
5. AIS PRIVILEGES (16 มิ.ย. - 15 ก.ย.60) 

ลกูค้าเอไอเอสรับสิทธิพิเศษหรือสว่นลดสงูสดุ 50% เฉพาะร้านค้าและร้านอาหารท่ีร่วมรายการ ท่ีสยาม

พารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคฟัเวอร่ี 

 

 
6.  CREDIT CARDS PRIVILEGES       รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%* 

 
 
 
 
 

*เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯกําหนด 
 
 

 รับสิทธ์ิผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดอืน* 

 
 

             3 เดือน               3 เดือน                6 เดือน              6 เดือน                 6  เดือน 
 

*เฉพาะร้านค้าและศูนย์การค้าฯที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯกําหนด 

 รับสิทธ์ิผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดอืน* (สําหรับการซือ้ Siam Gift Card) 
 
 
 
 
*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card  / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯกําหนด 
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(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รับบัตรกํานัล Starbucks สูงสุด 1,500 บาท 
(ยกเว้นบตัรเครดิตเพ่ือองค์กร) 

 รับบตัรกํานลั Starbucks มลูคา่ 300   บาทเมื่อมียอดใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตอิออนครบทกุ 10,000 บาท / เซลส์สลิป 
(3%) 

 พเิศษ ทกุวนัเสาร์ ‟ อาทิตย์ อปัเกรดเป็นบตัรกํานลั Starbucks มลูคา่ 500 บาท (5%)                           

(จํากดั 1,500 บาท/บตัร/ศนูย์การค้า/ตลอดระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย) 

ข้อกําหนดและเงื่อนไข  

1. สิทธิพิเศษสําหรับผู้ ถือบตัรเครดติอิออนทกุประเภทที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) (ยกเว้นบัตร

เครดติเพื่อองค์กร) ที่มียอดใช้สะสมจ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ ร้านค้าภายในศนูย์การค้าสยามพารากอน  ตัง้แต่วนัที่ 15 มิ.ย. ‟ 30 ก.ค. 60 

(46 วนั) เท่านัน้ 

2. ผู้ ถือบตัรที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบตัรเครดิตอิออนจะได้รับบัตรกํานลั Starbucks ดงันี ้

 เม่ือมียอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน ครบทุก 10,000 บาท / เซลส์สลิป รับบตัรกํานลั Starbucks มลูคา่ 300 บาท                                                          

 พเิศษ ทกุวนัเสาร์ ‟ อาทิตย์ อปัเกรดเป็นบตัรกํานลัสตาร์บคั มลูค่า 500 บาท  

              (จํากัด 1,500 บาท / บตัร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) 

3. ผู้ ถือบตัรต้องแสดงบตัรเครดติอิออน, เซลส์สลิป และใบเสร็จรับเงิน ณ จดุแลกของสมนาคณุ ชัน้ M โซน Star Dome ศนูย์การค้า     

      สยามพารากอน เพื่อแลกรับบตัรกํานลัภายในวนัที่มียอดใช้จ่าย โปรดเก็บเซลส์สลิปและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมรายการ

ส่งเสริมการขาย 

4. ยอดใช้จ่ายที่นํามาคํานวณไม่รวมการชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการในโซนห้างสรรพสินค้า , Food Hall, Home Fresh Mart,   Gourmet 

Market, Power Mall, สินค้าประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, บุหร่ี, บัตรกํานัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อนชําระ, สินค้าขายส่งเพื่อ

การค้า, ทองคาํและจิลเวลร่ี, ร้านค้าออนไลน์, ธุรกรรมสินเช่ือเงินกู้และเช่าซือ้, การเบิกเงินสดล่วงหน้า คา่ปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และยอด

คา่ใช้จ่ายมีการคนืสินค้าและ/หรือยกเลิก 

5. บตัรกํานลัมีจํานวนจํากดัและไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้ 

6.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบบตัรกํานลั ในกรณีมีการใช้บตัรเครดติอิออนโดยทจุริต การใช้เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์

หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดติเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริษัทฯ กําหนด และ / หรือการกระทําผิดเง่ือนไขที่บริษัทฯ กําหนด 

7. เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตา่งๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

8. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จดุขาย หรือที่ www.aeon.co.th หรือสื่อประชาสมัพนัธ์อื่นของบริษัทฯ 

9. กรณีมีข้อพิพาทให้คาํตดัสินของบริษัทฯ เป็นที่สิน้สดุ 

10. หากข้อกําหนดและเง่ือนไขนีจ้ดัทําขึน้เป็นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกตา่งหรือไม่สอดคล้องกนัระหวา่งภาษา 

      ดงักล่าว ในการตคีวามให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั 



 
 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกรุงเทพ  รับรางวัลรวมสูงสุด 48,000 บาท 

เฉพาะวนั ศกุร์-เสาร์-อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (10 , 28 ก.ค. 60 เท่านัน้) 

เมื่อใช้จ่ายครบตามเง่ือนไขเพียงนํา Sales Slip มาลงทะเบยีนเพื่อรับสทิธิพิเศษจากรายการ ณ จดุลงทะเบยีน 

ยอดใช้จ่าย สิทธิพิเศษ จาํกัดการรับของสมนาคุณ 
ช้อปครบทุก 15,000  บาท/เซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card  มูลค่า  300  บาท (2%) *จํากดัรับบตัรกํานัล Siam Gift Card    

สงูสดุ 3,000 บาท / เซลส์สลปิ ช้อปครบทุก 50,000  บาท/เซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card มูลค่า  1,500  บาท (3%) 

ช้อปครบทุก 100,000 บาท/เซลส์สลปิ 

 

รับตั๋วเคร่ืองบิน Cathay Pacific ไปกลับ 

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง จาํนวน 1 ที่น่ัง 

มูลค่า 8,000 บาท (8%) 

*จาํกัดรับตั๋วเคร่ืองบิน 

สูงสุด 6 ใบ / บัญชีบัตร ตลอดรายการ 

(รวมยอดคํานวณการใช้จ่ายทัง้ 3 ศูนย์ฯ 
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ

สยามดิสคัฟเวอร่ี) 
 

   เงื่อนไข: 

 สทิธิพิเศษสาํหรับบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดชําระแบบเต็มจํานวน (รายการผ่อนชําระ Be Smart งดร่วมรายการ) ที่ร้านค้าที่
ร่วมรายการภายในศนูย์การค้าสยามพารากอน  สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอร่ี ระหว่างวันที่  15 มิ.ย. ‟ 31 ก.ค. 60 (เฉพาะวัน ศุกร์, 
เสาร์, อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ได้แก่ วนัที่ 10 ก.ค.  และ 28 ก.ค. 60) 

 สงวนสิทธ์ิการลงทะเบียน เพื่อรับของสมนาคุณ ตาม Tier ที่ลกูค้าต้องการเพียงรายการเดียวเท่านัน้  โดยนําเซลส์สลิปที่มียอดใช้จ่าย
ภายในวนัเดียวกนั  ภายใต้ชื่อ-สกลุ / หมายเลขบตัรเดียวกนั พร้อมบตัรเครดิต ติดต่อที่จดุลงทะเบียนที่ศนูย์การค้ากําหนด  

 สงวนสทิธ์ิการให้สทิธิพิเศษ เฉพาะเซลล์สลปิที่ลงทะเบียนครบถ้วนเรียบร้อยเท่านัน้   

 ธนาคารจะทําการคํานวณยอดใช้จ่ายจากเซลส์สลิปที่มียอดครบทุก 10,000 บาท, 50,000 บาท และ 100,000 บาท/เซลส์สลิป เศษของ
ยอดใช้จ่ายที่ไม่ครบตามเงื่อนไขที่กําหนด จะไม่นํามาคํานวณตามรายการนี ้   

 จํากดัการรับ Siam Gift Card สงูสดุ 3,000 บาท /เซลส์สลปิ 

 จํากดัการรับ ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สูงสุด 6 ใบ /บญัชีบตัร ตลอดรายการ   

 ธนาคารจะทําการจดัสง่ Booking No. และรายละเอียดการออกตั๋วเคร่ืองบิน ให้แก่ลกูค้าหลงัจบโครงการภายใน 45 วัน เงื่อนไขการออก
ตัว๋และการเดินทาง ตามที่สายบินกําหนด 

 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิ ยกเว้น  บตัรเครดิตประเภทองค์กร ,บตัรเครดิตส่วนราชการ ,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการ
จดัซือ้ ไม่ร่วมในรายการสง่เสริมการขายนี ้   

 สงวนสทิธ์ิ ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน , Gourmet  Market & Home Fresh Mart และ Power Mall ไม่ร่วม
รายการสง่เสริมการขายนี ้

 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง คําตดัสนิของธนาคาร ถือเป็นที่สิน้สดุ 



เงื่อนไขการออกตั๋วเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 

 ค่าใช้จ่ายที่ลกูค้าเป็นผู้ รับผิดชอบคือ ค่าภาษีสนามบิน ค่าฮ่องกงซิเคียวริตี ้ค่านํา้มนัเชือ้เพลงิ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ราคานี ร้วมค่าโหลด
สมัภาระไม่เกิน 30 กก. พร้อมอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

 หลงัออกบตัรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลีย่นแปลงช่ือผู้ โดยสารหรือเส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

 ค่าธรรมเนียมในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน และ/หรือวันเดินทาง ค่าธรรมเนียมกรณียกเลิกการเดินทางหลงัออกบัตรโดยสาร เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสายการบินฯ 

 รายการสง่เสริมการขายนีไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงินสด หรือผลติภัณฑ์อื่นๆได้ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกําหนด  

 ติดต่อขอรับบัตรโดยสารที่แผนกสํารองที่นั่งและบัตรโดยสาร โทร.0 2787 3366 เปิดทําการวันจันทร์ ‟ ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น  ปิดทํา
การเสาร์-อาทิตย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

  ระยะเวลาออกบตัรโดยสาร: วนัที่  1 ก.ย. ‟ 15 ต.ค. 60 

 ระยะเวลาเดินทาง: วนัที่  1 ก.ย. ‟ 28 ธ.ค. 60 

 ช่วงยกเว้นการเดินทาง 19-21 ต.ค. / 1-3 ธ.ค. / 7-9 ธ.ค.  หากต้องการเดินทางช่วงเวลาดงักลา่วต้องชําระเงินเพิ่มกบัสายการบินฯโดยตรง 

 เที่ยวบินที่สามารถเลอืกใช้บริการได้มีดงันี ้
- กรุงเทพ ‟ ฮ่องกง  CX704, CX618, CX654, CX712, CX754 
- ฮ่องกง ‟ กรุงเทพ  ไม่จํากดัเที่ยวบิน 

 
 
 
(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

อภิสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตีรั้บเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% 
 

ต่อที่ 1*รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 12.5% เม่ือใช้คะแนนสะสม ซิตีรี้วอร์ด เท่ายอดซือ้ 

- รับเครดติเงินคืน 12.5% สําหรับบตัรเครดิตซิตี ้เอม็ วีซ่า และซิตี ้อลัทิมา่ 

- รับเครดติเงินคืน 10% สําหรับบตัรเครดติซิตีป้ระเภทอ่ืนๆ 

ต่อที่ 2**รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 3.5% เม่ือใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลล์สลิป 

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร/ เซลล์สลิป รับเครดติเงนิคืน 
20,000 ขึน้ไป 500 บาท (2.5%) 

50,000 บาท ขึน้ไป 1,500 บาท (3%) 
100,000 บาท ขึน้ไป 3,500 บาท (3.5%) 

 

หรือ   รับสิทธ์ิแบ่งชําระ 0% 3 เดือน*** สําหรับยอดใช้จา่ยตัง้แต ่10,000  บาทขึน้ไป/ เซลล์สลิป                                                
(การทํารายการผ่อนชําระ ลกูค้าต้องแสดงความจํานงผ่านซิตีโ้ฟน แบงก์กิง้ 1588 ลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนครบกําหนดวนัสรุปยอดบญัชี 

  ของสมาชิกบัตรฯ) 

 



จุดลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงนิคืนและหักคะแนน 
 Siam Paragon: Citi M Visa Customer Service ชัน้ 4  ข้าง Fitness first เท่านัน้ 

 

เงื่อนไขธนาคารซิตีแ้บงก์ 
*ยกเว้นบตัรเครดิตซิตีแ้คชแบ็ก บตัรเครดิตซิตี ้รอยัล ออร์คิด พลสั และบตัรเสริมทกุประเภท 
- คะแนนที่ทํารายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลกิได้ 
- จํากดัยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 ‟ 300,000 บาท/ บตัรฯ/ รวมการใช้จ่ายศนูย์การค้าสยามพารากอน 
สยามเซ็นเตอร์  และสยามดิสคฟัเวอร่ี / ตลอดรายการ 
  
**จํากดัการยอดใช้จ่ายสาํหรับต่อที่ 2  - 100,000 บาท/ บตัรฯ/ ศนูย์การค้า ตลอดรายการ 
- บตัรเครดิตซิตี ้รอยลั ออร์คิด พลสั ทกุประเภท ได้รับคะแนนสะสมคร่ึงหนึ่ง 
- บตัรเครดิตซิตีแ้คชแบ็กได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ทกุๆ การใช้จ่าย 10,000  บาท/ เซลล์สลปิ หรือ เครดิตเงินคืน  2,000 บาท สาํหรับการ 
  ใช้จ่าย  100,000 บาท/ เซลล์สลปิ โดยจํากดัยอดใช้จ่ายสงูสดุไม่เกิน 100,000  บาท 
 
*/** สนิค้าผ่อนชําระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบ่งชําระสาํหรับ Siam Gift Card และ Paradise Park Gift 
Voucher และต้องแสดงใบเสร็จร้านค้าที่ซือ้สนิค้าควบคู่ภายในวนัเดียวกนั 
 
***สงวนสทิธ์ิการทํารายการแบ่งชําระ 1 ครัง้/ บตัรฯ/ รอบบิล 
- สงวนสทิธ์ิไม่ให้ทํารายการจากยอดจากการกดเงินสด 
- หากยกเลกิบัตรฯ ธนาคารซิตีแ้บงก์สงวนสทิธ์ิเรียกเก็บเต็มจํานวนทนัที 
- การทํารายการผ่อนชําระ ลกูค้าต้องแสดงความจํานงผ่านซิตีโ้ฟน แบงก์กิง้ 1588 ลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนครบกําหนดวนัสรุปยอดบญัชี 
  ของสมาชิกบัตรฯ 
- ยอดการใช้จ่ายแบ่งชําระ  0% 3 เดือน จะไม่สามารถร่วมรับเครดิตเงินคืนในต่อที่ 2 ได้ 
- ในกรณีที่ลกูค้าติดต่อทํารายการหลงัวนัสรุปยอดบญัชี ลกูค้าอาจไม่สามารถทํารายการได้ครบทกุรายการตามที่ลกูค้าต้องการ 
- การพิจารณาและการอนมุติัจะขึน้อยู่กบัสถานะบัญชี ทัง้นีก้ารพิจารณาอนมุติั และวงเงินอนมุัติให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของธนาคารฯ   
  ถ้าไม่ผ่านการอนุมติัทางธนาคารฯ จะแจ้งภายใน 7 วนัหลงัทําการลงทะเบียน  และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึน้ 
  ให้ถือว่าหลกัฐานและคําตดัสนิของธนาคารฯ เป็นอนัสิน้สดุ 
- ธนาคารซิตีแ้บงก์จะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิกบตัรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบตัรฯ   
  จนถงึวนัที่ทําการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี 
- ไม่สามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นได้ 
- สงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตีท้ี่ออกในประเทศไทยเท่านัน้  
- ธนาคารซิตีแ้บงก์ไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถาม
รายละเอียดก่อนตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ 
- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาตัดสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เก่ียวข้องกบัรายการสง่เสริมการขายนี  ้
- CBDH50 

 
 



     

 

 (15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยรับคืนสูงสุด 11.5% พร้อมของกํานัล 3,990บาท 
 

ต่อท่ี 1 รับเครดิตเงินคนื 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย 
SMS ลงทะเบียนแลกคะแนน พิมพ์ PG วรรค ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย วรรค ตามด้วย 
จาํนวนคะแนนท่ีต้องการแลก สง่มาท่ี 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) 

 
 

ต่อท่ี 2  รับเครดิตเงินคืน และ ของสมนาคณุ** 
 

-ช้อปครบ   20,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคนื  300 บาท (1.5%) 
(จํากดัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 600 บาท/ท่านตลอดรายการ) 
 

-ช้อปครบ  100,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป รับกระเป๋าเดินทาง ELLE Leisure Case 1 ใบ มลูคา่ 3,990 บาท (3.99%) 
(จํากดัการรับกระเป๋า ELLE Leisure Case 1 ใบ/ท่านตลอดรายการ)     

 
เงื่อนไข 
ต่อที่ 1*„ ผู้ ถือบตัร ต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครัง้ที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลกั
สดุท้าย (วรรค) จาํนวนคะแนนที่ต้องการแลก สง่มาที่ 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) •  คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจาก
คะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรตามจํานวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดําเนินการแลกเครดิตเงินคืน 
10% ให้กบัผู้ ถือบตัร  และคะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีเครดิต 
ดําเนินการภายใน 7 วนัทําการ  „ บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนีไ้ด้ „ 
ธนาคารสงวนสทิธ์ิการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีข้อพิพาทคําตดัสนิของธนาคารถือเป็นข้อสิน้สดุ    
ต่อที่ 2**„ สงวนสทิธ์ิในการรับเครดิตเงินคืนและการแลกรับของสมนาคณุ เฉพาะผู้ ถือบตัรเครดิตกสกิรไทย ที่ ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชัน้ 

M ฝ่ัง Stardome ศนูย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวนัที่ 15 มิ.ย. ‟ 30 ก.ค. 60 เท่านัน้  „ จํากัดการมอบเครดิตเงินคืนสงูสดุ 600 บาท/ท่าน

ตลอดรายการ และจํากัดการรับกระเป๋าเดินทาง ELLE Leisure Case 1 ใบ/ท่านตลอดรายการ „ ผู้ ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตร

เครดิตของผู้ ถือบัตร ภายใน 60 วันหลงัจากสิน้สดุรายการส่งเสริมการขาย „ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้

ออนไลน์ บตัรเครดิตไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay  และ KBank  Smart Pay By Phoneไม่สามารถนํายอดมารวมคิดในการ

รับเครดิตเงินคืนสาํหรับรายการนีไ้ด้ „ ผู้ ถือบตัรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชําระเงินที่ดี ไม่ผิดนัด

ชําระเงินตามข้อกําหนดของการเป็นผู้ ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน „ ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

ข้อกําหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี ้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คําตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิน้สดุ „ 

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


 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท 

เม่ือใช้จ่ายครบ   (บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป) รับเครดติเงนิคืน 
20,000 250 (1.25%) 
50,000 1,000 (2.0%) 
100,000 2,500 (2.5%) 

จาํกัดรับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อบัญชบัีตร ตลอดรายการ 

เงื่อนไข  

 สอบถามรายละเอียดและเง่ือนไขเพิ่มเตมิ ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าเช่าในศนูย์การค้าสยามพารากอน และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านัน้  

 สงวนสิทธ์ิการให้เครดติเงินคนืเฉพาะลกูค้าท่ีใช้จ่ายตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯกําหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศนูย์การค้าเท่านัน้ (สยาม
พารากอน: จดุลงทะเบียน Stardome ชัน้ M) มิฉะนัน้ถือวา่สละสิทธ์ิ  

 เง่ือนไขการรับเครดิตเงินคนื : สงวนสิทธ์ิการให้เครดติเงินคนืสงูสดุ 5,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชี ภายใต้ช่ือ-นามสกลุเดียวกนั ตลอดรายการ
ส่งเสริมการขาย  

 บริษัทฯจะเครดติเงินคนืเข้าบญัชีบตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบตัรเสริมเครดติเงินคนืจะโอนเข้าบญัชีบตัรหลกั
เท่านัน้)  

 ในกรณีสงสยัวา่ไม่ได้รับเครดิตเงินคนื โปรดติดตอ่ศนูย์บริการบัตรเครดติภายใน 120 วนัหลงัจากวนัที่จบรายการ  

 ยอดการใช้จ่ายแตล่ะรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะคํานวณเครดติเงินคนืตอ่เซลล์สลิป  

 รายการส่งเสริมการขายนีไ้ม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดิตคนืเงิน เฉพาะสมาชิกท่ียงัคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวตักิารชําระดีจนถึงวนัท่ีมีการเครดิตเงินคนืในบญัชีของท่าน  

 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึน้ ในวนัที่กําหนดเท่านัน้ไม่นบัรวม ดอกเบีย้ ค่าปรับ คา่ธรรมเนียมต่างๆ ยอดคา่ใช้จ่ายที่
ถกูยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลงั ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลกับริษัทฯ  

 รายการเครดิตเงินคนืไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้  

 สงวนสิทธ์ิในการเรียกเครดิตเงินคนืจากสมาชิกบตัร ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงัวา่มีการยกเลิกการทํารายการของรายการส่งเสริมการขายนี ้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ โดยถือข้อมลูท่ีบริษัทฯมีอยู่เป็นสําคญั ผู้ ถือบตัรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณีจําเป็น  

 บริษัทฯ ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสยักรุณาตดิต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านัน้  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯกําหนด หากมีกรณีพิพาท คาํตดัสินของ
บริษัทฯ ถือเป็นที่สดุ  

 ยกเว้นการซือ้สินค้าผ่อนชําระ Krungsri Smart Plan  

 ให้บริการสินเช่ือโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จํากดั  

 

 



 

            
 
(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%  
 

เมื่อใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 
แลกรับเครดิตเงินคืน 12% วนัจนัทร์ - พฤหสั  หรือ 
แลกรับเครดิตเงินคืน 15% วนัศกุร์, เสาร์ และอาทิตย์ 
 
หมายเหต ุ: สําหรับสมาชิกบตัรเครดิต KTC ที่นําเซลล์สลิปจากการใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตฯ กบัร้านค้าเชา่ภายในศนูย์การค้าฯ เทา่นัน้ 
(โดยยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จา่ยผ่านบตัรเครดิตฯ จากแผนกตา่งๆ ภายในห้างสรรพสินค้า Paragon ไมส่ามารถร่วมรายการได้) มา
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพเิศษทัง้หมดของรายการที่จดุแลกรับการสมนาคณุที่กําหนด 

 
เงื่อนไขรายการ 

„ ยกเว้นบตัรเครดิต KTC Cash Back, บตัรเครดิต KTC ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บตัรเครดิตKTC Visa Corporate Gold  

   และบตัร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้ 

„ ขอสงวนสทิธ์ิการมอบสทิธิประโยชน์ตามรายการนีใ้ห้แก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนดัชําระหนี  ้

   ตลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสริมการขายจนถึงวนัที่เคทีซีมอบสทิธิประโยชน์ในรายการนีใ้ห้สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะ 

   การซือ้สนิค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยสว่นบคุคลเท่านัน้ 

„ ขอสงวนสทิธ์ิสาํหรับสมาชิกบตัรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกบัที่กําหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 

   วนัต่อวนัที่สมาชิกทํารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดิตฯ ทนัทีที่สมาชิกบตัรเครดิตฯ ใช้แลก 

   เพื่อรับเครดิตเงินคืน 

„ ขอสงวนสทิธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตัรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุรายการ 

„ ขอสงวนสทิธ์ิโดยถือข้อมลูของเคทีซีเป็นสําคญั สมาชิกบตัรเครดิตฯ ผู้ ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซีรวมทัง้เซลส์สลปิ 

   เพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจําเป็น 

„ ขอสงวนสทิธ์ิสทิธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ 

„ เคทีซีขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกําหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

   และกรณีมีข้อพิพาท คําตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นที่สิน้สดุ 

 

           



 
 
 
 
 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท   
 

เม่ือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์   
o รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อใช้จ่ายครบทกุ 10,000 บาท / เซลส์สลิป 
o รับเครดิตเงินคืน 5%  เมื่อใช้จ่ายครบ 100,000 บาท ขึน้ไป  / เซลส์สลิป 

 

เง่ือนไข 

 ลงทะเบียนที่จดุแลกรับการสมนาคุณที่ทางธนาคารฯ กําหนด ที่ ชัน้ M  Stardome 

 การใช้จ่าย ครบทกุ 10,000 บาท/ ใบเสร็จ 

 การใช้จ่ายครบ 100,000 บาทขึน้ไป  / ใบเสร็จ 
     ณ ร้านค้าเช่าภายใน Siam Paragon   ร้านค้าในกลุ่ม Fashion เคร่ืองหนงั กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดบั นาฬิกา Jewelry Watch Dining  

เคร่ืองดนตรี  เคร่ืองนอน Furniture  เท่านัน้ ยกเว้น สนิค้าผ่อนชําระ การซือ้เพื่อค้า ขายสง่ บตัรโทรศพัท์  ค่าโทรศพัท์มือถือรายเดือน                      

การใช้จ่ายที่ร้าน Mobile ร้าน AIS / DTAC / True / Jaymart / Istudio / Vertu / Samsung / บตัรโทรศพัท์  ค่าโทรศพัท์มือถือรายเดือน             

บตัรเติมเงิน  Gift Card Voucher เคร่ืองยนต์ รถยนต์ ค่านํา้ ค่าไฟ  การแลกเปลีย่นเงิน  สนิค้าผ่อนชําระ SCB 0% ดีจงั   

 สงวนสทิธ์ิจํากดัให้เงินคืนสงูสดุ 5,000 บาท  ต่อ ท่าน ตลอดรายการ  

 ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงินสดได้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิในการให้ของสมนาคณุเฉพาะบตัรเครดิตไทยพาณิชย์โดยผู้ ถือบตัรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรและไม่ผิดนัดชําระเงิน
ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอเรียกคืนในกรณีที่ตรวจพบในภายหลงัว่าผู้ที่ได้รับสทิธ์ิมีคณุสมบติัไม่ถูกต้อง  

 ในกรณีที่ทางธนาคารฯ  ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึน้ มาจากการแบ่งชําระค่าสนิค้าชิน้เดียวกนั ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิปฏิเสธการมอบ
เงินคืน  และเรียกรับสนิค้าคืนได้   

 ขอสงวนสทิธ์ิในการคํานวณค่าใช้จ่าย ตามเง่ือนไขเท่านัน้ โดยเศษของการคํานวณ ที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นํามาคํานวณในการมอบเงินคืน  

 เงินคืน จะปรากฏในใบแจ้งหนีใ้น 60 วนัหลงัจบรายการ  

 เฉพาะสนิค้าที่ร่วมรายการโปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ  จดุขาย 

 

 

 

 



 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท หรือ แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน  
 

 รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากบัยอดซือ้/เซลล์สลิป 
     ประสงค์ใช้คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008) 
 รับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 5% (สงูสดุ 12,000 บาท) เมื่อมีการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตธนชาตแบบชําระเตม็จํานวน/เซลล์สลิป 

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป เครดิตเงนิคืน 
15,000 ‟ 59,999 บาท 300 บาท (0.5-2%) 
60,000 ‟ 199,000 บาท 1,800 บาท (0.9-3%) 

200,000 บาทขึน้ไป 10,000 บาท (5%) 
 

หรือ    แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน เมื่อช้อปสินค้าจากทกุร้านภายในศนูย์การค้าฯท่ีร่วมรายการ                                                               
  เพียงมียอดใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตธนชาตตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป  
 

(ผู้ ถือบตัรสามารถนําเซลส์สลปิที่ซือ้สนิค้ามาเปลีย่นเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนนาน 6 เดือน ที่จดุลงทะเบียน ณ จดุแลกของสมนาคุณ ชัน้ M, 
Stardome  (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นทสโตร์ ฝ่ังร้าน Valentino) ภายในวนัที่ทํารายการซือ้สนิค้าเท่านัน้) 

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 10% :  

 สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบัตรเครดตินครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยต้องเป็นบตัรหลกัที่มีคะแนนสะสมในบัตรฯ 
  เท่านัน้  

 ผู้ ถือบตัรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่ายตอ่เซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดติเงินคนื 10% ตามวนัที่ทํารายการ 

 การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดติเงินคนืสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ ถือบัตรท่ีมีคะแนนสะสมอยู่ในบัตร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากบัยอด 
   ใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการในวนัที่ธนาคารฯ ดําเนินการหักคะแนนเพื่อทําการเครดติเงินคนื 

 กําหนดการใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดติเงินคนื 10% จากทกุยอดการใช้จ่าย สงวนสิทธ์ิเฉพาะการทํารายการตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป/ 
   หมายเลขบตัร/เซลล์สลิป  (กรณียอดใช้จ่ายตํา่กว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนีไ้ด้) และการเครดิตเงินคนืจะคาํนวณจากจํานวน 
   เงินหลกั 100 บาทขึน้ไป เศษของจํานวนเงินไม่ถึง 100 บาท ไม่สามารถนํามาแลกเพื่อเป็นส่วนลดได้ ตวัอย่าง ยอดใช้จ่าย 15,550 บาท        
   ตดัคะแนนที่ 15,500 คะแนน เท่ากบัเครดติเงินคนื 1,550 บาท ซึง่ลกูค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการตดัคะแนน (Code: 115008) โดย โทร 1770  
  ทกุครัง้ที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดติเงินคนื 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบัตรเครดติ ตามจํานวนที่ทําการแลกคะแนนในวนัที่เครดิตเงินคนื  

 ธนาคารฯ จะทําการเครดติเงินคนืในวนัทําการถัดจากวนัที่ผู้ ถือบัตรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดติเงินคนื  

 กรณีท่ีลกูค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสําหรับทํารายการแลกเครดติเงินคนืตามจํานวนเท่ากบัยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ดําเนินการ 
  เครดติเงินคนืตามรายการใช้คะแนนเท่ากบัยอดซือ้แลกรับเครดิตเงินคนืให้ 

 คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

 คะแนนสะสมที่ขอใช้สิทธิแลกเป็นเครดติเงินคนืแล้วไม่สามารถขอคนื หรือยกเลิกรายการได้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 



เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% :  

 ขอสงวนสิทธ์ิการรับเครดติเงินคนื สําหรับลูกค้าท่ีลงทะเบียน ณ จดุแลกของสมนาคณุ ชัน้ M, Star dome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดพีาร์ทเม้นสโตร์ 
ฝ่ังร้าน Valentino) เท่านัน้ 

 การรับเครดิตเงินคนืเข้าบัญชี  ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีมียอดการใช้จ่ายผ่านบตัรฯตัง้แต ่15,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป   และ
ทํารายการแบบชําระเตม็จํานวนเท่านัน้  โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคนืตามแตล่ะช่วงของวงเงินยอดใช้จ่าย/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (ตาม
ตาราง) โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึน้ในทุกยอดใช้จ่ายจะไม่นํามาคาํนวณเครดิตเงินคนื 

 จํากัดการรับเครดิตเงินคนืเข้าบญัชีสงูสดุ  12,000 บาท/บญัชีบัตร/ตลอดรายการ 

 การเครดิตเงินคนืจะคํานวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทัง้บตัรหลกั และบตัรเสริมรวมกันจากทุกรายการส่งเสริมการขาย ที่ ศนูย์การค้าสยาม 
พารากอน ระหวา่ง วนัที่ 15 มิ.ย. ‟ 30 ก.ค. 60 เท่านัน้ โดยจะเครดติเงินคนืเข้าบญัชีบตัรหลกัเท่านัน้ 

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

 ธนาคารฯ จะทําการเครดติเงินคนืเข้าบญัชีบตัรเครดติบัตรหลกัภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธ์ิไม่ให้สําหรับ
รายการท่ีเป็นการแยกยอดใช้จ่ายออกเป็นหลายเซลล์สลิป และขอสงวนสิทธ์ิคนืเงินเข้าบญัชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติท่ียงัคงมีสถานะปกต ิและท่ี
ไม่ผิดนดัชําระจนถึงวนัที่ทําการเครดิตเงินคนื  

 ยอดใช้จ่ายตามเง่ือนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป สามารถนํามารวมคาํนวณเพื่อรับเครดติเงินคนืได้  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคนื ในกรณีท่ีใช้บตัรเครดิตท่ีเป็นไปในลกัษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บตัร
เครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวตัถปุระสงค์ในการใช้บตัรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดติ ซึง่มีผลเป็นการเพิ่ม
วงเงินการใช้บัตรเครดติให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กําหนด 

 การเครดิตเงินคนืไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเงินคนื หรือผลประโยชนอื่นได้ 
 

เงื่อนไขสําหรับการแบ่งชําระ 0% : 

 การแบ่งชําระ 0% นานสงูสดุ 6 เดอืน  สงวนสิทธ์ิเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบตัร ตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/บญัชีบัตร/เซลล์สลิป   ณ จดุแลกรับการ
สมนาคณุ ชัน้ M, Stardome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดพีาร์ทเม้นสโตร์ ฝ่ังร้าน Valentino)  ภายในวนัที่ทํารายการซือ้สินค้าเท่านัน้ 

 การอนุมตัเิป็นรายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan ขึน้อยู่กบัดลุพินิจและเง่ือนไขที่ธนาคารกําหนด 

 บตัรเครดติจะต้องมีสถานภาพปกตไิม่มียอดค้างชําระ สําหรับในกรณีการผ่อนชําระ 

 ขอสงวนสิทธ์ิรายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan เฉพาะรายการซือ้สินค้าก่อนวนัสรุปรอบบัญชี 2 วนัทําการ 

 รายการซือ้สินค้าโดยการชําระเตม็จํานวนที่เกิดจากการเพิ่มวงเงินบตัรเครดิตชั่วคราวไม่สามารถนํามาเปลี่ยนเป็นรายการแบ่งชําระ0%Smile 
Plan ได้ 

 

เงื่อนไขอ่ืนๆ : 

 สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบัตรเครดตินครหลวงไทยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านัน้  

 บตัรเครดติสําหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนีไ้ด้ 

 ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบตอ่การสญูหายของข้อมลูหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้
เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จําเป็น  

 สิทธิพิเศษนีไ้ม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ 

 ธนาคารไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัสินค้าและบริการ  กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดตอ่ศนูย์การค้าโดยตรง  

 สิทธิพิเศษนีไ้ม่สามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทจุริต การซือ้บัตรของขวญั การซือ้สินค้าจากร้านค้าที่ไม่ได้ ร่วมรายการ  
เงินคนืที่เกิดจากการยกเลิกการซือ้สินค้าและบริการ  รวมถึงรายการเงินคนืที่เกิดจาก Refund ทกุประเภท  



 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการคาํนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ ถือบตัรต้องตดิตอ่ธนาคารเพื่อตรวจสอบความถกูต้องภายใน 90 วนันบั
แตว่นัที่ธนาคารทําการเครดติเงินคนื 

 ข้อกําหนดและเง่ือนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กําหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ คําตดัสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิน้สดุ   

 ธนาคารฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเง่ือนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

 กรุณาสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ ณ จุดขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 
 

 

    
        

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต TMB 

รับ Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บาท หรือ แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน  
 

ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card* 
 

10,000 ‟ 49,999 บาท 300 บาท (0.6-3%) 
 

50,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท (5%) 
 

 

*จํากดัการรับบตัร Siam Gift Card สงูสดุ  2  สทิธ์ิ / 1 ลกูค้า / ศนูย์การค้า / ตลอดรายการ 
 

หรือ    แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน สิทธิพเิศษสําหรับสมาชกิบัตรเครดติ TMB SO GOOOD 

ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกบั ทีเอม็บี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทกุอย่าง  0% 3 เดือน (ขัน้ตํ่า 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)  
เพียงรูดแล้วโทร 1558  กด 1110  หรือ เลือกทํารายการด้วยตนเองผา่น TMB Touch/ TMB Internet Banking  
ก่อนวนัสรุปยอดบญัชี 
เงื่อนไขโปรโมช่ัน 

- เฉพาะผู้ ถือบตัรเครดติ TMB ประเภทบคุคลธรรมดาเท่านัน้  
- เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ตัง้แต ่10,000 บาท ขึน้ไปต่อเซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มลูค่า 300 บาท หรือ ยอดใช้จ่ายตัง้แต่ 50,000 บาท 

ขึน้ไป/เซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มลูคา่ 2,500 บาท สงวนสิทธ์ิสําหรับลูกค้าท่ีมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศนูย์การค้าฯ ท่ีกําหนด  
ระหวา่งวนัที่ 15 มิ.ย.- 30 ก.ค. 2560 โดยแสดงใบเสร็จร้านค้าที่ซือ้สินค้าผ่านบตัรฯภายในวนัและศนูย์การค้าเดยีวกนั 

- จํากดัการรับบตัรกํานลัสงูสดุ 5,000 บาท/บตัร / ศนูย์การค้า / ตลอดรายการ หรือสงูสดุรวม 2 สิทธ์ิ / 1 ลกูค้า / ศนูย์การค้า / ตลอดรายการ 
- โดยยอดใช้จ่ายดงักล่าว    ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซือ้บตัรของขวญั บัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ   ยอดใช้

จ่ายในเชิงธุรกิจ   ยอดใช้จ่ายที่ถกูยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที่มีการคนืสินค้าภายหลงั  
- จํากดัสิทธิเฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ  
- รายการส่งเสริมการขายนี ้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธ์ิให้ผู้ อ่ืนได้ 



- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง ข้อกําหนดและเง่ือนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ตา่งๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 
- สําหรับผู้ ถือบตัรเครดติ TMB ที่มีสถานะบตัรปกต ิและโทรเข้ามาทํารายการบริการแบ่งจ่ายรายเดอืน 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.จนถึงวนัสรุปยอดบญัชี (รอบบญัชีเดยีวกบัที่มีการใช้จ่าย) 
 

เงื่อนไข TMB So GOOOD 
- สําหรับผู้ ถือบตัรเครดติ TMB ที่มีสถานะบตัรปกต ิและโทรเข้ามาทํารายการบริการแบ่งจ่ายรายเดอืน 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.จนถึงวนัสรุปยอดบญัชี (รอบบญัชีเดยีวกบัที่มีการใช้จ่าย) 
- ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดเบิกถอนเงินสด 

   ล่วงหน้า รายการที่ถกูยกเลิกหรือคนืสินค้าภายหลงั  ยอดใช้จ่ายจากการซือ้กองทนุรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
   ตา่งประเทศ  ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบีย้ คา่ปรับ และคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ 

- สงวนสิทธ์ิยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคนืเข้าบญัชีเงินฝากไม่ประจํา TMB ดอกเบีย้สงูจากยอดแบ่งจ่าย  
   TMB So GoOOD  
- ยอดขัน้ตํา่ที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดอืน TMB So GooOD ได้ คอื 1,000 บาทขึน้ไป / เซลล์สลิป 

 

 
 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

LUXE PAY 0% 6 เดือน สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต UOB LADY เท่านัน้  
 

ช้อปสบายๆ กบั UOB LADY’S  LUXEPAY ให้คณุแบง่ชําระ 0% นาน 6 เดือน  

สําหรับยอดใช้จ่ายจากการซือ้เฉพาะกระเป๋าและรองเท้าในหมวดแฟชั่น (ไม่รวมห้างสรรพสินค้า)  

ตัง้แต่  10,000 – 200,000 บาท/เซลส์สลิป  กรุณาโทร  02 285 1555  ก่อนวนัสรุปยอดบญัช ี3 วนัทําการ  
เงื่อนไข  

 รายการส่งเสริมการขายนีใ้ห้เฉพาะผู้ ถือบัตรเครดติยโูอบีเลดีท้ี่ออกในประเทศไทยเท่านัน้ ยกเว้นบตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ  

 การใช้จ่ายสําหรับรายการนีต้้องเป็นการใช้จ่ายตัง้แต ่10,000-200,000 บาท/เซลส์สลิป ในการซือ้กระเป๋า หรือรองเท้า ณ ร้านค้าในหมวดสินค้า
แฟชัน่เท่านัน้ โดยยึดตาม Merchant Category Code ที่วซีา่และมาสเตอร์การ์ดกําหนดเท่านัน้ คอื 5311, 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5681, 
5691, 5699, 5948, 5999 และ 5309 

 ลกูค้าต้องแสดงความจํานงเข้าร่วมรายการนีผ้่าน UOB Call Center 02-285-1555  ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัทําการ ก่อนวนัครบกําหนดวนัสรุป
ยอดบญัชีของสมาชิกบตัร 

 ในกรณีที่ลกูค้าติดตอ่ทํารายการหลงัวนัสรุปยอดบญัชี ลกูค้าต้องชําระยอดขัน้ตํ่าตามที่เรียกเก็บในรอบบญัชีนัน้ก่อน ธนาคารจึงจะพิจารณาอนมุัติ
ให้ร่วมโปรแกรมนีไ้ด้ 

 หากลกูค้าทําการยกเลิกบตัรเครดิต ธนาคารจะเรียกเก็บยอดใช้จ่ายเตม็จํานวนทนัที 

 การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนีจ้ะไม่ได้รับคะแนนสะสม 
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