
รบัสทิธพิเิศษเพิม่เตมิจากบตัรเครดติทีร่ว่มรายการ:**  
 

 รบัสทิธิผ์อ่น 0% นานสงูสดุ 10 เดอืน** (ส าหรบัการซือ้ Siam Gift Card) 

 

 รบับตัรก านลั / เครดติเงนิคนืสงูสดุ 18%** 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สทิธพิเิศษจากบตัรเครดติทีร่ว่มรายการทีศ่นูยก์ารคา้สยามพารากอน 
 
 
     
                                (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
สทิธพิเิศษส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติกสกิรไทยรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ  2,500 บาท และ 
รว่มลุน้ ! ไปเชยีร ์FIFA WORLD CUPTM ทีป่ระเทศรสัเซยี 
 
รบัเครดติเงนิ2 ตอ่ เม ือ่ใชจ้า่ยตามเงือ่นไขดงันี ้ 
 
ตอ่ที ่1 รบัเครดติเงนิคนื 10%* เพยีงแลกคะแนนเทา่ยอดใชจ้า่ย 

SMS แลกคะแนน  
พมิพ ์PG (วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบัตรเครดติ 12 หลักสดุทา้ย (วรรค) ตามดว้ยจ านวนคะแนนที่
ตอ้งการแลก สง่มาที ่4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) 

 
ตอ่ที ่2 รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 2,500 บาท** 

ยอดใชจ้า่ย/เซลสส์ลปิ รบัเครดติเงนิคนื 

20,000 บาทขึน้ไป 300 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 1,000 บาท 

100,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท 

**• จ ากัดการรับเครดติเงนิคนื 2,500 บาท/ทา่นตลอดรายการ  
• ลงทะเบยีนรับเครดติเงนิคนื ณ จดุลงทะเบยีนชัน้ M ฝ่ัง Stardome ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน 

 
ตอ่ที ่3  รดูบตัร! รว่มลุน้ไปเชยีรบ์อลโลกทีป่ระเทศรสัเซยี กบับตัรเครดติ/บตัรเดบติวซีา่กสกิรไทย 

2018 FIFA WORLD CUP สนบัสนนุโดยวซีา่ 
ต ัง้แตว่นัที ่1 ก.พ. 61  ถงึ 30 เม.ย. 61 

เพยีงมยีอดใชจ้า่ยผา่นบตัรฯทกุ 1,000 บาท/เซลสส์ลปิ*** 

รับ 3 สทิธิ ์
ส าหรับบัตรเดอะวสิดอม บัตรเดอะพรเีมยีร ์
และบัตรเครดติเดอะแพสชัน่กสกิรไทย 

รับ 1 สทิธิ ์ ส าหรับบัตรเครดติและบัตรเดบติวซีา่กสกิรไทยทกุประเภท 

***รว่มชมฟตุบอลโลกรอบ 16 ทมีสดุทา้ย ทีป่ระเทศรัสเซยี จ านวน 1 รางวัล  
รางวลัละ 2 ทีน่ั่ง รวมมลูคา่รางวลั 612,300 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เงือ่นไข 
*• ผูถ้อืบัตรตอ้งสง่ SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทุกครัง้ทีต่อ้งการแลกรับคนื 10% โดยพมิพ ์PG (วรรค)หมายเลขบัตร
เครดติ 12 หลักสดุทา้ย (วรรค) จ านวนคะแนนทีต่อ้งการแลก สง่มาที ่4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) • ไมจ่ ากัดคะแนนขัน้
ต ่าในการแลก และ ไมจ่ ากัดครัง้ในการสง่ SMS แลกคะแนนรับเครดติเงนิคนื 10% • คะแนนสะสม KBank Reward 
Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้อืบัตรตามจ านวนคะแนนทีแ่จง้แลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่
เพยีงพอ ธนาคารจะไมด่ าเนนิการแลกเครดติเงนิคนื 10% ใหก้ับผูถ้อืบัตร  และคะแนนสะสมทีแ่ลกไปแลว้ไมส่ามารถ
ยกเลกิ ขอคนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้การรับเครดติเงนิคนืจะคนืเขา้บัญชเีครดติ ด าเนนิการภายใน 7 วันท าการ • บัตร
เครดติไทเทเนียม บัตรเครดติเพือ่ธุรกจิ บัตรเครดตินติบิคุคลทุกประเภท ไมส่ามารถร่วมรายการนี้ได ้• ธนาคารสงวน
สทิธิก์ารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากมขีอ้พพิาทค าตัดสนิของธนาคารถอืเป็นขอ้สิน้สดุ    
 
**• สงวนสทิธิใ์นการรับเครดติเงนิคนืเฉพาะผูถ้อืบตัรเครดติกสกิรไทย โดยตอ้งลงทะเบยีน ณ จดุลงทะเบยีน ชัน้ M ฝ่ัง 
Stardome ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ระหว่างวันที ่1 ก.พ. – 11 ม.ีค. 2561 เท่านัน้ • จ ากัดการมอบเครดติเงนิคนื
สงูสดุ 2,500 บาท/ทา่นตลอดรายการ • ผูถ้อืบตัรจะไดรั้บเครดติเงนิคนืในบัญชบีัตรเครดติของผูถ้อืบัตร ภายใน 60 วัน
หลังจากสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย • ยกเวน้ บตัรเครดตินติบิคุคล บัตร Fleet Card บัตรเครดติแฮปป้ีออนไลน์ บัตร
เครดติไทเบฟ และรายการแบง่จ่ายรายเดอืน Smart Pay  และ KBank  Smart Pay By Phone • ผูถ้อืบัตรไมส่ามารถ
น าใบเสร็จหรอืเซลสส์ลปิมารวมคดิในการรับเครดติเงนิคนืส าหรับรายการนีไ้ด ้• ผูถ้อืบตัรทีจ่ะไดรั้บเครดติเงนิคนืจะตอ้ง
มสีถานะบตัรเครดติเป็นปกต ิมปีระวัตกิารช าระเงนิทีด่ ีไมผ่ดินัดช าระเงนิตามขอ้ก าหนดของการเป็นผูถ้อืบัตรเครดติของ
ธนาคาร จนถงึวันทีไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื • ธนาคารมสีทิธใินการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข ขอ้ก าหนด และยกเลกิรายการ
สง่เสรมิการขายนี ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากมกีรณีพพิาท ค าตัดสนิของธนาคารถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ • สอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่K-Contact Center 0 2888 8888 
 
***• ธนาคารจะค านวณสทิธิจ์ากยอดใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติวซีา่กสกิรไทยทีศู่นยก์ารคา้สยามพารากอน  
สยามเซ็นเตอร ์และ สยามดสิคัฟเวอรี ่ทีม่กีารลงทะเบยีน ณ จุดใหบ้รกิารของศูนยก์ารคา้ฯภายใตช้ือ่ – นามสกุล
เดียวกัน • ยอดใชผ้่านบัตร ทุก 1,000 บาทต่อเซลสส์ลปิ ที่ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน  สยามเซ็นเตอร์ และ 
สยามดสิคัฟเวอรี ่จะไดรั้บ 1 สทิธิเ์พือ่ลุน้รับรางวัลส าหรับผูถ้อืบัตรเครดติและบัตรเดบติวซีา่กสกิรไทยทุกประเภท หรอื 
ไดรั้บ 3 สทิธิเ์พือ่ลุน้รับรางวัล ส าหรับผูถ้อืบตัรเดอะวสิดอม บตัรเดอะพรเีมยีร ์และบัตรเครดติเดอะแพสชัน่กสกิรไทย • 
เศษของยอดใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติกสกิรไทยทีไ่มถ่งึ 1,000 บาทตอ่เซลสส์ลปิ จะไมถ่กูน ามารวมค านวณ
สทิธจัิบรางวัล • ยอดใชจ้่ายที่ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการขายนี้ ไดแ้ก่ การเบกิถอนเงนิสด การซือ้/
แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การซือ้หน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) การช าระเบีย้ประกันชวีติและประกันภัยทุก
ประเภท การช าระภาษีทุกประเภท ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการใชจ้่ายทีเ่ขา้ข่ายเพือ่การคา้และการ
พาณชิย ์รายการทีใ่ชจ้่ายผ่านเครือ่งรับบัตรเครดติ (EDC) ในกจิการของผูถ้อืบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าช าระสนิคา้/
บรกิารทีม่กีารขอคนื เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิในภายหลัง • ยอดแบง่จ่ายรายเดอืน (Smart Pay) ธนาคารจะค านวณ
สทิธจิากยอดราคาสนิคา้เต็มจ านวนทีผู่ถ้อืบัตรท ารายการ ณ รา้นคา้ • ก าหนดจับรางวัล 9 พ.ค. 61 สถานทีจ่ับรางวัล 
ธนาคารกสกิรไทย ส านักแจง้วัฒนะ เลขที ่47/7 ม. 3 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ีตามใบอนุญาตส าหรับโครงการ ออกให ้ณ 
ทีว่า่การ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี • ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีวันที ่11 พ.ค. 61 • บัตรเครดติเพือ่ธุรกจิ และบัตรเครดตินติิ
บคุคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการสง่เสรมิการขายนี้ได ้ • บุคคลในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย 
บคุคลในครอบครัวของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย  และบคุคลอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดรายการสง่เสรมิ
การขายนี้  ไม่มีส ิทธิเข า้ร่ วมรายการนี้  • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่ม เติมไดท้ี ่
www.askkbank.com/kbankcard และ K-Contact Center 02-8888888 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   
      
                                 (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิบตัรเครดจิออิอน รบับตัรก านลัสตารบ์คัสส์งูสดุ  8,000 บาท  
เมือ่มยีอดใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติออิอนทกุประเภท (ยกเวน้บัตรเครดติเพือ่องคก์ร)ตามทีก่ าหนด 
 

ยอดใชจ้า่ย / เซลสส์ลปิ รบับตัรก านลั 

5,000 – 19,999 บาท 200 บาท 

20,000 – 49,999 บาท 800 บาท 

50,000 – 99,999 บาท 2,500 บาท 

ตัง้แต ่100,000 บาท ขึน้ไป 8,000 บาท 

• จ ากัดการรับบัตรก านัลสตารบ์ัคสส์งูสดุ 8,000 บาท / บัตร / ตลอดรายการ • เงือ่นไขเป็นไปตามที ่
  บรษัิทฯ ก าหนด • โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิทีจ่ดุขาย เว็บไซต ์และสือ่ประชาสมัพันธอ์ืน่ 
  ของบรษัิทฯ 
 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข  
1. สทิธพิเิศษส าหรับผูถ้อืบตัรเครดติทกุประเภท (ยกเวน้บตัรเครดติเพือ่องคก์ร) ของบรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์

(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เมือ่มยีอดใชจ้า่ยทีร่า้นคา้ภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอนตาม
เงือ่นไขทีก่ าหนด ระหวา่งวนัที ่1 ก.พ. – 11 ม.ีค. 61 (39 วัน) 

2. ผูถ้อืบตัรจะไดรั้บบตัรก านัลสตารบ์คัสด์ังนี ้
• ยอดใชจ้า่ยตัง้แต ่5,000 – 19,999 บาท / เซลสส์ลปิ รับบตัรก านัลมลูคา่ 200 บาท 
• ยอดใชจ้า่ยตัง้แต ่20,000 – 49,999 บาท / เซลสส์ลปิ รับบตัรก านัลมลูคา่ 800 บาท 
• ยอดใชจ้า่ยตัง้แต ่50,000 – 99,999 บาท / เซลสส์ลปิ รับบตัรก านัลมลูคา่ 2,500 บาท 
• ยอดใชจ้า่ยตัง้แต ่100,000 บาท ขึน้ไป / เซลสส์ลปิ รับบตัรก านัลมลูคา่ 8,000 บาท 

    (จ ากดั 8,000 บาท / บตัร / รายการสง่เสรมิการขาย) 
3. บรษัิทฯ จะค านวณสทิธิจ์ากยอดใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติ ไมร่วมถงึการใชจ้า่ยทีห่า้งสรรพสนิคา้, ฟู้ด ฮอลล,์ โฮม 

เฟรช มารท์, กรูเ์มต ์มารเ์กต็, เพาเวอรม์อลล,์ การช าระคา่สนิคา้หรอืบรกิารประเภทเครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ บหุรี,่ 
บตัรก านัล, บตัรเตมิเงนิ, ทองค าและจลิเวลรี,่ สนิคา้ขายสง่เพือ่การคา้, สนิคา้ผอ่นช าระ, สนิเชือ่เงนิกูแ้ละเชา่ซือ้, 
การซือ้หน่วยลงทนุ, การแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ, การเบกิเงนิสดลว่งหนา้, ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนยีมการใช ้

วงเงนิ คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีมและภาษีอากรตา่งๆ และรายการทีม่กีารยกเลกิหรอืคนืสนิคา้/บรกิาร 
4. ผูถ้อืบตัรสามารถรับบตัรก านัลโดยแสดงบตัรเครดติ เซลสส์ลปิ และใบเสร็จรับเงนิทีศ่นูยก์ารคา้สยามพารากอน จดุ

รับของสมนาคณุ ชัน้ M บรเิวณ Star Dome ภายในวันและสาขาเดยีวกนักบัทีม่ยีอดใชจ้า่ย 
5. บรษัิทฯ มไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบับตัรก านัล ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชบ้ตัรก านัลเป็นไปตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด 

หากพบความไมส่ะดวกในการใชบ้รกิารหรอืความช ารดุบกพรอ่ง กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 
6. ยอดใชจ้า่ยและเซลสส์ลปิของรายการสง่เสรมิการขายนีไ้มส่ามารถใชร้ว่มกบัรายการสง่เสรมิการขายอืน่ได ้
7. บตัรก านัลเป็นสทิธิเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืบตัร ไมส่ามารถโอน เปลีย่น แลกเป็นเงนิสดหรอืสทิธิอ์ ืน่ได ้
8. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเขา้รว่มรายการสง่เสรมิการขายไดเ้ฉพาะผูถ้อืบตัรทีย่งัคงสภาพสมาชกิ และมปีระวตั ิ

การช าระดตีามหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ จนถงึวันทีไ่ดรั้บบตัรก านัล และยกเวน้การมอบบตัรก านัลในกรณีดังตอ่ไปนี ้
(1) มกีารช าระเงนิเขา้บญัชบีตัรเครดติเกนิวงเงนิทีบ่รษัิทฯ อนุมตั ิ(2) ใชบ้ตัรหรอืสนิเชือ่เพือ่วตัถปุระสงคอ์นัขดัตอ่
กฎหมายหรอืศลีธรรม เพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิ หรอืใชใ้นกจิการหรอืธรุกจิของตนเอง ครอบครัว เครอืญาต ิหรอื
บคุคลใกลช้ดิ (3) ใชบ้ตัรหรอืสนิเชือ่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด หรอืเงือ่นไขของ
รายการสง่เสรมิการขายนี ้หากพบภายหลังวา่ผูถ้อืบตัรขาดคณุสมบตั ิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกคนืบตัร
ก านัล 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยตุริายการสง่เสรมิการขายหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงือ่นไข วธิกีาร และสทิธิ
ประโยชนใ์ดๆ ภายใตร้ายการสง่เสรมิการขายนี ้โดยจะประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ กรณีมขีอ้พพิาทค าตดัสนิ
ของบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ดุ 

10.ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนีจั้ดท าขึน้เป็นภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ การตคีวามใหใ้ชภ้าษาไทยเป็นหลกั 
11.โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิทีจ่ดุขาย เว็บไซต ์และสือ่ประชาสมัพันธอ์ืน่ของบรษัิทฯ 

 
 



 
 
 
          (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
อภสิทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรเครดติซติ ีร้บัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 18%    
 
ตอ่ที ่1 รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 15% เม ือ่ใชค้ะแนนสะสมซติ ีร้วีอรด์เทา่ยอดซือ้ 
ศกุร ์– อาทติย ์

 รับเครดติเงนิคนื 15% ส าหรับบัตรเครดติซติีเ้อ็ม วซีา่ และซติี ้อัลทมิา่ 
 รับเครดติเงนิคนื 10% ส าหรับบัตรเครดติซติี ้ประเภทอืน่ๆ 

จันทร ์– พฤหัสบด ี
 รับเครดติเงนิคนื 12.5% ส าหรับบัตรเครดติซติีเ้อ็ม วซีา่ และซติี ้อัลทมิา่ 
 รับเครดติเงนิคนื 10% ส าหรับบัตรเครดติซติี ้ประเภทอืน่ๆ 

จ ากัดการแลกคะแนนสะสม 300,000 คะแนน/ บัตร/ ตลอดรายการ 
 
ตอ่ที ่2 รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 3% 

ยอดใชจ้า่ย/ เซลสส์ลปิ เครดติเงนิคนื 

20,000 300 

50,000 1,200 

100,000 3,000 

จ ากัดการรับเครดติเงนิคนื 3,000 บาท/ บัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสรมิ) ตลอดรายการ 
 
จดุลงทะเบยีน 

 Citi M Visa Customer Service ชัน้ 4 ขา้ง Fitness First  
 
 
 
เง ือ่นไขธนาคารซติ ีแ้บงก ์
ตอ่ที ่1: ยกเวน้บัตรเครดติซติีแ้คชแบ็ก บัตรเครดติซติี ้ซมิพลซิติี ้บัตรเครดติซติี ้รอยัล ออรค์ดิ พลสั และ
บัตรเสรมิทกุประเภท 
- คะแนนทีท่ ารายการแลว้ไมส่ามารถคนืหรอืยกเลกิได ้
- จ ากัดยอดใชจ้า่ยในการแลกคะแนนสะสม 300,000 บาท/ บัตรฯ/ เดอืน/ ศนูยก์ารคา้ 
 
ตอ่ที ่2: จ ากัดการรับเครดติเงนิคนื 3,000/ บัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสรมิ)/ ตลอดรายการ 
 
ตอ่ที ่1 และ ตอ่ที ่2: - ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะท าการเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบีัตรหลักภายใน 60 วนัหลังจากจบ 
  รายการ โดยสมาชกิบัตรฯ จะตอ้งคงสภาพสมาชกิบัตรฯ จนถงึวนัทีท่ าการโอนเครดติเงนิคนืเขา้บัญช ี
- สงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ทีม่าลงทะเบยีนเพือ่ตดัคะแนนสะสม และ/หรอื รับเครดติเงนิคนืทีจ่ดุลงทะเบยีน 
  เทา่นัน้ 
- ไมส่ามารถใชร้ว่มกับโปรโมชัน่อืน่ได ้
- สงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบัตรเครดติซติีท้ีอ่อกในประเทศไทยเทา่นัน้  
- ธนาคารซติีแ้บงกไ์มม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้และบรกิาร หากมปัีญหาหรอืขอ้สงสยักรณุาตดิตอ่รา้นคา้หรอื 
  ผูใ้หบ้รกิารโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอยีดกอ่นตัดสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร 
- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตัดสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับรายการสง่เสรมิ
การ 
  ขายนี้ 
- BCBA07 
 
 



 
 
    
                            (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
 

สทิธพิเิศษส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติ  กรงุศร ี รบัคนืสงูสดุ 15%  
 

Step 1  ใช ้1000 point แลกรับเครดติเงนิคนื 100บาท (10%)  
  จ ากัดการแลกคะแนนสงูสดุ 50,000คะแนน/บัญชบีัตร/วนั  
 

Step 2  รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 5,000 บาท (5%)  

ยอดใชจ้า่ยครบ (บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ) เครดติเงนิคนื 

20,000 450 

50,000 1,500 

100,000 5,000 

จ ากัดเครดติเงนิคนื 5,000บาท/บัญชบีัตร/ตลอดรายการ  
 

เง ือ่นไข  
· สอบถามรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จดุขาย เฉพาะรา้นคา้เชา่ภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอนและสนิคา้ทีร่่วมรายการ 

  เทา่นัน้  

· สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติเงนิคนืเฉพาะลกูคา้ทีใ่ชจ้า่ยตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนดและลงทะเบยีน ณ จุดแลกรับการสมนาคณุ
ของ 

  ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน : ชัน้ M Stardome มฉิะนัน้ถอืวา่สละสทิธิ ์ 
 

เง ือ่นไขส าหรบัการแลกคะแนนเป็นเครดติเงนิคนื  
· สงวนสทิธิก์ารเขา้ร่วมรายการเฉพาะสมาชกิบัตรเครดติ กรุงศร ีทกุประเภท (บตัรหลกั) ทีม่คีะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัส เพยีงพอ

ตอ่ 
  การแลกเทา่นัน้  

· จ ากดัการแลกคะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัสสงูสดุ 50,000 คะแนน /บญัชบีัตร / วนั  

· คะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัส จะถกูหักออกจากบญัชบีตัรฯ เมือ่มกีารแลกโดยอตัโนมัต ิตามจ านวนคะแนนทีส่มาชกิบตัรระบ ุ 
· คะแนนสะสมเมือ่แลก ณ รา้นคา้แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ แลกเปลีย่นหรอืทอนเป็นเงนิสดได ้ 

· คะแนนสะสม กรุงศร ีโบนัส ไมส่ามารถโอนสทิธิใ์หส้มาชกิทา่นอืน่ได ้ 
· กรณีบตัรถกูยกเลกิหรอืไม่สามารถใชง้านได ้จะไมส่ามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบตัรรายการ กรุงศร ีโบนัส ทนัใจ  

· เมือ่มกีารท าการแลกคะแนนเสร็จสมบรูณ์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิรายการไดท้กุกรณี  

· บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
· เงือ่นไขอืน่ๆเป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูใ้หบ้รกิาร บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิาร หากมปัีญหาหรอืขอ้สงสยักรุณา 

  ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารสนิเชือ่โดยตรง  
 

เง ือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนื  

· สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติเงนิคนืสงูสดุ 5,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัช ีภายใตช้ือ่-นามสกลุเดยีวกนั ตลอดรายการสง่เสรมิการขาย  
· บรษัิทฯ จะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย (กรณีบตัรเสรมิเครดติ เงนิคนืจะโอน

เขา้    
  บญัชบีตัรหลักเทา่นัน้)  

· ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 120 วนัหลังจากวนัทีจ่บรายการ  
· ยอดการใชจ้า่ยแตล่ะรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืตอ่เซลลส์ลปิ  

· รายการสง่เสรมิการขายนี้ไมส่ามารถใชร้่วมกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ได ้ 

· ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติคนืเงนิ เฉพาะสมาชกิทียั่งคงสภาพสมาชกิอยู ่และมปีระวตักิารช าระดจีนถงึวนัทีม่กีารเครดติเงนิคนืใน 
  บญัชขีองทา่น  

· ยอดใชจ้า่ยผ่านบัตรเครดติทีเ่ขา้ร่วมรายการจะตอ้งเกดิขึน้ ในวนัทีก่ าหนดเทา่นัน้ไมนั่บรวม ดอกเบีย้ คา่ปรับ  คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ  
  ยอดคา่ใชจ้่ายทีถ่กูยกเลกิ ยอดคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารคนืสนิคา้ในภายหลงั ยอดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากบตัรเสรมิ ทีเ่รยีกเก็บเงนิจาก 

  บญัชบีตัรหลักบรษัิทฯ  

· รายการเครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงนิสดได ้ 
· ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบตัร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัวา่มกีารยกเลกิการท ารายการของรายการ 

  สง่เสรมิการขายนี ้ 
· บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์โดยถอืขอ้มูลทีบ่รษัิทฯมอียูเ่ป็นส าคัญ ผูถ้อืบตัรควรเก็บหลักฐานการเขา้ร่วมรายการและเซลลส์ลปิไวเ้พือ่ 

  การตรวจสอบกรณีจ าเป็น  
· บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้และบรกิาร หากมขีอ้สงสยักรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโดยตรงเทา่นัน้  



· ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯก าหนด  หากมกีรณี
พพิาท     

  ค าตดัสนิของบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ดุ  
· ยกเวน้การซือ้สนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้ภายในสยามพารากอน, Power Mall ทกุสาขา,Gourmet Market และ Home Fresh 

Mart  

  ทกุสาขา, แผนกสรุา, บตัรโทรศพัท ์บัตรเตมิเงนิทกุประเภท, บตัรก านัล, การซือ้สนิคา้ผ่อนช าระ Krungsri Smart Plan  
· ใหบ้รกิารสนิเชือ่โดย บรษัิท บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 
 
(1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
 

สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิบตัรเครดติเคทแีลกรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 15%   
หรอื  รบั Siam Gift Card สงูสดุ 1,500 บาท 
 

แลกรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 15% 

แลกรับเครดติเงนิคนื 12% วนัจันทร ์– พฤหัสบด ีหรอื 15% วนัศกุร,์ เสาร ์และอาทติย ์

เมือ่ใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติฯ และใชค้ะแนนสะสม KTC Forever Rewards เทา่กับยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิ 
  

หรอื 
 

รบั Siam Gift Card สงูสดุ 1,500.- 

รับ Siam Gift Card 300.-เมือ่ใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติฯ ครบทกุ 10,000.- ตอ่เซลสส์ลปิ 

(จ ากัดยอดรับ Siam Gift Card สงูสดุ 1,500.- ตอ่สมาชกิบัตรเครดติ ตอ่ตลอดรายการ) 

  

หมายเหต ุ: สทิธพิเิศษการแลกรับเครดติเงนิคนื 12% หรอื 15% และการแลกรับ Siam Gift Card 300.- ส าหรับสมาชกิบตัร

เครดติ KTC ทีน่ าเซลลส์ลปิจากการใชจ้า่ยผ่านบตัรเครดติฯ กับรา้นคา้เชา่ตา่งๆ ภายในศนูยก์ารคา้ Siam Paragon มาลงทะเบยีน

แจง้ความประสงคก์ารรับสทิธพิเิศษทัง้หมดของรายการทีจ่ดุแลกรับสทิธพิเิศษของงานภายในศนูยก์ารคา้ Siam Paragon เทา่นัน้ 

และยอดใชจ้า่ยจากแผนกตา่งๆ ภายในหา้งสรรพสนิคา้ Paragon Department Store ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการได ้

 

เงือ่นไขรายการ 

 ยกเวน้บตัรเครดติ KTC Cash Back, บตัรเครดติ KTC ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาตสิภากาชาดไทย, บตัรเครดติKTC 
Visa Corporate Gold และบตัร KTC เพือ่หน่วยงานรัฐ ไมส่ามารถรว่มรายการได ้

 ขอสงวนสทิธิก์ารมอบสทิธปิระโยชนต์ามรายการนีใ้หแ้กส่มาชกิบตัรเครดติ KTC ทีค่งสภาพการเป็นสมาชกิบตัร
เครดติฯ โดยไมผ่ดินัดช าระหนีต้ลอดระยะเวลารว่มรายการสง่เสรมิการขายจนถงึวันทีเ่คทซีมีอบสทิธปิระโยชนใ์น
รายการนีใ้หส้มาชกิบตัรเครดติฯ และขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะการซือ้สนิคา้และ/หรอืบรกิารเพือ่การใชส้อยสว่นบคุคล
เทา่นัน้ 

 สว่นลดเพิม่จากเคทซีเีป็นสว่นลดเพิม่ราคาสนิคา้ทีห่ักสว่นลดทกุประเภทของหา้งแลว้ และไมส่ามารถ แลก เปลีย่น 
ทอนเป็นเงนิสดได ้

 ขอสงวนสทิธิส์ าหรับสมาชกิบตัรเครดติฯ ทีม่คีะแนนสะสมเพยีงพอกบัทีก่ าหนด และเฉพาะการใชค้ะแนนสะสมแลก
รับเครดติเงนิคนืวันตอ่วันทีส่มาชกิท ารายการเทา่นัน้ โดยคะแนนสะสมจะถกูหักออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดติ
ฯ ทันททีีส่มาชกิบตัรเครดติฯ ใชแ้ลกเพือ่รับเครดติเงนิคนื 

 ขอสงวนสทิธิก์ารมอบเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติฯ ทีเ่กดิจากการใชค้ะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับ
จากวันสิน้สดุรายการ 

 เงือ่นไขการใช ้Siam Gift Card เป็นไปตามเงือ่นไขของศนูยก์ารคา้ฯ และยอดคงเหลอืหลังจากการใช ้Siam Gift 
Card ตอ้งช าระดว้ยบตัรเครดติ KTC เทา่นัน้ 

 ขอสงวนสทิธิโ์ดยถอืขอ้มลูของเคทซีเีป็นส าคัญ สมาชกิบตัรเครดติฯ ผูร้ว่มรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบยีน
กบัเคทซีรีวมทัง้เซลสส์ลปิเพือ่เป็นหลกัฐานอา้งองิและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 

 ขอสงวนสทิธิส์ทิธปิระโยชนต์ามรายการไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืโอนใหผู้อ้ ืน่ได ้
 เคทซีขีอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอยีด ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย โดย
มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และกรณีมขีอ้พพิาท ค าตัดสนิของเคทซี ีถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 
 
 
 
 



 
    
                        (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
 
สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติไทยพาณิชยแ์ลกรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 14,000 บาท 
 
สทิธพิเิศษเมือ่ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติไทยพาณิชย ์  

o รับเครดติเงนิคนื 2%  เมือ่ใชจ้า่ยครบทกุ 10,000 บาท / ใบเสร็จ 
o รับเครดติเงนิคนื 4%  เมือ่ใชจ้า่ยครบ 100,000 บาทขึน้ไป / ใบเสร็จ  
o รับเครดติเงนิคนื 7% เมือ่จา่ยครบ 200,000 บาท ขึน้ไป / ใบเสร็จ 

 
เงือ่นไข  
- รับเครดติเงนิคนื 2%  เมือ่ใชจ้า่ยครบทกุ 10,000 บาท/ใบเสร็จ (ใชจ้า่ย 10,000–99,000 บาท )  
- รับเครดติเงนิคนื 4% เมือ่ใชจ้า่ยครบ 100,000 บาทขึน้ไป/ใบเสร็จ (โดยค านวณการใชจ้า่ย 100,000-199,000 
บาท)  
- รับเครดติเงนิคนื 7% เมือ่ใชจ้า่ยครบ 200,000 บาท ขึน้ไป / ใบเสร็จ 
- ขอสงวนสทิธิ ์ในการมอบเครดติเงนิคนืสงูสดุ 14,000 บาท / ทา่น / รายการ  ในกรณีทีท่างธนาคารฯ   
  ตรวจสอบพบวา่การใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้มาจากการแบง่ช าระคา่สนิคา้ช ิน้เดยีวกนั ธนาคารขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธการ 
  มอบเงนิคนื  และเรยีกรับสนิคา้คนืได ้  
- ส าหรับการใชจ้า่ย ณ รา้นคา้เชา่ภายใน Siam Paragon   รา้นคา้ในกลุม่ Fashion เครือ่งหนัง กระเป๋า รองเทา้  
  เครือ่งประดบั นาฬกิา Jewelry Watch Dining  เทา่นัน้ ยกเวน้ สนิคา้ผอ่นช าระ การซือ้เพือ่คา้ ขายสง่  
  บตัรโทรศัพท ์ คา่โทรศัพทม์อืถอืรายเดอืน  การใชจ้า่ยทีร่า้น Mobile รา้น AIS / DTAC / True / Jaymart /  
  istudio / Vertu / Samsung / บตัรโทรศัพท ์ คา่โทรศัพทม์อืถอืรายเดอืน บตัรเตมิเงนิ  Gift Card Voucher  
  เครือ่งยนต ์รถยนต ์คา่น ้า คา่ไฟ  การแลกเปลีย่นเงนิ  สนิคา้ผอ่นช าระ SCB 0% ดจีัง   
- ของรางวัลไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดได ้
- ขอสงวนสทิธิใ์นการใหข้องสมนาคณุเฉพาะบตัรเครดติไทยพาณชิยโ์ดยผูถ้อืบตัรจะตอ้งคงสภาพการเป็น 
  สมาชกิบตัรและไมผ่ดินัดช าระเงนิตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย และขอเรยีกคนืในกรณีทีต่รวจพบในภายหลัง 
  วา่ผูท้ีไ่ดรั้บสทิธิม์คีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้ง  
- ในกรณีทีท่างธนาคารฯ  ตรวจสอบพบวา่การใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ มาจากการแบง่ช าระคา่สนิคา้ช ิน้เดยีวกนั ธนาคาร 
  ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธการมอบเงนิคนื  และเรยีกรับสนิคา้คนืได ้  
- ขอสงวนสทิธิใ์นการค านวณคา่ใชจ้า่ย ตามเงือ่นไขเทา่นัน้ โดยเศษของการค านวณ ทีไ่มเ่ขา้ขา่ยจะไมไ่ดน้ ามา
ค านวณ 
  ในการมอบเงนิคนื  
- กรณีทีธ่นาคารฯ ม ี2 รายการสง่เสรมิการขายทีซ่อ้นกนั  ขอสงวนสทิธิเ์ลอืกรับการสมนาคณุไดส้งูสดุเพยีงรายการ 
  เดยีว  ไมส่ามารถลงทะเบยีนรายการสง่เสรมิการขายซ า้กนัได ้
-เงนิคนื จะปรากฎในใบแจง้หนีใ้น 60 วันหลังจบรายการ  
-เฉพาะสนิคา้และรา้นคา้ทีร่ว่มรายการโปรดตรวจสอบเงือ่นไข ณ  จดุขาย 

 
พเิศษระหวา่งวนัที ่12-18 กพ 61 
 

• รบัเครดติเงนิคนื 800  บาท* เม ือ่ใชจ้า่ยแบบเต็มจ านวนครบ 10,000 บาทขึน้ไป  
ตอ่ใบเสร็จภายในหา้งฯ / ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นคา้เชา่ ภายในศนูยฯ์ ทีร่ว่มรายการ 
ส าหรบัการใชจ้า่ยแบบเต็มจ านวน 

 

วธิลีงทะเบยีน 

ส าหรับการใชจ้า่ยภายในหา้งฯ และ ซเูปอรม์ารเ์ก็ต 
SMS ลงทะเบยีน 
- พมิพ ์CNY เวน้วรรค หมายเลขบัตรเครดติไทย
พาณชิย ์12 หลักสดุทา้ย สง่มาที ่4545454 
และไดรั้บขอ้ความตอบกลับ 

ส าหรับการใชจ้า่ยภายในศนูยก์ารคา้ 
ลงทะเบยีน ณ จดุแลกของสมนาคณุ 

ทีศ่นูยฯ์ ก าหนด ในวนัทีซ่ ือ้สนิคา้เทา่นัน้ 
 

Siam Paragon : ชัน้ M  ฝ่ัง Stardome 
  



 
 
*เงือ่นไข การรบัเครดติเงนิคนื 

 เฉพาะการใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติไทยพาณชิยท์กุประเภท ทีม่ยีอดใชจ้า่ยครบ 10,000 บาทขึน้ไป ตอ่ใบเสร็จ  
ระหวา่งวันที ่12-18 กพ 61 ทีห่า้งสรรพสนิคา้ ซเูปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นคา้เชา่ภายในศนูยก์ารคา้ทีร่ว่มรายการ 
(ตรวจสอบรายชือ่หา้งฯ / ซปุเปรม์ารเ์กต็ และศนูยก์ารคา้ทีร่ว่มรายการจากสือ่อืน่ๆ ของธนาคาร 

 การใชจ้า่ย ณ รา้นคา้เชา่ในศนูยก์ารคา้ทีร่ว่มรายการ  ตอ้งน าบตัรเครดติตวัจรงิ และ /เซลลส์ลปิ เพือ่มา
ลงทะเบยีนทีจ่ดุแลกของสมนาคณุทีท่างศนูยก์ าหนด ในวันทีซ่ ือ้สนิคา้เทา่นัน้   

 จ ากดัรับเครดติเงนิคนื 800 บาท/ทา่น / รายการ โดยรวมการใชจ้า่ยทีห่า้งสรรพสนิคา้/ ซเูปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นคา้
เชา่ในศนูยก์ารคา้ทีร่ว่มรายการทัง้หมด 

 รายการใชจ้า่ยทีไ่มร่ว่มในรายการสง่เสรมิการขายนี ้ไดแ้ก ่สนิคา้แลกซือ้ สนิคา้ทีไ่มร่ว่มรายการ สนิคา้จากโปรแกรม
ผ่อนช าระ SCB ดจีัง 0% การซือ้บัตรของขวัญ การซือ้บัตรก านัล  สรุา เครือ่งดืม่ แอลกอฮอล ์สนิคา้ ขายสง่ บัตร
โทรศัพท ์ ค่าโทรศัพทม์อืถอืรายเดอืน AIS / DTAC / True / Jaymart / IStudio / Vertu บัตรเตมิเงนิ   
เครือ่งยนต ์รถยนต ์คา่น ้า คา่ไฟ  และการแลกเปลีย่นเงนิ   บัตรเตมิเงนิ  เครือ่งยนต ์รถยนต ์ค่าน ้า ค่าไฟ  และการ
แลกเปลีย่นเงนิ   

 
***เงือ่นไขรวม  
 จ ากดัการค านวณยอดใชจ้า่ยเพือ่รับเงนิเครดติคนื ส าหรับการใชจ้า่ยแบบเต็มจ านวน ครบ 10,000 บาทขึน้ไป ตอ่
ใบเสร็จ  / ทา่น / รายการ  ( รวมหา้งสรรพสนิคา้ / ซเูปอรม์ารเ์กต็ และ รา้นคา้เชา่ภายในศนูยก์ารคา้ทีร่ว่มรายการ ) 

 ขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธปิระโยชนเ์ฉพาะบตัรเครดติทีผู่ถ้อืบตัรปฏบิตัติามขัน้ตอนการลงทะเบยีนรว่มรายการที่
ก าหนดเทา่นัน้  

 ผูถ้อืบตัรทีจ่ะไดรั้บเครดติเงนิคนืจะตอ้งคงเป็นสมาชกิบตัรเครดติไทยพาณชิย ์ ทีม่สีถานะบตัรเครดติเป็นปกต ิ มี
ประวัตกิารช าระเงนิทีด่ไีมผ่ดินัดช าระเงนิตามขอ้ก าหนดของธนาคาร รวมทัง้ไมเ่คยฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคับ และ/หรอื  
เงือ่นไขใด ๆ ของการเป็นผูถ้อืบตัรเครดติของธนาคารอยูจ่นถงึขณะรับสทิธปิระโยชน ์ทัง้นี ้ ธนาคาร สงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เรยีกคนืสทิธปิระโยชนใ์ด ๆ ในกรณีทีต่รวจพบในภายหลงัวา่ผูถ้อืบตัร มคีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้ง 

 ยอดใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติ ในแตล่ะบญัชบีตัรเครดติไมส่ามารถน ามารวมกนัได ้
 ธนาคารจะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติใบทีล่งทะเบยีนภายใน 60 วัน นับจากวนัสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย
นี ้โดยจะแสดงยอดเงนิทีจ่ะเครดติคนืไวใ้นใบแจง้จอดรายการบตัรเครดติ (Statement) 

 ธนาคารมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงกตกิา เงือ่นไข ขอ้ก าหนด ระยะเวลา สทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ และยกเลกิรายการ
สง่เสรมิการขายนีเ้มือ่ใดก็ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และกรณีทีม่ขีอ้พพิาทใหถ้อืค าตัดสนิของธนาคารเป็น
ทีส่ดุ 

 ธนาคารเป็นเพยีงชอ่งทางการช าระเงนิไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารหากมขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่และ
สอบถามเพิม่เตมิจากผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิโทร 02-777-7777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                            (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทย 
รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 14%   
 
• รับเครดติเงนิคนื 10% เมือ่ใชค้ะแนนสะสมแลกเทา่กับยอดซือ้/เซลลส์ลปิ 
    ประสงคใ์ชค้ะแนนแลกเครดติเงนิคนื โทร. 1770 (Code: 115008) 
• รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 4% (8,000 บาท/บัญชบีัตร/ตลอดรายการ)  
   เมือ่มกีารใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติธนชาตแบบช าระเต็มจ านวน/เซลลส์ลปิ 

ยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ  เครดติเงนิคนื  

20,000 – 49,999 บาท 240 บาท 

50,000 – 99,999 บาท 1,100 บาท 

100,000 บาทขึน้ไป 4,000 บาท 

ลงทะเบยีนรับเครดติเงนิคนื ณ จดุแลกของสมนาคณุ ชัน้ M, Star dome (ใกลท้างเขา้พารากอน 
ดพีารท์เมน้ทสโตร ์ฝ่ังรา้น Valentino) ภายในวนัทีท่ ารายการซือ้สนิคา้เทา่นัน้) 
 

 

เง ือ่นไขการใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ รบัเครดติเงนิคนื10% :  
 สทิธพิเิศษส าหรับสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทย ทีใ่ชจ้่ายผา่นบตัรฯ โดยตอ้งเป็นบตัรหลักทีม่ี

คะแนนสะสมในบตัรฯ เทา่นัน้  

 ผูถ้อืบตัรสามารถใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ยตอ่เซลลส์ลปิ เพือ่แลกรับเครดติเงนิคนื 10% ตามวนัทีท่ ารายการ 

 การใชค้ะแนนสะสมแลกรับเครดติเงนิคนืสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูถ้อืบตัรทีม่คีะแนนสะสมอยูใ่นบัตร และมยีอดคะแนนสะสมเพยีงพอ

เทา่กับยอดใชจ้่ายจากรา้นคา้ทีร่่วมรายการในวนัทีธ่นาคารฯ ด าเนนิการหักคะแนนเพือ่ท าการเครดติเงนิคนื 
 ก าหนดการใชค้ะแนนเพือ่แลกรับเครดติเงนิคนื 10% จากทกุยอดการใชจ้่าย สงวนสทิธิเ์ฉพาะการท ารายการตัง้แต ่1,000 

บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลปิ  (กรณียอดใชจ้า่ยต า่กวา่ 1,000 บาท ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการนีไ้ด)้ และการเครดติ

เงนิคนืจะค านวณจากจ านวนเงนิหลกั100 บาทขึน้ไป เศษของจ านวนเงนิไมถ่งึ 100 บาท ไมส่ามารถน ามาแลกเพือ่เป็น
สว่นลดได ้ตวัอย่าง ยอดใชจ้่าย 15,550 บาท ตดัคะแนนที ่15,500 คะแนน เทา่กบัเครดติเงนิคนื 1,550 บาท ซึง่ลกูคา้ตอ้ง

แจง้ความประสงคใ์นการตดัคะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทกุครัง้ทีต่อ้งการใชค้ะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดติเงนิ

คนื 
 คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถ้อืบตัรเครดติ ตามจ านวนทีท่ าการแลกคะแนนในวนัทีเ่ครดติ

เงนิคนื 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดติเงนิคนืในวนัท าการถัดจากวนัทีผู่ถ้อืบตัรแจง้ความประสงคใ์ชค้ะแนนแลกรับเครดติเงนิคนื 

 กรณีทีล่กูคา้มคีะแนนสะสมไมเ่พยีงพอส าหรับท ารายการแลกเครดติเงนิคนืตามจ านวนเทา่กบัยอดใชจ้า่ย ธนาคารฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มด่ าเนนิการเครดติเงนิคนืตามรายการใชค้ะแนนเทา่กับยอดซือ้แลกรับเครดติเงนิคนืให ้
 คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรอื ทอนเป็นเงนิสดได ้

 คะแนนสะสมทีข่อใชส้ทิธแิลกเป็นเครดติเงนิคนืแลว้ไม่สามารถขอคนื หรอืยกเลกิรายการไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 4% :  

 ขอสงวนสทิธิก์ารรับเครดติเงนิคนื ส าหรับลกูคา้ทีล่งทะเบยีน ณ จดุแลกของสมนาคณุ ชัน้ M, Star dome (ใกลท้างเขา้พารา

กอนดพีารท์เมน้สโตร ์ฝ่ังรา้น Valentino) เทา่นัน้ 
 การรับเครดติเงนิคนืเขา้บญัช ี ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิทีม่ยีอดการใชจ้่ายผา่นบตัรฯตัง้แต ่20,000 บาทขึน้ไป/หมายเลข

บตัร/เซลลส์ลปิ   และท ารายการแบบช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้  โดยธนาคารฯจะเครดติเงนิคนืตามแตล่ะชว่งของวงเงนิยอดใช ้

จา่ย/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลปิ (ตามตาราง) โดยเศษสตางคท์ีเ่กดิขึน้ในทกุยอดใชจ้า่ยจะไมน่ ามาค านวณเครดติเงนิคนื 
 จ ากัดการรับเครดติเงนิคนืเขา้บัญชสีงูสดุ  8,000 บาท/บญัชบีัตร/ตลอดรายการ 

 การเครดติเงนิคนืจะค านวณจากยอดการใชจ้า่ยผ่านบตัรฯ ทัง้บตัรหลกั และบตัรเสรมิรวมกนัจากทกุรายการสง่เสรมิการขาย ที ่

ศนูยก์ารคา้สยาม พารากอน ระหวา่งวนัที ่1 ก.พ. – 11 ม.ีค. 2561 เทา่นัน้ โดยจะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรหลักเทา่นัน้ 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติบตัรหลักภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย โดยสงวน

สทิธิไ์มใ่หส้ าหรับรายการทีเ่ป็นการแยกยอดใชจ้า่ยออกเป็นหลายเซลลส์ลปิ และขอสงวนสทิธิค์นืเงนิเขา้บัญชเีฉพาะสมาชกิ
บตัรเครดติทียั่งคงมสีถานะปกต ิและทีไ่มผ่ดินัดช าระจนถงึวนัทีท่ าการเครดติเงนิคนื  

 ยอดใชจ้า่ยตามเงือ่นไขการใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ สามารถน ามารวมค านวณเพือ่รับเครดติเงนิคนืได ้ 

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะระงับ หรอื ยกเลกิการมอบเครดติเงนิคนื ในกรณีทีใ่ชบ้ัตรเครดติทีเ่ป็นไปในลักษณะเพือ่การคา้/

ธรุกจิ การใชบ้ตัรเครดติในทางมชิอบ ผดิกฎหมาย หรอื ผดิวตัถปุระสงคใ์นการใชบ้ัตรเครดติโดยสจุรติ หรอื มกีารโอนเงนิเขา้

บญัชบีตัรเครดติ ซึง่มผีลเป็นการเพิม่วงเงนิการใชบ้ัตรเครดติใหเ้กนิกวา่วงเงนิทีธ่นาคารฯ ก าหนด 



 การเครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน เปลีย่น หรอืทอนเงนิคนื หรอืผลประโยชนอืน่ได ้

 
เง ือ่นไขอืน่ๆ : 

 สทิธพิเิศษส าหรับสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทยทีใ่ชจ้่ายผา่นบัตรฯ เทา่นัน้  

 บตัรเครดติส าหรับองคก์ร (Corporate Card) ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขายนีไ้ด ้

 ธนาคารฯ ไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืปัญหาทางเทคนคิตา่งๆ สมาชกิบัตรควรเก็บหลักฐานการเขา้ร่วมรายการ

และเซลลส์ลปิไวเ้พือ่การตรวจสอบในกรณีทีจ่ าเป็น  
 สทิธพิเิศษนี้ไมส่ามารถใชร้่วมกบัรายการสง่เสรมิการขายอืน่ได ้

 ธนาคารไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิาร  กรณีทีส่นิคา้และบรกิารมปัีญหาในทกุกรณี  โปรดตดิตอ่ศนูยก์ารคา้โดยตรง 

 สทิธพิเิศษนี้ไมส่ามารถรวมการใชจ้า่ยในเชงิพาณิชย ์เพือ่การคา้ หรอืโดยทจุรติ การซือ้บัตรของขวัญ การซือ้สนิคา้จากรา้นคา้

ทีไ่ม่ไดร้่วมรายการ  เงนิคนืทีเ่กดิจากการยกเลกิการซือ้สนิคา้และบรกิาร  รวมถงึรายการเงนิคนืทีเ่กดิจาก Refund ทกุประเภท  

 กรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกับการค านวณยอดใชจ้า่ยเพือ่รับเครดติเงนิคนื ผูถ้อืบตัรตอ้งตดิตอ่ธนาคารเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ภายใน 90 วนันับแตว่นัทีธ่นาคารท าการเครดติเงนิคนื 
 ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข และระยะเวลา เป็นไปตามทีธ่นาคารฯ ก าหนด กรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้ใดๆ ค าตัดสนิของธนาคารฯ ถอืเป็นที่

ส ิน้สดุ  

 ธนาคารฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดและเงือ่นไขหรอืยกเลกิรายการสง่เสรมิการขาย รวมถงึความผดิพลาดใน

การพมิพ ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

กรุณาสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ณ จดุขาย หรอื โทร. 1770 กด 0 กด 2 

 
 


