รั บสิทธิพเิ ศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ :

รับบัตรกานัล / คะแนนสะสม / เครดิตเงินคืนสูงสุด 17%



รั บสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* (สาหรั บการซือ้ Siam Gift Card)

*เฉพาะร้ านค้ าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่แต่ ละธนาคารฯกาหนด

(10 ส.ค. – 17 ก.ย. 60)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออนรั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,500 บาท
เมื่อมียอดใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตอิออนตามทีก่ าหนด

ยอดใช้ จ่าย / เซลส์ สลิป
10,000 – 49,999 บาท

รับเครดิตเงินคืน
300.- (0.6 – 3%)

50,000 – 99,999 บาท

1,700.- (1.7 – 3.4%)

ครบทุก 100,000 บาท

3,500.- (3.5%)

(จากัด 10,500 บาท / บัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการส่ งเสริมการขาย)

ต้ องลงทะเบียนทาง SMS โดยพิมพ์ SM1 ตามด้ วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก (ไม่ต้องเว้ นวรรค) ส่งมาที่
หมายเลข 4589123 และได้ รับข้ อความตอบรับจากระบบ
(ลงทะเบียน 1 ครัง้ /บัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริ มการขาย)

ข้ อกาหนดและเงื่อนไข

1. สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทที่ออกโดยบริ ษัท อิออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)จากัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”) (ยกเว้ น
บัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่มียอดใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ ร้ านค้ าภายในศูนย์การค้ าสยามพารากอนตังแต่
้ วนั ที่ 10 ส.ค. – 17ก.ย.
60 (39 วัน)
2. ผู้ถือบัตรจะได้ รับเครดิตเงินคืนดังนี ้
 ยอดใช้ จ่ายตังแต่
้ 10,000 – 49,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
 ยอดใช้ จ่ายตังแต่
้ 50,000 – 99,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท
 ยอดใช้ จา่ ยครบทุก 100,000 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท
(จากัด 10,500 บาท / บัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริ มการขาย โดยคานวณจากยอดใช้ จ่ายสูงสุดอัตราเดียว และยอดใช้ จ่าย
จากบัตรเสริ มจะคานวณเข้ าบัญชีบตั รหลัก)
3. ยอดใช้ จา่ ยที่นามาคานวณไม่ รวมการชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การที่ห้างสรรพสินค้ า, ฟู้ด ฮอลล์ , โฮม เฟรช มาร์ ท, กูร์เมต์ มาร์ เก็ต,
เพาเวอร์ มอลล์, สินค้ าประเภทเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ , บัตรกานัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้ าผ่อนชาระ, สินค้ าขายส่งเพือ่
การค้ า, ทองคาและจิลเวลรี่ , ร้ านค้ าออนไลน์, ธุรกรรมสินเชื่อเงินกู้และเช่าซื ้อ, การซื ้อหน่วยลงทุน, การแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การเบิกเงินสดล่วงหน้ า ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และยอดค่าใช้ จา่ ยที่มกี ารคืนสินค้ าและ/หรื อยกเลิก
4. ผู้ถือบัตรจะต้ องลงทะเบียนเข้ าร่วมรายการส่งเสริ มการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SM1 ตามด้ วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก
(ไม่ต้องเว้ นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลารายการส่งเสริ มการขาย และ
ต้ องได้ รับข้ อความตอบรับจากระบบ (ลงทะเบียน 1 ครัง้ /บัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริ มการขาย ค่าบริ การครัง้ ละ 3 บาท ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
5. ยอดใช้ จา่ ยไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริ มการขายอื่นของบริ ษัทฯ ได้
6. ผู้ถือบัตรจะได้ รับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รหลักภายใน 90 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่สิ ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริ มการขาย หากผู้ถือบัตร
ยังไม่ได้ รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ พ้นระยะเวลาดังกล่าว
7. กรณีเครดิตเงินคืนไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือบัตรจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับเครดิตเงินคืน
8. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรื อปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีมีการใช้ บตั รเครดิตอิออนโดยทุจริ ต การใช้ เพื่อ
การค้ าเชิงพาณิชย์หรื อเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้ าบัญชีบตั รเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริ ษัทฯ กาหนด และ/หรื อการกระทาผิด
เงื่อนไขที่บริ ษัทฯ กาหนด
9. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรื อแลกเปลีย่ นเป็ นเงินสดหรื อสิทธิประโยชน์อื่นได้
10. เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริ ษัทฯ กาหนด บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรื อที่ www.aeon.co.th และสือ่ ประชาสัมพันธ์อื่นของบริ ษัทฯ
12. กรณีมีข้อพิพาทให้ คาตัดสินของบริ ษัทฯ เป็ นที่สิ ้นสุด
13. หากข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้จัดทาขึ ้นเป็ นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกันระหว่างภาษาดังกล่าว
ในการตีความให้ ใช้ ภาษาไทยเป็ นหลัก

(10 ส.ค.-17 ก.ย.60)

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุ งเทพฯ รั บ Siam Gift Card สูงสุด 20,000 บาทต่ อวัน
เพียงนา Sales Slip ที่ใช้ จา่ ยครบตามเงื่อนไข มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษจากรายการ
Tier Spending
รับทันที
ครบ 15,000 – 49,999 บาท/เซลส์สลิป

รับบัตร Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท

ครบ 50,000-79,999 บาท/เซลส์สลิป

รับบัตร Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท

ครบ 80,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป

รับบัตร Siam Gift Card มูลค่า 3,000 บาท

หรื อ ครบ 80,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป

+ แลกคะแนนสะสม 40,000 คะแนน

รับบัตร Siam Gift Card มูลค่า 10,000 บาท

จากัดการรับ ของสมนาคุณ

สูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/วัน

สูงสุด 20,000 บาท/ท่าน/วัน

เงื่อนไข:

 สิทธิพิเศษสาหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุ งเทพ โดยมียอดชาระแบบเต็มจานวน (รายการผ่อนชาระ Be Smart งดร่ วมรายการ) ที่ร้านค้ าภายใน
ศูนย์การค้ าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. – 17 ก.ย. 60
 สงวนสิทธิ์การลงทะเบียน เพื่อรับของสมนาคุณ ตาม Tier ที่ลูกค้ าต้ องการเพียงรายการเดียวเท่านัน้ โดยนาเซลส์สลิปที่มียอดใช้ จ่ายภายในวัน
เดียวกัน ภายใต้ ชื่อ-สกุล / หมายเลขบัตรเดียวกัน พร้ อมบัตรเครดิต ติดต่อที่จดุ ลงทะเบียนที่ศนู ย์การค้ ากาหนด
 สงวนสิทธิ์การให้ สิทธิพิเศษ เฉพาะเซลล์สลิปที่ลงทะเบียนครบถ้ วนเรี ยบร้ อยเท่านัน้

 จากัดการ รับ บัตรกานัล Siam Gift Card แบบไม่แลกใช้ คะแนน สูงสุด 3,000 บาท/ท่าน(หมายเลขบัตรประชาชน)/วัน และจากัดรับบัตรกานัล
Siam Gift Card แบบแลกใช้ คะแนนสะสม สูงสุด 20,000 บาท/(หมายเลขบัตรประชาชน)/วัน
 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแลกใช้ คะแนนสะสม เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุ งเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Reward และเป็ นบัตร
หลัก เท่านัน้ ยกเว้ น บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์ เอเซีย และบัตรเสริ ม ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม
 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้ น บัตรเครดิตประเภทองค์กร ,บัตรเครดิตส่วนราชการ ,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการจั ดซื ้อ ไม่
ร่ วมในรายการส่งเสริ มการขายนี ้
 สงวนสิทธิ์ ยกเว้น รายการใช้ จ่ายที่ ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน, Gourmet Market & Home Fresh Mart และ Power Mall ไม่ร่วมรายการ
ส่งเสริ มการขายนี ้
 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีมีข้อโต้ แย้ ง คาตัดสินของธนาคาร ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

(1 ส.ค. – 27 ก.ย. 60)

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตแี ้ บงก์ รั บคะแนนสะสมซิตรี ้ ี วอร์ ดสูงสุด 16,000 คะแนน
ต่ อที่ 1* รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% เมื่อใช้ คะแนนสะสม ซิตีร้ ีวอร์ ด เท่ ายอดซือ้
- รับเครดิตเงินคืน 12.5% สาหรับบัตรเครดิตซิตี ้ เอ็ม วีซา่ และซิตี ้ อัลทิมา่
- รับเครดิตเงินคืน 10% สาหรับบัตรเครดิตซิตี ้ประเภทอื่นๆ
ต่ อที่ 2** รั บคะแนนสะสมซิตรี ้ ี วอร์ ดสูงสุด 5 เท่ า
ยอดใช้ จา่ ยผ่านบัตร/ เซลล์สลิป

คะแนนสะสมซิตี ้รี อร์ ด

ทุกๆ 10,000/ เซลล์สลิป

1,000

ทุกๆ50,000 บาท/ เซลล์สลิป

8,000

จากัดยอดคะแนนสะสมสูงสุด 16,000 คะแนน / บัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)/ ตลอดรายการ

ต่ อที่ 3*** เมื่อใช้ จ่ายเฉพาะในร้ านค้ าหมวดแฟชั่น บิวตี ้ และ จิวเวลรี่
รับ Siam gift card มูลค่า 1,200 บาท เมื่อใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯตังแต่
้ 40,000 บาท ขึ ้นไป/เซลล์สลิป
(จากัด 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

ต่ อที่ 4**** เมื่อใช้ จ่ายเฉพาะในร้ านค้ าหมวดแฟชั่น บิวตี ้ และ จิวเวลรี่
รับบัตรกานัลห้ องพัก Sheraton resort and spa หัวหิน 2 วัน 1 คืน (รวมอาหารเช้ า) 1 ห้ อง สาหรับ 2 ท่าน
มูลค่า 13,070 บาท เมื่อมียอดใช้ จา่ ยสะสม 300,000 บาทขึ ้นไป ตลอดรายการ
(จากัด 20 สิทธิ์/ตลอดรายการ)
เงื่อนไขธนาคารซิตีแ้ บงก์
*ยกเว้ นบัตรเครดิตซิตี ้แคชแบ็ก บัตรเครดิตซิตี ้ ซิมพลิซติ ี ้ บัตรเครดิตซิตี ้ รอยัล ออร์ คดิ พลัส และบัตรเสริ มทุกประเภท
- คะแนนที่ทารายการแล้ วไม่สามารถคืนหรื อยกเลิกได้
- จากัดยอดใช้ จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 : 300,000 บาท/ บัตรฯ/ ตลอดรายการ
**จากัดการยอดใช้ จ่ายสาหรับต่อที่ 2 : 100,000 บาท/ บัตรฯ/ ตลอดรายการ
- บัตรเครดิตซิตี ้ รอยัล ออร์ คดิ พลัส ทุกประเภท ได้ รับคะแนนสะสมครึ่งหนึง่
- บัตรเครดิตซิตี ้แคชแบ็ก และบัตรเครดิตซิตี ้ ซิมพลิซติ ี ้ได้ รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ทุกๆ การใช้ จ่าย 10,000 บาท/ เซลล์สลิป หรื อ เครดิตเงินคืน 800
บาท สาหรับการใช้ จ่าย ทุกๆ 50,000 บาท/ เซลล์สลิป โดยจากัดยอดใช้ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
*/** สินค้ าผ่อนชาระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่ วมรายการ ยกเว้ นรายการแบ่งชาระสาหรับ Siam Gift Card และ Paradise Park Gift
Voucher และต้ องแสดงใบเสร็ จร้ านค้ าที่ซื ้อสินค้ าควบคูภ่ ายในวันเดียวกัน

***/ **** เฉพาะร้ านค้ าที่ร่วมรายการ
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ใช้ จ่ายตามเงื่อนไขและมาลงทะเบียนก่อนเท่านัน้

- จากัดการรับSiam Gift card และบัตรกานัล Sheraton อย่างละ 1 สิทธิ์/บัตรฯ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริ ม)/ตลอดรายการ
- ธนาคารซิตี ้แบงก์จะทาการเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมซิตี ้รี วอร์ ดเข้ าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้ อง
คงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาการโอนเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี
- ไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี ้ที่ออกในประเทศไทยเท่านัน้
- ธนาคารซิตี ้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ หากมีปัญหาหรื อข้ อสงสัยกรุ ณาติดต่อร้ านค้ าหรื อผู้ให้ บริ การโดยตรง โปรดสอบถาม
รายละเอียดก่อนตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้ องกับรายการส่งเสริ มการขายนี ้
- CBDI48

(10 ส.ค. –17 ก.ย. 60)

สิทธิพเิ ศษสาหรั บผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยรั บเครดิตเงินคืน10% เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้ จ่าย
SMS ลงทะเบียนแลกคะแนน พิมพ์ PG วรรค ตามด้ วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ าย วรรค ตามด้ วย
จานวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครัง้ ละ 3 บาท)
เงื่อนไข
*• ผู้ถือบัตร ต้ องส่ง SMS แจ้ งแลกคะแนนสะสมทุกครัง้ ที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก
สุดท้ าย (วรรค) จานวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครัง้ ละ 3 บาท)
• คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจานวนคะแนนที่แจ้ งแลก ผ่าน SMS กรณี
คะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้ กบั ผู้ถือบัตร
• คะแนนสะสมที่แลกไปแล้ วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรื อเปลีย่ นแปลงได้ การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้ าบัญชีเครดิต ดาเนินการภายใน 7
วันทาการ
• บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบคุ คลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี ้ได้
• ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากมีข้อพิพาทคาตัดสินของธนาคารถือเป็ นข้ อสิ ้นสุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ K-Contact Center 0 2888 888

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีแลกรั บเครดิตเงินคืน 12 หรื อ 15%
(แลกรั บได้ ไม่ จากัดยอดสูงสุดตลอดรายการ) (10 ส.ค. –17 ก.ย. 60)
แลกรับเครดิตเงินคืน 12% (วันจันทร์ – พฤหัส) หรือ แลกรับเครดิตเงินคืน 15% (วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์)
เมื่อใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตฯ และใช้ คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้ จา่ ยต่อเซลส์สลิป
หมายเหตุ :

สาหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นาเซลล์สลิปจากการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้ านค้ าภายในสยามพารากอน
มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนทีก่ าหนด เพื่อแจ้ งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทังหมดของรายการ
้

เงื่อนไขรายการ
• ยกเว้ นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิตKTC Visa Corporate Gold และ
บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้ให้ แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผดิ นัด

ชาระหนี ้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริ มการขายจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี ้ให้ สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวน
สิทธิ์เฉพาะการซื ้อสินค้ าและ/หรื อบริ การเพื่อการใช้ สอยส่วนบุคคลเท่านัน้
• ขอสงวนสิทธิ์สาหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มคี ะแนนสะสมเพียงพอกับที่กาหนด และเฉพาะการใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวัน

ต่อวันที่สมาชิกทารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้ แลกเพื่อ
รับเครดิตเงินคืน
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตฯ ทีเ่ กิดจากการใช้ คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ ้นสุดรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้ อมูลของเคทีซีเป็ นสาคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทังเซลส์
้

สลิปเพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงและตรวจสอบในกรณีจาเป็ น
• ขอสงวนสิทธิ์สทิ ธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสด หรื อโอนให้ ผ้ อู ื่นได้
• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้ อกาหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริ มการขาย โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ

ล่วงหน้ า และกรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของเคทีซี ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

(24 มิ.ย. –31 ส.ค. 60)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
ใช้ คะแนนเท่ ายอดซือ้ แลกรั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%*
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทรี่ ว่ มรายการ เสาร์ - อาทิตย์ จันทร์ - ศุกร์
PB / First / Prime
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ประเภทอืน
่

17%
15%

10%

จากัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการ และลงทะเบียนในวันที่ซื ้อสินค้ าและจุดลงทะเบียนทีก่ าหนด
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการแลกรับเครดิตเงินคืน
- สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ( ผู้ถือบัตร) เมื่อใช้ จ่ายทีศ่ นู ย์การค้ าที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 24 มิถนุ ายน - 31
สิงหาคม 2560
- บัตรเครดิตนิติบคุ คล และ บัตร Family Plus ไม่สามารถร่วมรายการนี ้ได้
- สงวนสิทธิ์สาหรับการใช้ จ่ายที่ร้านค้ าเช่าภายในศูนย์การค้ าที่ร่วมรายการ คือ ร้ านค้ าเครื่ องประดับ / ร้ านค้ า Furniture
ชุดเครื่ องนอน / นาฬิกา / แว่นตา / เสื ้อผ้ า เครื่ องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า
- ยกเว้ นการใช้ จ่ายภายในห้ างฯ Siam Paragon / Gourmet Market /Power Mall / B Trend/ Sportmall สินค้ าผ่อนชาระ
การใช้ จ่ายที่ร้าน Mobile ร้ าน AIS / DTAC / True / Jaymart / Istudio / Vertu / Samsung / ร้ านอาหาร / บัตรโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน Gift Card Voucher
- ลูกค้ าต้ องนาเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริง มาลงทะเบียน ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ ที่ธนาคารฯกาหนด ในวันทีซ่ ื ้อสินค้ า
เท่านัน้
- ขอสงวนสิทธิ์ใช้ คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยงั คงเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ
มีประวัติการชาระเงินทีด่ ี ไม่ผิดนัดชาระเงินตามข้ อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่ าฝื นหรื อละเมิดข้ อบังคับหรื อเงื่อนไขใดๆ
- จากัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100,000 คะแนน / รายการ / ท่าน
- คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรื อทอนเป็ นเงินสดได้
- ไม่สามารถขอใช้ คะแนนสะสมล่วงหน้ า ( Point Advanced )
- เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้ งหนี ้ ภายใน 5 วัน หลังทารายการ
- ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ได้ รับคะแนนไม่ครบถ้ วนตามเงื่อนไข ทางธนาคารฯมีสทิ ธิ์ ขอคืนคะแนนสะสมได้
- ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลง กติกา เงื่อนไข ข้ อกาหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรื อยุติรายการดังกล่าวนี ้ โดยไม่จาเป็ นต้ อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีมีข้อพิพาทให้ ถือว่าคาตัดสินของธนาคารฯ เป็ นที่สิ ้นสุด
- สอบถามเพิม่ เติม โทร 02-777-7777

(10 ส.ค. –17 ก.ย. 60)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตรั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท
• รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้ คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื ้อ/เซลล์สลิป
ประสงค์ใช้ คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008)
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท เมื่อมีการใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตธนชาตแบบชาระเต็มจานวน/เซลล์สลิป
ยอดใช้ จ่าย/เซลล์ สลิป
เครดิตเงินคืน
20,000 – 49,999 บาท
600 บาท (1.2 - 3%)
50,000 – 99,999 บาท
1,800 บาท (1.8 - 3.6%)
100,000 บาทขึ ้นไป
4,000 บาท (4%)
• หรือ แบ่ งจ่ าย 0% นาน 6 เดือน เมื่อช้ อปสินค้ าจากทุกร้ านภายในศูนย์ การค้ าฯ
ที่ร่วมรายการ ยอดใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตธนชาตตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป/เซลล์สลิป
(ผู้ถือบัตรสามารถนาเซลส์สลิปที่ซื ้อสินค้ ามาเปลีย่ นเป็ นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนนาน 6 เดือน ที่จดุ ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชัน้
M, Star dome (ใกล้ ทางเข้ าพารากอนดีพาร์ ทเม้ นทสโตร์ ฝั่ งร้ าน Valentino) ภายในวันที่ทารายการซื ้อสินค้ าเท่านัน)
้
เงื่อนไขการใช้ คะแนนสะสมเท่ ากับยอดใช้ จ่าย/เซลล์ สลิป รับเครดิตเงินคืน 10% :
 สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ โดยต้ องเป็ นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมในบัตรฯ
เท่านัน้

 ผู้ถือบัตรสามารถใช้ คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้ จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวันที่ทารายการ
 การใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมอยู่ในบัตร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับยอดใช้ จ่าย
จากร้ านค้ าที่ร่วมรายการในวันที่ธนาคารฯ ดาเนินการหักคะแนนเพื่อทาการเครดิตเงินคืน
 กาหนดการใช้ คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทุกยอดการใช้ จ่าย สงวนสิทธิ์เฉพาะการทารายการตังแต่
้ 1,000 บาทขึ ้นไป/หมายเลข
บัตร/เซลล์สลิป (กรณียอดใช้ จ่ายต่ากว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้ าร่ วมรายการนี ้ได้ ) และการเครดิตเงินคืนจะคานวณจากจานวนเงินหลัก100
บาทขึ ้นไป เศษของจานวนเงินไม่ถงึ 100 บาท ไม่สามารถนามาแลกเพื่อเป็ นส่วนลดได้ ตัวอย่าง ยอดใช้ จ่าย 15,550 บาท ตัดคะแนนที่ 15,500
คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 1,550 บาท ซึง่ ลูกค้ าต้ องแจ้ งความประสงค์ในการตัดคะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทุกครัง้ ที่ต้องการใช้
คะแนนสะสมแลกรับเป็ นเครดิตเงินคืน
 คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิต ตามจานวนที่ทาการแลกคะแนนในวันที่เครดิตเงินคืน
 ธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนในวันทาการถัดจากวันที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ งความประสงค์ใช้ คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
 กรณีที่ลกู ค้ ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสาหรับทารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจานวนเท่ากับยอดใช้ จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดาเนินการ
เครดิตเงินคืนตามรายการใช้ คะแนนเท่ากับยอดซื ้อแลกรับเครดิตเงินคืนให้
 คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรื อ ทอนเป็ นเงินสดได้
 คะแนนสะสมที่ขอใช้ สิทธิแลกเป็ นเครดิตเงินคืนแล้ วไม่สามารถขอคืน หรื อยกเลิกรายการได้ ไม่ วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท :
 ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สาหรับลูกค้ าที่ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชัน้ M, Star dome (ใกล้ ทางเข้ าพารากอนดีพาร์ ทเม้ นสโตร์
ฝั่ งร้ าน Valentino) เท่านัน้

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท : (ต่ อ)
 การรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มียอดการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯตังแต่
้ 20,000 บาทขึ ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป และ
ทารายการแบบชาระเต็มจานวนเท่านัน้ โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้ จ่าย/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (ตามตาราง)
โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึ ้นในทุกยอดใช้ จ่ายจะไม่นามาคานวณเครดิตเงินคืน
 จากัดการรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีสงู สุด 10,000 บาท/บัญชีบตั ร/ตลอดรายการ
 การเครดิตเงินคืนจะคานวณจากยอดการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ ทังบั
้ ตรหลัก และบัตรเสริ มรวมกันจากทุกรายการส่งเสริ มการขาย ที่ ศูนย์การค้ าสยาม
พารากอน ระหว่าง วันที่ 10 ส.ค. – 17 ก.ย. 60 เท่านัน้ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รหลักเท่านัน้
 การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลี่ยนยอดซื ้อปกติเป็ นรายการผ่อนชาระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center และ/หรื อ ณ จุดแลกของสมนาคุณ
 ธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดรายการส่งเสริ มการขาย โดยสงวนสิทธิ์ไม่ให้ สาหรับ
รายการที่เป็ นการแยกยอดใช้ จ่ายออกเป็ นหลายเซลล์สลิป และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้ าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่ยงั คงมีสถานะปกติ และ
ที่ไม่ผิดนัดชาระจนถึงวันที่ทาการเครดิตเงินคืน
 ยอดใช้ จ่ายตามเงื่อนไขการใช้ คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้ จ่าย/เซลล์สลิป สามารถนามารวมคานวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรื อ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้ บตั รเครดิตที่เป็ นไปในลักษณะเพื่อการค้ า/ธุรกิจ การใช้ บตั รเครดิต
ในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรื อ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้ บตั รเครดิตโดยสุจริ ต หรื อ มีการโอนเงินเข้ าบัญชีบตั รเครดิต ซึง่ มีผลเป็ นการเพิ่ มวงเงินการ
ใช้ บตั รเครดิตให้ เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กาหนด

 การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรื อทอนเงินคืน หรื อผลประโยชนอื่นได้
เงื่อนไขสาหรับการแบ่ งชาระ 0% :
 การแบ่งชาระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้ จ่ายผ่านบัตร ตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป ณ จุดแลกรับการ
สมนาคุณ ชัน้ M, Star dome (ใกล้ ทางเข้ าพารากอนดีพาร์ ทเม้ นสโตร์ ฝั่ งร้ าน Valentino) ภายในวันที่ทารายการซื ้อสินค้ าเท่านัน้

 การอนุมตั เิ ป็ นรายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
 บัตรเครดิตจะต้ องมีสถานภาพปกติไม่มียอดค้ างชาระ สาหรับในกรณีการผ่อนชาระ
 ขอสงวนสิทธิ์รายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan เฉพาะรายการซื ้อสินค้ าก่อนวันสรุ ปรอบบัญชี 2 วันทาการ
 รายการซื ้อสินค้ าโดยการชาระเต็มจานวนที่เกิดจากการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชัว่ คราวไม่สามารถนามาเปลี่ ยนเป็ นรายการแบ่งชาระ 0% Smile
Plan ได้
เงื่อนไขอื่นๆ :
 สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ ใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านัน้

 บัตรเครดิตสาหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้ าร่ วมรายการส่งเสริ มการขายนี ้ได้
 ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้ อมูลหรื อปั ญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้ าร่ วมรายการและเซลล์สลิปไว้
เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จาเป็ น
 สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริ มการขายอื่นได้

 ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ กรณีที่สินค้ าและบริ การมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้ าโดยตรง
 สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถรวมการใช้ จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้ า หรื อโดยทุจริ ต การซื ้อบัตรของขวัญ การซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าที่ไม่ได้ ร่วมรายการ
เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื ้อสินค้ าและบริ การ รวมถึงรายการเงินคืนที่เกิดจาก Refund ทุกประเภท

 กรณีที่มีข้อโต้ แย้ งเกี่ยวกับการคานวณยอดใช้ จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้ องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ที่ธนาคารทาการเครดิตเงินคืน

 ข้ อกาหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา เป็ นไปตามที่ธนาคารฯ กาหนด กรณีที่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ คาตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
 ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขหรื อยกเลิกรายการส่งเสริ มการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า / กรุ ณาสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรื อ โทร. 1770 กด 0 กด 2

(10 ส.ค. –17 ก.ย. 60)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต TMB รั บ Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บาท
ยอดใช้ จ่ายต่ อเซลส์ สลิป

รับ Siam Gift Card*

10,000 – 49,999 บาท
50,000 บาทขึ ้นไป

300 บาท (0.6-3%)
2,500 บาท (5%)

*จากัดการรับบัตร Siam Gift Card สูงสุด 2 สิทธิ์ / 1 ลูกค้ า / ตลอดรายการ

และ ยังแบ่ งจ่ ายได้ 0% 3 เดือน สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิต TMB SO GOOOD
ช้ อปแล้ วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ ทกุ อย่าง 0% 3 เดือน (ขันต
้ ่า 1,000 บาท/ เซลล์สลิป) เพียงรู ดแล้ วโทร 1558 กด
1110 หรื อ เลือกทารายการด้ วยตนเองผ่าน TMB Touch/ TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี
เงื่อนไขโปรโมชั่น
- เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน้
- เพียงมียอดใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ ตังแต่
้ 10,000 บาท ขึ ้นไปต่อเซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท หรื อ ยอดใช้ จ่ายตังแต่
้ 50,000 บาท
ขึ ้นไป/เซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,500 บาท สงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้ าที่มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้ าฯ ที่กาหนด
ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.- 30 ก.ค. 2560 โดยแสดงใบเสร็ จร้ านค้ าที่ซื ้อสินค้ าผ่านบัตรฯภายในวันและศูนย์การค้ าเดียวกัน
- จากัดการรับบัตรกานัลสูงสุด 5,000 บาท/บัตร / ศูนย์การค้ า / ตลอดรายการ หรื อสูงสุดรวม 2 สิทธิ์ / 1 ลูกค้ า / ศูนย์การค้ า / ตลอดรายการ
- โดยยอดใช้ จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้ จ่ายที่เกิดจากการซื ้อบัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้ าหรื อร้ านค้ าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้
จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้ จ่ายที่ถกู ยกเลิก และยอดใช้ จ่ายที่มีการคืนสินค้ าภายหลัง
- จากัดสิทธิเฉพาะร้ านค้ าและสินค้ าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริ มการขายนี ้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็ นเงินสดหรื อโอนสิทธิ์ให้ ผ้ อู ื่นได้
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้ อกาหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
เงื่อนไข TMB So GOOOD
- สาหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ ามาทารายการบริ การแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้ วยตนเองผ่าน
TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุ ปยอดบัญชี หรื อผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 06.00220.00 น.จนถึงวันสรุ ปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้ จ่าย)
- ยอดใช้ จ่ายที่ไม่สามารถใช้ บริ การ TMB So GooOD ได้ แก่ ยอดใช้ จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้ จ่ายที่เกิดจากวงเงินชัว่ คราว ยอดเบิกถอนเงินสด
ล่วงหน้ า รายการที่ถกู ยกเลิกหรื อคืนสินค้ าภายหลัง ยอดใช้ จ่ายจากการซื ้อกองทุนรวม ยอดใช้ จ่ายที่เกิดจากบริ การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ยอดใช้ จ่ายที่เกิดจากดอกเบี ้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
- สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้ าบัญชีเงินฝากไม่ประจา TMB ดอกเบี ้ยสูงจากยอดแบ่งจ่าย
TMB So GoOOD
- ยอดขันต
้ ่าที่สามารถใช้ บริ การแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ ้นไป / เซลล์สลิป

