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) 
 

ต้องลงทะเบียนทาง SMS โดยพิมพ์ SM1 ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดติอิออน 16 หลกั (ไมต้่องเว้นวรรค) สง่มาท่ี
หมายเลข 4589123 และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ 
(ลงทะเบียน 1 ครัง้/บตัร  ตลอดระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย) 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

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. สทิธิพิเศษส าหรับผู้ ถือบตัรเครดิตอิออนทกุประเภทที่ออกโดยบริษัท อิออนธนสนิทรัพย์(ไทยแลนด์)จ ากดั(มหาชน)(“บริษัทฯ”) (ยกเว้น
บตัรเครดิตเพื่อองค์กร) ท่ีมียอดใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตอิออน ณ ร้านค้าภายในศนูย์การค้าสยามพารากอนตัง้แตว่นัท่ี 10 ส.ค. – 17ก.ย. 
60 (39 วนั) 

2.    ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนดงันี ้

 ยอดใช้จ่ายตัง้แต ่ 10,000 – 49,999 บาท / เซลส์สลปิ รับเครดิตเงินคืน 300 บาท  

 ยอดใช้จ่ายตัง้แต ่ 50,000 – 99,999 บาท / เซลส์สลปิ รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท  

 ยอดใช้จา่ยครบทกุ  100,000 บาท / เซลส์สลปิ รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท  
(จ ากดั 10,500 บาท / บตัรหลกั ตลอดระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย โดยค านวณจากยอดใช้จ่ายสงูสดุอตัราเดยีว และยอดใช้จ่าย 
จากบตัรเสริมจะค านวณเข้าบญัชีบตัรหลกั) 

3.    ยอดใช้จา่ยที่น ามาค านวณไม่รวมการช าระคา่สนิค้าและ/หรือบริการท่ีห้างสรรพสนิค้า, ฟู้ ด ฮอลล์, โฮม เฟรช มาร์ท, กร์ูเมต์ มาร์เก็ต,  
   เพาเวอร์มอลล์, สนิค้าประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, บหุร่ี, บตัรก านลั, บตัรเติมเงินทกุประเภท, สนิค้าผอ่นช าระ, สนิค้าขายสง่เพือ่ 
   การค้า, ทองค าและจิลเวลร่ี, ร้านค้าออนไลน์, ธุรกรรมสนิเช่ือเงินกู้และเชา่ซือ้, การซือ้หนว่ยลงทนุ, การแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ        
   การเบกิเงินสดลว่งหน้า   คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ และยอดคา่ใช้จา่ยที่มกีารคืนสนิค้าและ/หรือยกเลกิ 

4.    ผู้ ถือบตัรจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SM1 ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิตอิออน 16 หลกั  
   (ไมต้่องเว้นวรรค) สง่มาที่ 4589123 ผา่นเครือขา่ยโทรศพัท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย และ 
  ต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (ลงทะเบียน 1 ครัง้/บตัร ตลอดระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย คา่บริการครัง้ละ 3 บาท ไมร่วม     
  ภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

5.    ยอดใช้จา่ยไมส่ามารถร่วมรายการสง่เสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้ 
6.    ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน 90 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีสิน้สดุระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย หากผู้ ถือบตัร 

   ยงัไมไ่ด้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วนั นบัตัง้แตพ้่นระยะเวลาดงักลา่ว 
7.   กรณีเครดิตเงินคืนไมถ่กูต้อง ผู้ ถือบตัรจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับเครดติเงินคืน  
8.    บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบั ยกเลกิ หรือปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีมีการใช้บตัรเครดิตอิออนโดยทจุริต การใช้เพื่อ 

   การค้าเชิงพาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกวา่ที่บริษัทฯ ก าหนด และ/หรือการกระท าผิด 
   เง่ือนไขที่บริษัทฯ ก าหนด 

9.    เครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอนหรือแลกเปลีย่นเป็นเงินสดหรือสทิธิประโยชน์อื่นได้ 
10.  เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขตา่งๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จดุขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสือ่ประชาสมัพนัธ์อื่นของบริษัทฯ 
12. กรณีมีข้อพิพาทให้ค าตดัสนิของบริษัทฯ เป็นท่ีสิน้สดุ 
13. หากข้อก าหนดและเง่ือนไขนีจ้ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกตา่งหรือไมส่อดคล้องกนัระหวา่งภาษาดงักลา่ว    

   ในการตีความให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                             

(10 ส.ค.-17 ก.ย.60) 
อภสิิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพฯ รับ Siam Gift Card สูงสุด 20,000 บาทต่อวัน 
เพียงน า Sales Slip ที่ใช้จา่ยครบตามเง่ือนไข มาลงทะเบยีนเพื่อรับสทิธิพิเศษจากรายการ 

Tier Spending  รับทันท ี จ ากัดการรับ ของสมนาคุณ 

ครบ 15,000 – 49,999 บาท/เซลส์สลปิ รับบตัร Siam Gift Card มลูคา่ 400 บาท 

สงูสดุ  3,000 บาท/ทา่น/วนั ครบ 50,000-79,999 บาท/เซลส์สลปิ รับบตัร Siam Gift Card มลูคา่ 1,500 บาท 

ครบ 80,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ รับบตัร Siam Gift Card มลูคา่ 3,000 บาท 

หรือ ครบ 80,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ 

+ แลกคะแนนสะสม 40,000 คะแนน 
รับบตัร Siam Gift Card มลูคา่ 10,000 บาท สงูสดุ  20,000 บาท/ทา่น/วนั 

เงื่อนไข: 

 สิทธิพิเศษส าหรับบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดช าระแบบเต็มจ านวน (รายการผ่อนช าระ Be Smart งดร่วมรายการ) ท่ีร้านค้าภายใน
ศนูย์การค้าสยามพารากอน ระหวา่งวนัท่ี 10 ส.ค. – 17 ก.ย. 60  

 สงวนสิทธ์ิการลงทะเบียน เพ่ือรับของสมนาคณุ ตาม Tier ท่ีลูกค้าต้องการเพียงรายการเดียวเท่านัน้  โดยน าเซลส์สลิปท่ีมียอดใช้จ่ายภายในวนั
เดียวกนั  ภายใต้ช่ือ-สกลุ / หมายเลขบตัรเดียวกนั พร้อมบตัรเครดติ ตดิตอ่ท่ีจดุลงทะเบียนท่ีศนูย์การค้าก าหนด  

 สงวนสิทธ์ิการให้สิทธิพิเศษ เฉพาะเซลล์สลิปท่ีลงทะเบียนครบถ้วนเรียบร้อยเทา่นัน้   

 จ ากดัการ รับ บตัรก านลั Siam Gift Card แบบไม่แลกใช้คะแนน สูงสุด 3,000 บาท/ท่าน(หมายเลขบตัรประชาชน)/วนั และจ ากดัรับบตัรก านลั 
Siam Gift Card แบบแลกใช้คะแนนสะสม  สงูสดุ 20,000 บาท/(หมายเลขบตัรประชาชน)/วนั  

 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการแลกใช้คะแนนสะสม เฉพาะบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทท่ีมีคะแนนสะสม Thank You Reward และเป็นบตัร
หลกั เทา่นัน้ ยกเว้น บตัรเครดติไทเทเนียม, บตัรเครดติแอร์เอเซีย และบตัรเสริม ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม 

 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ ยกเว้น  บตัรเครดติประเภทองค์กร ,บตัรเครดติส่วนราชการ ,บตัรเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย และบตัรเครดิตเพ่ือการจัดซือ้ ไม่
ร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี ้  

 สงวนสิทธ์ิ ยกเว้น รายการใช้จ่ายท่ี ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน, Gourmet  Market & Home Fresh Mart และ Power Mall ไม่ร่วมรายการ
ส่งเสริมการขายนี ้

 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง ค าตดัสินของธนาคาร ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                   (1 ส.ค. – 27  ก.ย. 60) 
อภสิิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติซติีแ้บงก์ รับคะแนนสะสมซติีรี้วอร์ดสูงสุด 16,000 คะแนน  
 

ต่อท่ี 1* รับเครดติเงินคืนสูงสุด 12.5% เม่ือใช้คะแนนสะสม ซิตีรี้วอร์ด เท่ายอดซือ้ 
- รับเครดิตเงินคืน 12.5% ส าหรับบตัรเครดิตซิตี ้เอ็ม วีซา่ และซิตี ้อลัทิมา่ 
- รับเครดิตเงินคืน 10% ส าหรับบตัรเครดิตซิตีป้ระเภทอ่ืนๆ 
 

ต่อท่ี 2** รับคะแนนสะสมซิตีรี้วอร์ดสูงสุด 5 เท่า 
 

ยอดใช้จา่ยผา่นบตัร/ เซลล์สลิป คะแนนสะสมซิตีรี้อร์ด 

ทกุๆ 10,000/ เซลล์สลิป 1,000 

ทกุๆ50,000 บาท/ เซลล์สลิป 8,000 
 

จ ากัดยอดคะแนนสะสมสงูสุด 16,000 คะแนน / บัตรฯ (บตัรหลักรวมบตัรเสริม)/ ตลอดรายการ 
 

ต่อที่ 3*** เม่ือใช้จ่ายเฉพาะในร้านค้าหมวดแฟช่ัน บิวตี ้และ จิวเวลร่ี 
    รับ Siam gift card มลูคา่ 1,200 บาท เม่ือใช้จา่ยผา่นบตัรฯตัง้แต ่40,000 บาท ขึน้ไป/เซลล์สลิป 
              (จ ากัด 200 สิทธ์ิ/ตลอดรายการ) 
 

ต่อที่ 4**** เม่ือใช้จ่ายเฉพาะในร้านค้าหมวดแฟช่ัน บิวตี ้และ จิวเวลร่ี 
     รับบตัรก านลัห้องพกั Sheraton resort and spa หวัหิน 2 วนั 1 คืน (รวมอาหารเช้า) 1 ห้อง ส าหรับ 2 ทา่น    
     มลูคา่ 13,070 บาท เม่ือมียอดใช้จา่ยสะสม 300,000 บาทขึน้ไป ตลอดรายการ 
               (จ ากัด 20 สิทธ์ิ/ตลอดรายการ) 

 
เงื่อนไขธนาคารซิตีแ้บงก์ 
*ยกเว้นบตัรเครดติซติีแ้คชแบ็ก บตัรเครดติซติี ้ซมิพลิซติี ้บตัรเครดติซติี ้รอยลั ออร์คดิ พลสั และบตัรเสริมทกุประเภท 
- คะแนนท่ีท ารายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้ 
- จ ากดัยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดติเงินคืนในตอ่ท่ี 1 : 300,000 บาท/ บตัรฯ/ ตลอดรายการ 
 
**จ ากดัการยอดใช้จ่ายส าหรับตอ่ท่ี 2 : 100,000 บาท/ บตัรฯ/  ตลอดรายการ 
- บตัรเครดติซติี ้รอยลั ออร์คดิ พลสั ทกุประเภท ได้รับคะแนนสะสมคร่ึงหนึง่ 
- บตัรเครดติซติีแ้คชแบก็ และบตัรเครดติซติี ้ซมิพลิซติีไ้ด้รับเครดติเงินคืน 100 บาท ทกุๆ การใช้จ่าย 10,000 บาท/ เซลล์สลิป หรือ เครดติเงินคืน 800 
บาท ส าหรับการใช้จ่าย ทกุๆ 50,000 บาท/ เซลล์สลิป โดยจ ากดัยอดใช้จ่ายสงูสดุไม่เกิน 100,000 บาท 
 
*/** สินค้าผ่อนช าระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบง่ช าระส าหรับ Siam Gift Card และ Paradise Park Gift 
Voucher และต้องแสดงใบเสร็จร้านค้าท่ีซือ้สินค้าควบคูภ่ายในวนัเดียวกนั 
 
 
***/ **** เฉพาะร้านค้าท่ีร่วมรายการ 
- สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีใช้จ่ายตามเง่ือนไขและมาลงทะเบียนก่อนเทา่นัน้ 



- จ ากดัการรับSiam Gift card และบตัรก านลั Sheraton อย่างละ 1 สิทธ์ิ/บตัรฯ (รวมบตัรหลกัและบตัรเสริม)/ตลอดรายการ 
- ธนาคารซติีแ้บงก์จะท าการเครดติเงินคืน และคะแนนสะสมซติีรี้วอร์ดเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิกบตัรฯ จะต้อง
คงสภาพสมาชิกบตัรฯ จนถงึวนัท่ีท าการโอนเครดติเงินคืนเข้าบญัชี 
- ไม่สามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนได้ 
- สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดติซตีิท่ี้ออกในประเทศไทยเท่านัน้  
- ธนาคารซติีแ้บงก์ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณาตดิตอ่ร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถาม
รายละเอียดก่อนตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ 
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตดัสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัรายการส่งเสริมการขายนี ้
- CBDI48 

 
 

 
                                             (10 ส.ค. –17  ก.ย. 60) 

 สิทธิพเิศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดติกสิกรไทยรับเครดติเงนิคืน10% เพียงแลกคะแนนเทา่ยอดใช้จ่าย 
 

SMS ลงทะเบียนแลกคะแนน พิมพ์ PG วรรค ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย วรรค ตามด้วย 
จ านวนคะแนนที่ต้องการแลก สง่มาท่ี 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) 
 
 

 

เงื่อนไข 
*• ผู้ ถือบตัร ต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทกุครัง้ที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกั
สดุท้าย (วรรค) จ านวนคะแนนที่ต้องการแลก สง่มาที่ 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท)  
•  คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรตามจ านวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณี
คะแนนสะสมไมเ่พียงพอ ธนาคารจะไมด่ าเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กบัผู้ ถือบตัร  
• คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไมส่ามารถยกเลกิ ขอคืน หรือเปลีย่นแปลงได้ การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบญัชีเครดิต ด าเนินการภายใน 7 
วนัท าการ   
• บตัรเครดิตไทเทเนียม บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบคุคลทุกประเภท ไมส่ามารถร่วมรายการนีไ้ด้  
• ธนาคารสงวนสทิธ์ิการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีข้อพิพาทค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นข้อสิน้สดุ 
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center  0 2888 888  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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


 

  สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติเคทซีีแลกรับเครดติเงนิคืน 12 หรือ 15%  
        (แลกรับได้ไม่จ ากัดยอดสูงสุดตลอดรายการ) (10 ส.ค. –17  ก.ย. 60) 
 
แลกรับเครดิตเงินคืน 12% (วนัจนัทร์ – พฤหสั)  หรือ แลกรับเครดิตเงินคืน 15% (วนัศกุร์ เสาร์ และอาทิตย์) 
เม่ือใช้จา่ยผา่นบตัรเครดติฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เทา่ยอดใช้จา่ยตอ่เซลส์สลิป 

หมายเหต ุ:  ส าหรับสมาชิกบตัรเครดิต KTC ที่น าเซลล์สลปิจากการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดติฯ กบัร้านค้าภายในสยามพารากอน               
               มาลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนทีก่ าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์การรับสทิธิพิเศษทัง้หมดของรายการ 
 
 

เงื่อนไขรายการ 

• ยกเว้นบตัรเครดิต KTC Cash Back, บตัรเครดิต KTC ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติสภากาชาดไทย, บตัรเครดติKTC Visa Corporate Gold และ
บตัร KTC เพื่อหนว่ยงานรัฐ ไมส่ามารถร่วมรายการได้ 

• ขอสงวนสทิธ์ิการมอบสทิธิประโยชน์ตามรายการนีใ้ห้แก่สมาชิกบตัรเครดติ KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดติฯ โดยไมผิ่ดนดั
ช าระหนีต้ลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสริมการขายจนถึงวนัท่ีเคทีซีมอบสทิธิประโยชน์ในรายการนีใ้ห้สมาชิกบตัรเครดิตฯ และขอสงวน
สทิธ์ิเฉพาะการซือ้สนิค้าและ/หรือบริการเพ่ือการใช้สอยสว่นบคุคลเทา่นัน้ 

• ขอสงวนสทิธ์ิส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตฯ ท่ีมคีะแนนสะสมเพียงพอกบัท่ีก าหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวนั
ตอ่วนัท่ีสมาชิกท ารายการเทา่นัน้ โดยคะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดิตฯ ทนัทีที่สมาชิกบตัรเครดติฯ ใช้แลกเพื่อ
รับเครดิตเงินคืน 

• ขอสงวนสทิธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดิตฯ ท่ีเกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุรายการ 

• ขอสงวนสทิธ์ิโดยถือข้อมลูของเคทีซีเป็นส าคญั สมาชิกบตัรเครดติฯ ผู้ ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทซีีรวมทัง้เซลส์
สลปิเพื่อเป็นหลกัฐานอ้างองิและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 

• ขอสงวนสทิธ์ิสทิธิประโยชน์ตามรายการไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้ อ่ืนได้ 

• เคทีซีขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอียด ข้อก าหนดและเง่ือนไขรายการสง่เสริมการขาย โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                 (24  มิ.ย. –31 ส.ค. 60) 
สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชกิบัตรเครดติไทยพาณิชย์ 
ใช้คะแนนเท่ายอดซือ้แลกรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 17%* 
 
 
 
 
 

จ ากดัการแลกคะแนนสงูสดุ 100,000 คะแนน / ทา่น / ตลอดรายการ และลงทะเบียนในวนัท่ีซือ้สนิค้าและจดุลงทะเบียนทีก่ าหนด  
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการแลกรับเครดติเงนิคนื   
-  สทิธิพิเศษส าหรับผู้ ถือบตัรเครดติไทยพาณิชย์ ( ผู้ ถือบตัร) เมื่อใช้จ่ายทีศ่นูย์การค้าที่ร่วมรายการระหวา่งวนัท่ี 24 มิถนุายน - 31  
      สงิหาคม 2560  
- บตัรเครดตินิติบคุคล และ บตัร  Family Plus  ไมส่ามารถร่วมรายการนีไ้ด้ 
- สงวนสทิธ์ิส าหรับการใช้จ่ายท่ีร้านค้าเช่าภายในศนูย์การค้าที่ร่วมรายการ คือ ร้านค้าเคร่ืองประดบั  / ร้านค้า Furniture   
      ชดุเคร่ืองนอน /  นาฬิกา /  แวน่ตา / เสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั กระเป๋า รองเท้า   
- ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้างฯ Siam Paragon /  Gourmet Market /Power Mall / B Trend/  Sportmall  สนิค้าผอ่นช าระ   
     การใช้จ่ายที่ร้าน Mobile ร้าน AIS / DTAC / True / Jaymart / Istudio / Vertu / Samsung / ร้านอาหาร / บตัรโทรศพัท์  
     คา่โทรศพัท์มือถือรายเดือน บตัรเติมเงิน  Gift Card Voucher  
- ลกูค้าต้องน าเซลล์สลปิและบตัรเครดิตตวัจริง  มาลงทะเบียน ณ จดุแลกรับการสมนาคณุ ที่ธนาคารฯก าหนด ในวนัท่ีซือ้สนิค้า 
     เทา่นัน้  
- ขอสงวนสทิธ์ิใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ ถือบตัรท่ียงัคงเป็นสมาชิกบตัรเครดติไทยพาณิชย์และมีสถานะปกต ิ 
      มีประวตัิการช าระเงินท่ีดี ไมผิ่ดนดัช าระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบงัคบัหรือเง่ือนไขใดๆ 
- จ ากดัการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน  100,000  คะแนน  / รายการ / ทา่น  
- คะแนนสะสมที่แลกรับเครดติเงินคืนแล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
- ไมส่ามารถขอใช้คะแนนสะสมลว่งหน้า ( Point Advanced ) 
- เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี ้ภายใน 5 วนั หลงัท ารายการ 
- ในกรณีท่ีทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบวา่ผู้ ท่ีได้รับคะแนนไมค่รบถ้วนตามเง่ือนไข ทางธนาคารฯมีสทิธ์ิ ขอคืนคะแนนสะสมได้ 
- ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลง กติกา เง่ือนไข ข้อก าหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยตุิรายการดงักลา่วนี ้โดยไมจ่ าเป็นต้อง 
      แจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือวา่ค าตดัสนิของธนาคารฯ เป็นท่ีสิน้สดุ 
- สอบถามเพิม่เติม โทร 02-777-7777 
 
 
 
 
 

บตัรเครดติไทยพาณชิยท์ีร่ว่มรายการ เสาร ์- อาทติย์ จันทร ์- ศกุร์

PB / First / Prime
17%

บตัรเครดติไทยพาณชิย ์ประเภทอืน่
15%

10%



                                              (10 ส.ค. –17  ก.ย. 60) 

สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชกิบัตรเครดติธนชาตรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 10,000 บาท 
• รับเครดติเงินคืน 10% เม่ือใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากบัยอดซือ้/เซลล์สลิป 
    ประสงค์ใช้คะแนนแลกเครดติเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008) 
• รับเครดติเงินคืนสงูสดุ 10,000 บาท  เม่ือมีการใช้จา่ยผ่านบตัรเครดิตธนชาตแบบช าระเตม็จ านวน/เซลล์สลิป 

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป  เครดติเงนิคืน  
20,000 – 49,999 บาท 600 บาท (1.2 - 3%) 
50,000 – 99,999 บาท 1,800 บาท (1.8 - 3.6%) 

100,000 บาทขึน้ไป 4,000 บาท (4%) 
 • หรือ แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน เม่ือช้อปสินค้าจากทุกร้านภายในศูนย์การค้าฯ  
ท่ีร่วมรายการ ยอดใช้จา่ยผ่านบตัรเครดติธนชาตตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป  
(ผู้ ถือบตัรสามารถน าเซลส์สลปิท่ีซือ้สนิค้ามาเปลีย่นเป็นยอดแบง่จ่ายรายเดือนนาน 6 เดือน ที่จดุลงทะเบียน ณ จดุแลกของสมนาคณุ ชัน้ 
M, Star dome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นทสโตร์ ฝ่ังร้าน Valentino) ภายในวนัท่ีท ารายการซือ้สนิค้าเทา่นัน้) 
 
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงนิคืน10% :  

 สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทย ท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรฯ โดยต้องเป็นบตัรหลกัท่ีมีคะแนนสะสมในบตัรฯ  
   เทา่นัน้  

 ผู้ ถือบตัรสามารถใช้คะแนนสะสมเทา่กบัยอดใช้จ่ายตอ่เซลล์สลิป เพ่ือแลกรับเครดติเงินคืน 10% ตามวนัท่ีท ารายการ 

 การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดติเงินคืนสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ ถือบตัรท่ีมีคะแนนสะสมอยู่ในบตัร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเทา่กบัยอดใช้จ่าย 
   จากร้านค้าท่ีร่วมรายการในวนัท่ีธนาคารฯ ด าเนินการหกัคะแนนเพ่ือท าการเครดติเงินคืน 

 ก าหนดการใช้คะแนนเพ่ือแลกรับเครดติเงินคืน 10% จากทกุยอดการใช้จ่าย สงวนสิทธ์ิเฉพาะการท ารายการตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป/หมายเลข
บตัร/เซลล์สลิป  (กรณียอดใช้จ่ายต ่ากว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนีไ้ด้) และการเครดติเงินคืนจะค านวณจากจ านวนเงินหลกั100 
บาทขึน้ไป เศษของจ านวนเงินไม่ถงึ 100 บาท ไม่สามารถน ามาแลกเพ่ือเป็นส่วนลดได้ ตวัอย่าง ยอดใช้จ่าย 15,550 บาท ตดัคะแนนท่ี 15,500 
คะแนน เทา่กบัเครดติเงินคืน 1,550 บาท ซึง่ลกูค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการตดัคะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทกุครัง้ที่ต้องการใช้
คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดติเงินคืน 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรเครดติ ตามจ านวนท่ีท าการแลกคะแนนในวนัท่ีเครดติเงินคืน 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดติเงินคืนในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดติเงินคืน 

 กรณีท่ีลกูค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอส าหรับท ารายการแลกเครดติเงินคืนตามจ านวนเทา่กบัยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ด าเนินการ 
   เครดติเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเท่ากบัยอดซือ้แลกรับเครดติเงินคืนให้ 

 คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

 คะแนนสะสมท่ีขอใช้สิทธิแลกเป็นเครดติเงินคืนแล้วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 10,000 บาท :  

 ขอสงวนสิทธ์ิการรับเครดติเงินคืน ส าหรับลกูค้าท่ีลงทะเบียน ณ จดุแลกของสมนาคณุ ชัน้ M, Star dome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ 
ฝ่ังร้าน Valentino) เทา่นัน้ 

 
 
 
 



เงื่อนไขการรับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 10,000 บาท : (ต่อ) 

 การรับเครดติเงินคืนเข้าบญัชี  ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีมียอดการใช้จ่ายผ่านบตัรฯตัง้แต ่20,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลล์สลิป   และ 
   ท ารายการแบบช าระเตม็จ านวนเทา่นัน้  โดยธนาคารฯจะเครดติเงินคืนตามแตล่ะช่วงของวงเงินยอดใช้จ่าย/หมายเลขบตัร/เซลล์สลิป (ตามตาราง)  
   โดยเศษสตางค์ท่ีเกิดขึน้ในทกุยอดใช้จ่ายจะไม่น ามาค านวณเครดติเงินคืน 

 จ ากดัการรับเครดติเงินคืนเข้าบญัชีสงูสดุ  10,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

 การเครดติเงินคืนจะค านวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ทัง้บตัรหลกั และบตัรเสริมรวมกนัจากทกุรายการส่งเสริมการขาย ที่ ศนูย์การค้าสยาม  
    พารากอน ระหวา่ง วนัท่ี 10 ส.ค. – 17 ก.ย. 60 เทา่นัน้ โดยจะเครดติเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัเทา่นัน้ 

 การเครดติเงินคืนไม่รวมการเปล่ียนยอดซือ้ปกตเิป็นรายการผ่อนช าระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center  และ/หรือ  ณ จดุแลกของสมนาคณุ    

 ธนาคารฯ จะท าการเครดติเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดติบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธ์ิไม่ให้ส าหรับ 
    รายการท่ีเป็นการแยกยอดใช้จ่ายออกเป็นหลายเซลล์สลิป และขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินเข้าบญัชีเฉพาะสมาชิกบตัรเครดติท่ียงัคงมีสถานะปกต ิและ 
    ท่ีไม่ผิดนดัช าระจนถงึวนัท่ีท าการเครดติเงินคืน  

 ยอดใช้จ่ายตามเง่ือนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป สามารถน ามารวมค านวณเพ่ือรับเครดติเงินคืนได้  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบั หรือ ยกเลิกการมอบเครดติเงินคืน ในกรณีท่ีใช้บตัรเครดติท่ีเป็นไปในลกัษณะเพ่ือการค้า/ธุรกิจ การใช้บตัรเครดติ 
    ในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวตัถปุระสงค์ในการใช้บตัรเครดิตโดยสจุริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดติ ซึง่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการ 
    ใช้บตัรเครดติให้เกินกวา่วงเงินท่ีธนาคารฯ ก าหนด 

 การเครดติเงินคืนไม่สามารถโอน เปล่ียน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอ่ืนได้ 
 

เงื่อนไขส าหรับการแบ่งช าระ 0% : 

 การแบง่ช าระ 0% นานสงูสดุ 6 เดือน  สงวนสิทธ์ิเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบตัร ตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลล์สลิป   ณ จดุแลกรับการ
สมนาคณุ ชัน้ M, Star dome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ฝ่ังร้าน Valentino)  ภายในวนัท่ีท ารายการซือ้สินค้าเท่านัน้ 

 การอนมุตัเิป็นรายการแบง่จ่าย 0% Smile Plan ขึน้อยู่กบัดลุพินิจและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

 บตัรเครดติจะต้องมีสถานภาพปกติไม่มียอดค้างช าระ ส าหรับในกรณีการผ่อนช าระ 

 ขอสงวนสิทธ์ิรายการแบง่จ่าย 0% Smile Plan เฉพาะรายการซือ้สินค้าก่อนวนัสรุปรอบบญัชี 2 วนัท าการ 

 รายการซือ้สินค้าโดยการช าระเตม็จ านวนท่ีเกิดจากการเพิ่มวงเงินบตัรเครดติชัว่คราวไม่สามารถน ามาเปล่ียนเป็นรายการแบง่ช าระ 0% Smile 
Plan ได้ 

 

เงื่อนไขอ่ืนๆ : 

 สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรฯ เทา่นัน้  

 บตัรเครดติส าหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนีไ้ด้ 

 ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบตอ่การสญูหายของข้อมลูหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้
เพ่ือการตรวจสอบในกรณีท่ีจ าเป็น  

 สิทธิพิเศษนีไ้ม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนได้ 

 ธนาคารไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัสินค้าและบริการ  กรณีท่ีสินค้าและบริการมีปัญหาในทกุกรณี  โปรดตดิตอ่ศนูย์การค้าโดยตรง 

 สิทธิพิเศษนีไ้ม่สามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพ่ือการค้า หรือโดยทจุริต การซือ้บตัรของขวญั การซือ้สินค้าจากร้านค้าท่ีไม่ได้ร่วมรายการ  
เงินคืนท่ีเกิดจากการยกเลิกการซือ้สินค้าและบริการ  รวมถงึรายการเงินคืนท่ีเกิดจาก Refund ทกุประเภท  

 กรณีท่ีมีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการค านวณยอดใช้จ่ายเพ่ือรับเครดติเงินคืน ผู้ ถือบตัรต้องตดิตอ่ธนาคารเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องภายใน 90 วนั 
นบัแตว่นัท่ีธนาคารท าการเครดติเงินคืน 

 ข้อก าหนดและเง่ือนไข และระยะเวลา เป็นไปตามท่ีธนาคารฯ ก าหนด กรณีท่ีมีข้อโต้แย้งใดๆ ค าตดัสินของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ  

 ธนาคารฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้อง 
   แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  /   กรุณาสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ ณ จดุขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 
 



 
                                (10 ส.ค. –17  ก.ย. 60) 

สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชกิบัตรเครดติ TMB รับ Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บาท  
 

ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป รับ Siam Gift Card*  
10,000 – 49,999 บาท 300 บาท (0.6-3%)  

50,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท (5%) 
  

*จ ากดัการรับบัตร Siam Gift Card สูงสุด  2  สิทธ์ิ / 1 ลูกค้า / ตลอดรายการ 
 

และ   ยังแบ่งจ่ายได้ 0% 3 เดือน สิทธิพเิศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดติ TMB SO GOOOD 
ช้อปแล้วอยา่ลมืแบ่งจ่ายกบั ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทกุอย่าง  0% 3 เดือน (ขัน้ต ่า 1,000 บาท/ เซลล์สลิป) เพียงรูดแล้วโทร 1558  กด 
1110  หรือ เลอืกท ารายการด้วยตนเองผา่น TMB Touch/ TMB Internet Banking ก่อนวนัสรุปยอดบญัชี 
เงื่อนไขโปรโมช่ัน 
- เฉพาะผู้ ถือบตัรเครดติ TMB ประเภทบคุคลธรรมดาเทา่นัน้  
- เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ตัง้แต ่10,000 บาท ขึน้ไปตอ่เซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มลูค่า 300 บาท หรือ ยอดใช้จ่ายตัง้แต่ 50,000 บาท 

ขึน้ไป/เซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มลูคา่ 2,500 บาท สงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าท่ีมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศนูย์การค้าฯ ท่ีก าหนด  
ระหวา่งวนัท่ี 15 มิ.ย.- 30 ก.ค. 2560 โดยแสดงใบเสร็จร้านค้าท่ีซือ้สินค้าผ่านบตัรฯภายในวนัและศนูย์การค้าเดียวกนั 

- จ ากดัการรับบตัรก านลัสงูสดุ 5,000 บาท/บตัร / ศนูย์การค้า / ตลอดรายการ หรือสงูสดุรวม 2 สิทธ์ิ / 1 ลกูค้า / ศนูย์การค้า / ตลอดรายการ 
- โดยยอดใช้จ่ายดงักล่าว    ไม่รวมยอดใช้จ่ายท่ีเกิดจากการซือ้บตัรของขวญั บตัรเตมิเงินทกุประเภท สินค้าหรือร้านค้าท่ีไม่ร่วมรายการ  ยอดใช้

จ่ายในเชิงธุรกิจ   ยอดใช้จ่ายท่ีถกูยกเลิก  และยอดใช้จ่ายท่ีมีการคืนสินค้าภายหลงั  
- จ ากดัสิทธิเฉพาะร้านค้าและสินค้าท่ีร่วมรายการ  
- รายการส่งเสริมการขายนี ้ไม่สามารถ แลก เปล่ียน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธ์ิให้ผู้ อ่ืนได้ 
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง ข้อก าหนดและเง่ือนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ตา่งๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิที่ TMB Contact Center โทร. 1558 
 
เงื่อนไข TMB So GOOOD 
- ส าหรับผู้ ถือบตัรเครดติ TMB ท่ีมีสถานะบตัรปกต ิและโทรเข้ามาท ารายการบริการแบง่จ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้วยตนเองผ่าน  
   TMB Contact Center  1558 ก่อน  20.00 น.ของวนัสรุปยอดบญัชี หรือผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหวา่งเวลา 06.00- 
   220.00 น.จนถงึวนัสรุปยอดบญัชี (รอบบญัชีเดียวกบัท่ีมีการใช้จ่าย) 
- ยอดใช้จ่ายท่ีไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายท่ีเกิดจากวงเงินชัว่คราว ยอดเบกิถอนเงินสด 

   ล่วงหน้า รายการท่ีถกูยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลงั  ยอดใช้จ่ายจากการซือ้กองทนุรวม ยอดใช้จ่ายท่ีเกิดจากบริการแลกเปล่ียนเงินตรา 
   ตา่งประเทศ  ยอดใช้จ่ายท่ีเกิดจากดอกเบีย้ คา่ปรับ และคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

- สงวนสิทธ์ิยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบญัชีเงินฝากไม่ประจ า TMB ดอกเบีย้สงูจากยอดแบง่จ่าย  
   TMB So GoOOD  
- ยอดขัน้ต ่าท่ีสามารถใช้บริการแบง่จ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึน้ไป / เซลล์สลิป 


