
รบัสิทธิพิเศษเพ่ิมเติมจากบตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ :   

รบับตัรก านัล / คะแนนสะสม / เครดิตเงินคืนสงูสุด 16.5% 
 
 

 
 

 รบัสิทธ์ิผอ่น 0% นานสงูสดุ 10 เดือน* (ส าหรบัการซ้ือ Siam Gift Card) 
 
 
 
 
 
*เฉพาะร้านค้าท่ีร่วมรายการรบั Siam Gift Card  / เง่ือนไขตามท่ีแต่ละธนาคารฯก าหนด 
 

 

(28 ก.ย.-19 พ.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 ากดั 10,500 บาท / บัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) 

 
 

ต้องลงทะเบียนทาง SMS โดยพมิพ์ SM2 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดติอิออน 16 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค) 
ส่งมาที่หมายเลข 4589123 และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ 
(ลงทะเบียน 1 ครัง้/บัตร  ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) 
 
ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
1. สิทธิพิเศษส าหรับผู้ ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทที่ออกโดยบริษัท อิออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)จ ากัด(มหาชน) (“บริษัท

ฯ”) (ยกเว้นบตัรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน ณ ร้านค้าภายในศนูย์การค้าสยามพารากอนตัง้แต่วนัที่ 
28 ก.ย. – 12 พ.ย.60 (46 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  

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


 ยอดใช้จา่ยครบทกุ  100,000 บาท / เซลส์สลปิ รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท  
(จ ากดั 10,500 บาท / บตัรหลกั ตลอดระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย โดยค านวณจากยอดใช้จ่ายสงูสดุอตัราเดยีว และยอด 

ใช้จา่ยจากบตัรเสริมจะค านวณเข้าบญัชีบตัรหลกั) 
3.    ยอดใช้จา่ยที่น ามาค านวณไม่รวมการช าระคา่สนิค้าและ/หรือบริการท่ีห้างสรรพสนิค้า, ฟู้ ด ฮอลล์, โฮม เฟรช มาร์ท, กร์ูเมต์ มาร์
เก็ต, เพาเวอร์มอลล์, สนิค้าประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, บหุร่ี, บตัรก านลั, บตัรเตมิเงินทกุประเภท, สนิค้าผอ่นช าระ, สนิค้าขายสง่
เพื่อการค้า, ทองค าและจิลเวลร่ี, ร้านค้าออนไลน์, ธุรกรรมสนิเช่ือเงินกู้และเช่าซือ้, การซือ้หนว่ยลงทนุ, การแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศ  การเบิกเงินสดลว่งหน้า   คา่ปรับ คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ และยอดคา่ใช้จ่ายทีม่ีการคืนสนิค้าและ/หรือยกเลกิ 
4.    ผู้ ถือบตัรจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SM2 ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิตอิออน 16 หลกั  
   (ไมต้่องเว้นวรรค) สง่มาที่ 4589123 ผา่นเครือขา่ยโทรศพัท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย 
และต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (ลงทะเบยีน 1 ครัง้/บตัร ตลอดระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย คา่บริการครัง้ละ 3 บาท 
ไมร่วม ภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
5.    ยอดใช้จา่ยไมส่ามารถร่วมรายการสง่เสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้ 
6.    ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน 90 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีสิน้สดุระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย หากผู้ ถือ
บตัรยงัไมไ่ด้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วนั นบัตัง้แตพ้่นระยะเวลาดงักลา่ว 
7.   กรณีเครดิตเงินคืนไมถ่กูต้อง ผู้ ถือบตัรจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับเครดติเงินคืน  
8.    บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบั ยกเลกิ หรือปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีมีการใช้บตัรเครดิตอิออนโดยทจุริต การใช้เพื่อ 

   การค้าเชิงพาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบัญชีบตัรเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริษัทฯ ก าหนด และ/หรือการ
กระท าผิดเง่ือนไขที่บริษัทฯ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      



        
                            (28 ก.ย.-4 ต.ค.60)                             
 อภิสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิต้ีแบงก ์รบัเครดิตเงินคืนรวมสงูสดุ 16.5%  
 

ต่อที่ 1* รับเครดติเงินคืนสูงสุด 12.5% เม่ือใช้คะแนนสะสม ซิตีรี้วอร์ด เท่ายอดซือ้ 
- รับเครดิตเงินคืน 12.5% ส าหรับบตัรเครดิตซิตี ้เอ็ม วีซา่ และ ซิตี ้อลัทิมา่ 
- รับเครดิตเงินคืน 10% ส าหรับบตัรเครดิตซิตีป้ระเภทอ่ืนๆ 
 
ต่อที่ 2** รับเครดติเงินคืนสูงสุด 4% เม่ือใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลล์สลิป  
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร/ เซลล์สลิป                 สิทธิประโยชน์ 
ทกุๆ 30,000 บาท                                     เครดิตเงินคืน 900 บาท 
100,000 บาท ขึน้ไป                                 เครดิตเงินคืน 4,000 บาท 
200,000 บาท ขึน้ไป                                 บตัรก านลัห้องพกัโรงแรม Renaissance Pattaya มลูคา่ 9,770 บาท*** 
พเิศษ ส าหรับลูกค้าท่ีมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 3 ท่านแรก ตัง้แต่ 1.5 ล้านบาทขึน้ไปตลอดรายการ  
รับบัตรก านัลห้องพัก Outrigger Konotta Maldives 3 วัน 2 คืน มูลค่า 109,300 บาท*** 
 
ลงทะเบียนตัดคะแนนและรับสิทธ์ิที ่Citi M Visa Customer Service ช้ัน 4 ข้าง Fitness First 
 
เงื่อนไขธนาคารซติีแ้บงก์ 
*ยกเว้นบตัรเครดิตซิตีแ้คชแบก็ บตัรเครดติซิตี ้ซมิพลซิิตี ้บตัรเครดิตซิตี ้รอยลั ออร์คดิ พลสั และบตัรเสริมทกุประเภท 
- คะแนนท่ีท ารายการแล้วไมส่ามารถคืนหรือยกเลกิได้ 
- จ ากดัยอดใช้จา่ยในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในตอ่ที่ 1 300,000 บาท/ บตัรฯ ตลอดรายการ 
**จ ากดัการยอดใช้จา่ยส าหรับตอ่ที่ 2 200,000 บาท/ บตัรฯ ตลอดรายการ 
*/** สนิค้าผอ่นช าระผา่นระบบ Citi PayLite ไมส่ามารถร่วมรายการ  
- ธนาคารซิตีแ้บงก์จะท าการเครดิตเงินคืน และคะสะสมซติีรี้วอร์ดเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิกบตัร
ฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบตัรฯ จนถึงวนัท่ีท าการโอนเครดติเงินคนืเข้าบญัชี 
***สงวนสทิธ์ิการรับบตัรก านลั Renaissance และ Outrigger 1 ใบ/ ทา่น ตลอดรายการ 
- บตัรก านลั Renaissance ห้องพกัประเภท Deluxe Room 2 วนั 1 คืน หมดอาย ุ31 มี.ค. 61 จะถกูจดัสง่ให้ลกูค้าตามที่อยูใ่นใบแจ้ง
หนี ้ภายใน 60 วนั หลงัจบรายการ โดยสมาชิกบตัรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบตัรฯ จนถึงวนัท่ีท าธนาคารฯ จดัสง่บตัรก านลัให้ 
- ส าหรับบตัรก านลั Outrigger เป็นบตัรก านลัห้องพกัประเภท Beach Pool Villa รวมอาหารเช้า ส าหรับ 2 ทา่น หมดอาย ุ17 ม.ค. 61 
สงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีใช้จา่ยตามเง่ือนไข 3 ทา่นแรก และมาลงทะเบียนก่อนเทา่นัน้ 
- ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นได้ 
- สงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิตีท่ี้ออกในประเทศไทยเทา่นัน้  
- ธนาคารซิตีแ้บงก์ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณาติดตอ่ร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรด
สอบถามรายละเอียดก่อนตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ 
- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาตดัสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัรายการสง่เสริมการขายนี ้
- CBBJ64 
                                           



                                               
   (28 ก.ย.-19  พ.ย. 60) 
 สิทธิพิเศษส าหรบัผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทยรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 12.5% 
 

ต่อท่ี 1 รบัเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย 

SMS แลกคะแนน  
พมิพ ์PG (วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 12 หลกัสุดทา้ย (วรรค) ตาม
ดว้ยจ านวนคะแนนทีต่อ้งการแลก ส่งมาที ่4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) 

 
ต่อท่ี 2 รบัเครดิตเงินคืน 2.5%** 

ยอดใช้จ่าย/เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 
20,000 บาทขึน้ไป 300 บาท 
50,000 บาทขึน้ไป 1,000 บาท 
100,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท 

**• จ ากดัการรบัเครดติเงนิคนื 2,500 บาท/ท่านตลอดรายการ  
• ลงทะเบยีนรบัเครดติเงนิคนื ณ จดุลงทะเบยีนชัน้ M ฝ ัง่ Stardome  

ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 

 
เงื่อนไข 
*• ผูถ้อืบตัรตอ้งสง่ SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทุกครัง้ทีต่อ้งการแลกรบัคนื 10% โดยพมิพ ์PG (วรรค)หมายเลขบตัรเครดติ 12 หลกั
สุดทา้ย (วรรค) จ านวนคะแนนทีต่้องการแลก ส่งมาที ่4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) • ไม่จ ากดัคะแนนขัน้ต ่าในการแลก และ ไม่จ ากดั
ครัง้ในการส่ง SMS แลกคะแนนรบัเครดติเงนิคนื 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้
ถอืบตัรตามจ านวนคะแนนที่แจง้แลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพยีงพอ ธนาคารจะไม่ด าเนินการแลกเครดติเงนิคนื 10% 
ให้กบัผูถ้ือบตัร  และคะแนนสะสมที่แลกไปแลว้ไม่สามารถยกเลกิ ขอคนื หรอืเปลีย่นแปลงได้ การรบัเครดิตเงนิคนืจะคนืเขา้บญัชี
เครดติ ด าเนินการภายใน 7 วนัท าการ • บตัรเครดติไทเทเนียม บตัรเครดติเพื่อธุรกจิ บตัรเครดตินิตบิุคคลทุกประเภท ไม่สามารถ
ร่วมรายการน้ีได ้• ธนาคารสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมขีอ้พพิาทค าตดัสนิของธนาคาร
ถอืเป็นขอ้สิน้สดุ    
**• สงวนสทิธิใ์นการรบัเครดิตเงนิคนืเฉพาะผู้ถือบตัรเครดติกสกิรไทย ที่ ลงทะเบยีน ณ จุดลงทะเบยีน ชัน้ M ฝ ัง่ Stardome 
ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ระหว่างวนัที ่28 ก.ย. – 19 พ.ย. 2560 เท่านัน้ • จ ากดัการมอบเครดติเงนิคนืสงูสุด 2,500 บาท/ท่าน
ตลอดรายการ • ผูถ้อืบตัรจะไดร้บัเครดติเงนิคนืในบญัชบีตัรเครดติของผูถ้อืบตัร ภายใน 60 วนัหลงัจากสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย 
• ยกเวน้ บตัรเครดตินิตบิุคคล บตัร Fleet Card บตัรเครดติแฮปป้ีออนไลน์ บตัรเครดติไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดอืน Smart 
Pay  และ KBank  Smart Pay By Phone • ผูถ้อืบตัรไม่สามารถน าใบเสรจ็หรอืเซลสส์ลปิมารวมคดิในการรบัเครดติเงนิคนืส าหรบั
รายการน้ีได ้• ผูถ้อืบตัรทีจ่ะไดร้บัเครดติเงนิคนืจะตอ้งมสีถานะบตัรเครดติเป็นปกต ิมปีระวตักิารช าระเงนิทีด่ ีไม่ผดินัดช าระเงนิตาม
ขอ้ก าหนดของการเป็นผู้ถือบตัรเครดติของธนาคาร จนถึงวนัที่ได้รบัเครดติเงนิคนื • ธนาคารมสีทิธใินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
ขอ้ก าหนด และยกเลกิรายการส่งเสรมิการขายนี้ โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมกีรณีพพิาท ค าตดัสนิของธนาคารถอืเป็นที่
สิน้สดุ • สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่K-Contact Center 0 2888 8888 
 
                                  

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


 
    (28 ก.ย.-4 ต.ค.60) 
 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตเคทีซีแลกรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 15%  
เมือ่ใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติฯ และใชค้ะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใชจ้า่ยต่อเซลสส์ลปิ 
(แลกรบัไดไ้ม่จ ากดัยอดสงูสุดตลอดรายการ) 
 

แลกรบัเครดิตเงินคืน 12% (วนัจนัทร-์พฤหสั) หรือ แลกรบัเครดิตเงินคืน 15% (วนัศกุร,์ เสารแ์ละอาทิตย)์ 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัสมาชกิบตัรเครดติ KTC ทีน่ าเซลลส์ลปิจากการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติฯ กบัรา้นคา้เช่าภายในศนูยก์ารคา้ฯ มา
ลงทะเบยีนแจง้ความประสงคก์ารรบัสทิธพิเิศษทัง้หมดของรายการทีจุ่ดแลกรบัสทิธพิเิศษของงานภายในศนูยก์ารคา้ฯ เท่านัน้ โดย
ยกเวน้เซลสส์ลปิยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติฯ จากแผนกต่างๆ ภายในหา้งสรรพสนิคา้ Paragon ไม่สามารถร่วมรายการได ้

เง่ือนไขรายการ 
• ยกเวน้บตัรเครดติ KTC Cash Back, บตัรเครดติ KTC ศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาตสิภากาชาดไทย, บตัรเครดติKTC Visa 
Corporate Gold และบตัร KTC เพื่อหน่วยงานรฐั ไม่สามารถร่วมรายการได ้
• ขอสงวนสทิธิก์ารมอบสทิธปิระโยชน์ตามรายการน้ีใหแ้ก่สมาชกิบตัรเครดติ KTC ทีค่งสภาพการเป็นสมาชกิบตัรเครดติฯ โดยไม่
ผดินดัช าระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสรมิการขายจนถงึวนัทีเ่คทซีมีอบสทิธปิระโยชน์ในรายการนี้ใหส้มาชกิบตัรเครดติฯ 
และขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะการซือ้สนิคา้และ/หรอืบรกิารเพื่อการใชส้อยสว่นบุคคลเท่านัน้ 
• ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัสมาชกิบตัรเครดติฯ ทีม่คีะแนนสะสมเพยีงพอกบัทีก่ าหนด และเฉพาะการใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเครดติเงนิ
คนืวนัต่อวนัทีส่มาชกิท ารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถูกหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดติฯ ทนัททีีส่มาชกิบตัร
เครดติฯ ใชแ้ลกเพื่อรบัเครดติเงนิคนื 
• ขอสงวนสทิธิก์ารมอบเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติฯ ทีเ่กดิจากการใชค้ะแนนสะสมแลกรบัภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุ
รายการ 
• ขอสงวนสทิธิโ์ดยถอืขอ้มลูของเคทซีเีป็นส าคญั สมาชกิบตัรเครดติฯ ผูร่้วมรายการ ควรเกบ็หลกัฐานการลงทะเบยีนกบัเคทซีี
รวมทัง้เซลสส์ลปิเพื่อเป็นหลกัฐานอา้งองิและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 
• ขอสงวนสทิธิส์ทิธปิระโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืโอนใหผู้อ้ื่นได ้
• เคทซีขีอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอยีด ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขรายการสง่เสรมิการขาย โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า และกรณีมขีอ้พพิาท ค าตดัสนิของเคทซี ีถอืเป็นทีส่ิน้สดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                  

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตไทยพาณิชย ์
ใช้คะแนนเท่ายอดซ้ือแลกรบัเครดิตเงินคืน 
 

ระยะเวลา    :   28  กนัยายน – 4 ตลุาคม 2560 ( 7 วนั )  
รายละเอียดรายการ  : ใช้คะแนนเท่ายอดซ้ือแลกรบัเครดิตเงินคืน 10%* 
จ ากดัการแลกคะแนนสงูสุด 100,000 คะแนน / ท่าน / Siam Paragon  /รายการ และลงทะเบยีนในวนัทีซ่ือ้สนิคา้
และจดุลงทะเบยีนทีก่ าหนด  

 
ข้อก าหนดและเง่ือนไข ส าหรบัเครดิตเงินคืน   

-  สทิธพิเิศษส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติไทยพาณิชย ์( ผูถ้อืบตัร) เมือ่ใชจ้่ายทีศ่นูยก์ารคา้ทีร่ว่มรายการระหว่างวนัที ่ 28 
กนัยายน – 4 ตุลาคม  2560  

- บตัรเครดตินิตบิุคคล และ บตัร  Family Plus  ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได ้
- สงวนสทิธิส์ าหรบัการใชจ้่ายทีร่า้นคา้เช่าภายในศนูยก์ารคา้ทีร่่วมรายการ คอื Education รา้นคา้เครื่องประดบั  รา้นคา้ 

Furniture   ชุดเครื่องนอน นาฬกิา แว่นตา เสือ้ผา้ เครื่องหนงั กระเป๋า รองเทา้   
-  ยกเวน้การใชจ้่ายภายในหา้งฯ Siam Paragon / Gourmet market  / Power Mall /  Sportmall  สนิคา้ผ่อนช าระ  การใช้

จ่ายทีร่า้น Mobile รา้น AIS / DTAC / True / Jaymart / Istudio / Vertu / Samsung / บตัรโทรศพัท ์ ค่าโทรศพัทม์อืถอื
รายเดอืน บตัรเตมิเงนิ  Gift Card Voucher  

- ลกูคา้ตอ้งน าเซลลส์ลปิและบตัรเครดติตวัจรงิเพื่อมาลงทะเบยีนทีจุ่ดแลกของสมนาคุณทีธ่นาคารฯก าหนด ในวนัทีซ่ือ้
สนิคา้ 

1. ชัน้ M ฝ ัง่ Stardome  
- ขอสงวนสทิธิใ์ชค้ะแนนแลกรบัเครดติเงนิคนืไดเ้ฉพาะผูถ้อืบตัรทีย่งัคงเป็นสมาชกิบตัรเครดติไทยพาณิชยแ์ละมสีถานะ

ปกต ิมปีระวตักิารช าระเงนิทีด่ ีไม่ผดินดัช าระเงนิตามขอ้ตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝา่ฝืนหรอืละเมดิขอ้บงัคบัหรอื
เงื่อนไขใดๆ 

- จ ากดัการแลกคะแนนสะสมเพื่อรบัเครดติเงนิคนื100,000  คะแนน  / รายการ /ท่าน  เท่านัน้  
- คะแนนสะสมทีแ่ลกรบัเครดติเงนิคนืแลว้ ไม่สามารถยกเลกิ/ ขอคนืหรอืทอนเป็นเงนิสดได ้
- ไม่สามารถขอใชค้ะแนนสะสมล่วงหน้า ( Point Advanced ) 
- เงนิคนืจะปรากฏในใบแจง้หนี้ ภายใน 5 วนั หลงัท ารายการ 
- ในกรณีทีท่างธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนไม่ครบถว้นตามเงื่อนไข ทางธนาคารฯมสีทิธิ ์ขอคนืคะแนนสะสม

ได ้
- ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง กตกิา เงื่อนไข ขอ้ก าหนด ระยะเวลาในการมอบคนืเงนิหรอืยุตริายการดงักล่าวนี้ โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าในกรณีมขีอ้พพิาทใหถ้อืว่าค าตดัสนิของธนาคารฯ เป็นทีส่ิน้สดุ 
- สอบถามเพิม่เตมิ โทร 02-777-7777 

 

 

 

 



 

                                            (28 ก.ย.-4 ต.ค.60) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตธนชาตและบตัรเครดิตนครหลวงไทย 
รบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 5,000 บาท 
 

• รบัเครดิตเงินคืน 10% เม่ือใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากบัยอดซ้ือ/เซลลส์ลิป 
    ประสงคใ์ชค้ะแนนแลกเครดติเงนิคนื โทร. 1770 (Code: 115008) 
• รบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 5,000 บาท   
           เมือ่มกีารใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติธนชาตแบบช าระเตม็จ านวน/เซลลส์ลปิ 

ยอดใช้จ่าย/เซลลส์ลิป  เครดิตเงินคืน  
20,000 – 49,999 บาท 300 บาท 
50,000 – 99,999 บาท 1,300 บาท 
100,000 บาทขึน้ไป 3,600 บาท  

 
 หรือ แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน เม่ือช้อปสินค้าจากทุกร้านภายในศนูยก์ารค้าฯ  
ทีร่ว่มรายการ ยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติธนชาตตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ  
(ผูถ้อืบตัรสามารถน าเซลสส์ลปิทีซ่ือ้สนิคา้มาเปลีย่นเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดอืนนาน 6 เดอืน ทีจ่ดุลงทะเบยีน ณ 
จดุแลกของสมนาคุณ ชัน้ M, Star dome (ใกลท้างเขา้พารากอนดพีารท์เมน้ทสโตร ์ฝ ัง่รา้น Valentino) ภายใน
วนัทีท่ ารายการซือ้สนิคา้เท่านัน้) 
 

 
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่าย/เซลลส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน10% :  

 สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทย ทีใ่ชจ้า่ยผา่นบตัรฯ โดยตอ้งเป็นบตัรหลกัทีม่คีะแนน
สะสมในบตัรฯ เท่านัน้  

 ผูถ้อืบตัรสามารถใชค้ะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จา่ยต่อเซลลส์ลปิ เพื่อแลกรบัเครดติเงนิคนื 10% ตามวนัทีท่ ารายการ 

 การใช้คะแนนสะสมแลกรบัเครดติเงนิคนืสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูถ้อืบตัรที่มคีะแนนสะสมอยูใ่นบตัร และมยีอดคะแนนสะสมเพยีงพอ
เท่ากบัยอดใชจ้า่ยจากรา้นคา้ทีร่่วมรายการในวนัทีธ่นาคารฯ ด าเนินการหกัคะแนนเพื่อท าการเครดติเงนิคนื 

 ก าหนดการใชค้ะแนนเพื่อแลกรบัเครดติเงนิคนื 10% จากทุกยอดการใชจ้า่ย สงวนสทิธิเ์ฉพาะการท ารายการตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้
ไป/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลปิ  (กรณียอดใชจ้่ายต ่ากวา่ 1,000 บาท ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการน้ีได)้ และการเครดติเงนิคนืจะ
ค านวณจากจ านวนเงนิหลกั100 บาทขึน้ไป เศษของจ านวนเงนิไมถ่งึ 100 บาท ไมส่ามารถน ามาแลกเพื่อเป็นส่วนลดได ้ตวัอย่าง 
ยอดใชจ้า่ย 15,550 บาท ตดัคะแนนที ่15,500 คะแนน เท่ากบัเครดติเงนิคนื 1,550 บาท ซึง่ลูกคา้ตอ้งแจง้ความประสงคใ์นการตดั
คะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทุกครัง้ทีต่อ้งการใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเป็นเครดติเงนิคนื 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถ้อืบตัรเครดติ ตามจ านวนทีท่ าการแลกคะแนนในวนัทีเ่ครดติเงนิ
คนื 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดติเงนิคนืในวนัท าการถดัจากวนัทีผู่ถ้อืบตัรแจง้ความประสงคใ์ชค้ะแนนแลกรบัเครดติเงนิคนื 
 กรณีทีลู่กคา้มคีะแนนสะสมไมเ่พยีงพอส าหรบัท ารายการแลกเครดติเงนิคนืตามจ านวนเท่ากบัยอดใชจ้า่ย ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ไมด่ าเนินการเครดติเงนิคนืตามรายการใชค้ะแนนเท่ากบัยอดซือ้แลกรบัเครดติเงนิคนืให้ 
 คะแนนสะสมไมส่ามารถแลก หรอื ทอนเป็นเงนิสดได้ 
 คะแนนสะสมทีข่อใชส้ทิธแิลกเป็นเครดติเงนิคนืแล้วไมส่ามารถขอคนื หรอืยกเลกิรายการไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 



เง่ือนไขการรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 5,000 บาท :  

 ขอสงวนสทิธิก์ารรบัเครดติเงนิคนื ส าหรบัลูกคา้ทีล่งทะเบยีน ณ จดุแลกของสมนาคุณ ชัน้ M, Star dome (ใกลท้างเขา้พารากอนดี
พารท์เมน้สโตร ์ฝ ัง่รา้น Valentino) เท่านัน้ 

 การรบัเครดติเงนิคนืเขา้บญัชขีอสงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิทีม่ยีอดการใชจ้า่ยผา่นบตัรฯตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลลส์
ลปิ   และท ารายการแบบช าระเตม็จ านวนเท่านัน้  โดยธนาคารฯจะเครดติเงนิคนืตามแต่ละช่วงของวงเงนิยอดใช้จา่ย/หมายเลขบตัร/
เซลลส์ลปิ (ตามตาราง) โดยเศษสตางคท์ีเ่กดิขึน้ในทุกยอดใช้จา่ยจะไมน่ ามาค านวณเครดติเงนิคนื 

 จ ากดัการรบัเครดติเงนิคนืเขา้บญัชสีงูสดุ  5,000 บาท/บญัชบีตัร/ตลอดรายการ 
 การเครดติเงนิคนืจะค านวณจากยอดการใชจ้า่ยผา่นบตัรฯ ทัง้บตัรหลกั และบตัรเสรมิรวมกนัจากทุกรายการสง่เสรมิการขาย ที ่

ศูนยก์ารคา้สยาม พารากอน ระหว่าง วนัที่ 28 ก.ย. – 4 ต.ค. 2560 เท่านัน้ โดยจะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรหลกัเท่านัน้ 
 การเครดติเงนิคนืไม่รวมการเปลี่ยนยอดซือ้ปกตเิป็นรายการผอ่นช าระ (IPP on Call) ผา่น Call Center  และ/หรอื  ณ จดุแลกของ

สมนาคณุ    
 ธนาคารฯ จะท าการเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดรายการสง่เสรมิการขาย โดยสงวนสทิธิไ์มใ่ห้

ส าหรบัรายการทีเ่ป็นการแยกยอดใชจ้า่ยออกเป็นหลายเซลลส์ลปิ และขอสงวนสทิธิค์นืเงนิเขา้บญัชเีฉพาะสมาชกิบตัรเครดติทีย่งัคงมี
สถานะปกต ิและทีไ่มผ่ดินัดช าระจนถงึวนัทีท่ าการเครดติเงนิคนื  

 ยอดใชจ้า่ยตามเงื่อนไขการใชค้ะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จา่ย/เซลล์สลปิ สามารถน ามารวมค านวณเพื่อรบัเครดติเงนิคนืได ้ 
 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะระงบั หรอื ยกเลกิการมอบเครดติเงนิคนื ในกรณีทีใ่ชบ้ตัรเครดติทีเ่ป็นไปในลกัษณะเพื่อการคา้/ธุรกจิ การ

ใชบ้ตัรเครดติในทางมชิอบ ผดิกฎหมาย หรอื ผดิวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ตัรเครดติโดยสุจรติ หรือ มกีารโอนเงนิเขา้บญัชบีตัรเครดติ ซึง่
มผีลเป็นการเพิม่วงเงนิการใชบ้ตัรเครดติใหเ้กนิกวา่วงเงนิทีธ่นาคารฯ ก าหนด 

 การเครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน เปลีย่น หรอืทอนเงนิคนื หรอืผลประโยชนอื่นได้ 
เง่ือนไขส าหรบัการแบ่งช าระ 0% : 

 การแบ่งช าระ 0% นานสงูสุด 6 เดอืนสงวนสทิธิเ์ฉพาะยอดใชจ้า่ยผา่นบตัรตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลปิ ณ จดุ
แลกของสมนาคณุ ชัน้ M Star dome(ใกลท้างเขา้พารากอนดพีารท์เมน้สโตร ์ฝ ัง่รา้น Valentino)ภายในวนัทีท่ ารายการซือ้สนิคา้เท่านัน้ 

 การอนุมตัเิป็นรายการแบ่งจา่ย 0% Smile Plan ขึน้อยูก่บัดลุพนิิจและเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนด 

 บตัรเครดติจะตอ้งมสีถานภาพปกตไิมม่ยีอดคา้งช าระ ส าหรบัในกรณีการผอ่นช าระ 

 ขอสงวนสทิธิร์ายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan เฉพาะรายการซือ้สนิคา้ก่อนวนัสรุปรอบบญัช ี2 วนัท าการ 
 รายการซือ้สนิคา้โดยการช าระเตม็จ านวนทีเ่กดิจากการเพิม่วงเงนิบตัรเครดติชัว่คราวไมส่ามารถน ามาเปลีย่นเป็นรายการแบ่งช าระ 0% 

Smile Plan ได 
เงื่อนไขอ่ืนๆ : 

 สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทยที่ใชจ้า่ยผ่านบตัรฯ เท่านัน้  

 บตัรเครดติส าหรบัองคก์ร (Corporate Card) ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขายน้ีได้ 
 ธนาคารฯ ไมร่บัผดิชอบต่อการสญูหายของขอ้มลูหรอืปญัหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชกิบตัรควรเกบ็หลกัฐานการเขา้รว่มรายการและ

เซลลส์ลปิไวเ้พื่อการตรวจสอบในกรณีทีจ่ าเป็น  
 สทิธพิเิศษน้ีไมส่ามารถใชร้ว่มกบัรายการสง่เสรมิการขายอื่นได้ 

 ธนาคารไมม่สีว่นเกี่ยวขอ้งกบัสนิคา้และบรกิาร  กรณีทีส่นิคา้และบรกิารมปีญัหาในทุกกรณี  โปรดตดิต่อศูนยก์ารคา้โดยตรง 

 สทิธพิเิศษน้ีไมส่ามารถรวมการใช้จา่ยในเชงิพาณิชย ์เพื่อการคา้ หรอืโดยทุจรติ การซือ้บตัรของขวญั การซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ทีไ่มไ่ด้
รว่มรายการ  เงนิคนืทีเ่กดิจากการยกเลกิการซือ้สนิคา้และบรกิาร  รวมถงึรายการเงนิคนืทีเ่กดิจาก Refund ทุกประเภท  

 กรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัการค านวณยอดใชจ้า่ยเพื่อรบัเครดติเงนิคนื ผูถ้อืบตัรตอ้งตดิต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งภายใน 
90 วนันบัแต่วนัที่ธนาคารท าการเครดติเงนิคนื 

 ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา เป็นไปตามทีธ่นาคารฯ ก าหนด กรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้ใดๆ ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถอืเป็นทีส่ิน้สุด  

 ธนาคารฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขหรอืยกเลกิรายการสง่เสรมิการขาย รวมถงึความผดิพลาดในการพมิพ ์
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า   

 กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ณ จุดขาย หรอื โทร. 1770 กด 0 กด 2 


