รับสิ ทธิ พิเศษเพิ่ มเติ มจากบัตรเครดิ ตที่ร่วมรายการ :

รับบัตรกานัล / คะแนนสะสม / เครดิตเงินคืนสูงสุด 16.5%



รับสิ ทธิ์ ผอ่ น 0% นานสูงสุด 10 เดือน* (สาหรับการซื้อ Siam Gift Card)

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯกาหนด

(28 ก.ย.-19 พ.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 SM2 ตามด้ วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก (ไม่ ต้องเว้ นวรรค)
ส่ งมาที่หมายเลข 4589123 และได้ รับข้ อความตอบรับจากระบบ

(ลงทะเบียน 1 ครัง้ /บัตร

ตลอดระยะเวลารายการส่ งเสริมการขาย)

ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
1. สิทธิ พิเศษสาหรั บผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทที่ออกโดยบริ ษัท อิออนธนสินทรั พย์ (ไทยแลนด์ )จากัด(มหาชน) (“บริ ษั ท
ฯ”) (ยกเว้ นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่มียอดใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ ร้ านค้ าภายในศูนย์การค้ าสยามพารากอนตังแต่
้ วนั ที่
28 ก.ย. – 12 พ.ย.60 (46 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 และยอด
ใช้ จา่ ยจากบัตรเสริ 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 าขายส่ง
เพื่อการค้ า, ทองคาและจิลเวลรี่ , ร้ านค้ าออนไลน์, ธุรกรรมสินเชื่อเงินกู้และเช่าซื ้อ, การซื ้อหน่วยลงทุน, การแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ การเบิกเงินสดล่วงหน้ า ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และยอดค่าใช้ จ่ายทีม่ ีการคืนสินค้ าและ/หรื อยกเลิก
4. ผู้ถือบัตรจะต้ องลงทะเบียนเข้ าร่วมรายการส่งเสริ มการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SM2 ตามด้ วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก
(ไม่ต้องเว้ นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลารายการส่งเสริ มการขาย
และต้ องได้ รับข้ อความตอบรับจากระบบ (ลงทะเบียน 1 ครัง้ /บัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริ มการขาย ค่าบริการครัง้ ละ 3 บาท
ไม่รวม ภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
5. ยอดใช้ จา่ ยไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริ มการขายอื่นของบริ ษัทฯ ได้
6. ผู้ถือบัตรจะได้ รับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รหลักภายใน 90 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่สิ ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริ มการขาย หากผู้ถือ
บัตรยังไม่ได้ 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 การโอนเงิ นเข้ าบัญชีบตั รเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริ ษัทฯ กาหนด และ/หรื อการ
กระทาผิดเงื่อนไขที่บริ 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

(28 ก.ย.-4 ต.ค.60)

อภิ สิทธิ์ เฉพาะสมาชิ กบัตรเครดิ ตซิ ตี้แบงก์ รับเครดิ ตเงิ นคืนรวมสูงสุด 16.5%
ต่ อที่ 1* รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% เมื่อใช้ คะแนนสะสม ซิตีร้ ีวอร์ ด เท่ ายอดซือ้
- รับเครดิตเงินคืน 12.5% สาหรับบัตรเครดิตซิตี ้ เอ็ม วีซา่ และ ซิตี ้ อัลทิมา่
- รับเครดิตเงินคืน 10% สาหรับบัตรเครดิตซิตี ้ประเภทอื่นๆ
ต่ อที่ 2** รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 4% เมื่อใช้ จ่ายผ่ านบัตรฯ/ เซลล์ สลิป
ยอดใช้ จ่ายผ่ านบัตร/ เซลล์ สลิป
สิทธิประโยชน์
ทุกๆ 30,000 บาท
เครดิตเงินคืน 900 บาท
100,000 บาท ขึ ้นไป
เครดิตเงินคืน 4,000 บาท
200,000 บาท ขึ ้นไป
บัตรกานัลห้ องพักโรงแรม Renaissance Pattaya มูลค่า 9,770 บาท***
พิเศษ สาหรั บลูกค้ าที่มียอดใช้ จ่ายสะสมสูงสุด 3 ท่ านแรก ตัง้ แต่ 1.5 ล้ านบาทขึน้ ไปตลอดรายการ
รับบัตรกานัลห้ องพัก Outrigger Konotta Maldives 3 วัน 2 คืน มูลค่ า 109,300 บาท***

ลงทะเบียนตัดคะแนนและรั บสิทธิ์ที่ Citi M Visa Customer Service ชั้น 4 ข้ าง Fitness First
เงื่อนไขธนาคารซิตแี ้ บงก์
*ยกเว้ นบัตรเครดิตซิตี ้แคชแบ็ก บัตรเครดิตซิตี ้ ซิมพลิซิตี ้ บัตรเครดิตซิตี ้ รอยัล ออร์ คดิ พลัส และบัตรเสริ มทุกประเภท
- คะแนนที่ทารายการแล้ วไม่สามารถคืนหรื อยกเลิกได้
- จากัดยอดใช้ จา่ ยในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 300,000 บาท/ บัตรฯ ตลอดรายการ
**จากัดการยอดใช้ จา่ ยสาหรับต่อที่ 2 200,000 บาท/ บัตรฯ ตลอดรายการ
*/** สินค้ าผ่อนชาระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ
- ธนาคารซิตี ้แบงก์จะทาการเครดิตเงินคืน และคะสะสมซิตี ้รี วอร์ ดเข้ าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตร
ฯ จะต้ องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาการโอนเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี
***สงวนสิทธิ์การรับบัตรกานัล Renaissance และ Outrigger 1 ใบ/ ท่าน ตลอดรายการ
- บัตรกานัล Renaissance ห้ องพักประเภท Deluxe Room 2 วัน 1 คืน หมดอายุ 31 มี.ค. 61 จะถูกจัดส่งให้ ลกู ค้ าตามที่อยูใ่ นใบแจ้ ง
หนี ้ ภายใน 60 วัน หลังจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้ องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาธนาคารฯ จัดส่งบัตรกานัลให้
- สาหรับบัตรกานัล Outrigger เป็ นบัตรกานัลห้ องพักประเภท Beach Pool Villa รวมอาหารเช้ า สาหรับ 2 ท่าน หมดอายุ 17 ม.ค. 61
สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ใช้ จา่ ยตามเงื่อนไข 3 ท่านแรก และมาลงทะเบียนก่อนเท่านัน้
- ไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี ้ที่ออกในประเทศไทยเท่านัน้
- ธนาคารซิตี ้แบงก์ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ หากมีปัญหาหรื อข้ อสงสัยกรุณาติดต่อร้ านค้ าหรื อผู้ให้ บริ การโดยตรง โปรด
สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อพิพาทใดๆทีเ่ กี่ยวข้ องกับรายการส่งเสริ มการขายนี ้
- CBBJ64

(28 ก.ย.-19 พ.ย. 60)

สิ ทธิ พิเศษสาหรับผูถ้ ือบัตรเครดิ ตกสิ กรไทยรับเครดิ ตเงิ นคืนสูงสุด 12.5%
ต่อที่ 1 รับเครดิ ตเงิ นคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ ายอดใช้จ่าย
SMS แลกคะแนน
พิมพ์ PG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตาม
ด้วยจานวนคะแนนทีต่ อ้ งการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครัง้ ละ 3 บาท)
ต่อที่ 2 รับเครดิ ตเงิ นคืน 2.5%**
ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิ ป
20,000 บาทขึน้ ไป
50,000 บาทขึน้ ไป
100,000 บาทขึน้ ไป

รับเครดิ ตเงิ นคืน
300 บาท
1,000 บาท
2,500 บาท

**• จากัดการรับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท/ท่านตลอดรายการ
• ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนชัน้ M ฝงั ่ Stardome
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เงื่อนไข
*• ผูถ้ อื บัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครัง้ ทีต่ อ้ งการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก
สุดท้าย (วรรค) จานวนคะแนนทีต่ ้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครัง้ ละ 3 บาท) • ไม่จากัดคะแนนขัน้ ต่ าในการแลก และ ไม่จากัด
ครัง้ ในการส่ง SMS แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้
ถือบัตรตามจานวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10%
ให้กบั ผูถ้ ือบัตร และคะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลีย่ นแปลงได้ การรับเครดิ ตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชี
เครดิต ดาเนินการภายใน 7 วันทาการ • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิตบิ ุคคลทุกประเภท ไม่สามารถ
ร่วมรายการนี้ได้ • ธนาคารสงวนสิทธิการเปลี
ย่ นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีขอ้ พิพาทคาตัดสินของธนาคาร
์
ถือเป็ นข้อสิน้ สุด
**• สงวนสิทธิในการรั
บเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชัน้ M ฝงั ่ Stardome
์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 19 พ.ย. 2560 เท่านัน้ • จากัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน
ตลอดรายการ • ผูถ้ อื บัตรจะได้รบั เครดิตเงินคืนในบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ อื บัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิน้ สุดรายการส่งเสริมการขาย
• ยกเว้น บัตรเครดิตนิตบิ ุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart
Pay และ KBank Smart Pay By Phone • ผูถ้ อื บัตรไม่สามารถนาใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสาหรับ
รายการนี้ได้ • ผูถ้ อื บัตรทีจ่ ะได้รบั เครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัตกิ ารชาระเงินทีด่ ี ไม่ผดิ นั ดชาระเงินตาม
ข้อกาหนดของการเป็ นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รบั เครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสทิ ธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ข้อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพพิ าท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่
สิน้ สุด • สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี K-Contact Center 0 2888 8888

(28 ก.ย.-4 ต.ค.60)

สิ ทธิ พิเศษเฉพาะสมาชิ กบัตรเครดิ ตเคทีซีแลกรับเครดิ ตเงิ นคืนสูงสุด 15%
เมือ่ ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จา่ ยต่อเซลส์สลิป
(แลกรับได้ไม่จากัดยอดสูงสุดตลอดรายการ)
แลกรับเครดิ ตเงิ นคืน 12% (วันจันทร์-พฤหัส) หรือ แลกรับเครดิ ตเงิ นคืน 15% (วันศุกร์, เสาร์และอาทิ ตย์)
หมายเหตุ : สาหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทีน่ าเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ มา
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพเิ ศษทัง้ หมดของรายการทีจ่ ุดแลกรับสิทธิพเิ ศษของงานภายในศูนย์การค้าฯ เท่านัน้ โดย
ยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้า Paragon ไม่สามารถร่วมรายการได้
เงื่อนไขรายการ
• ยกเว้นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิตKTC Visa
Corporate Gold และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
• ขอสงวนสิทธิการมอบสิ
ทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทีค่ งสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่
์
ผิดนัดชาระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันทีเ่ คทีซมี อบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิกบัตรเครดิตฯ
และขอสงวนสิทธิเฉพาะการซื
อ้ สินค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่านัน้
์
• ขอสงวนสิทธิส์ าหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ทีม่ คี ะแนนสะสมเพียงพอกับทีก่ าหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงิน
คืนวันต่อวันทีส่ มาชิกทารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีทส่ี มาชิกบัตร
เครดิตฯ ใช้แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• ขอสงวนสิทธิการมอบเครดิ
ตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิตฯ ทีเ่ กิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิน้ สุด
์
รายการ
• ขอสงวนสิทธิโดยถื
์ อข้อมูลของเคทีซเี ป็ นสาคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผูร้ ่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซี
รวมทัง้ เซลส์สลิปเพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจาเป็ น
• ขอสงวนสิทธิสิ์ ทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสด หรือโอนให้ผอู้ ่นื ได้
• เคทีซขี อสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกาหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิตอ้ งแจ้งให้
์
ทราบล่วงหน้า และกรณีมขี อ้ พิพาท คาตัดสินของเคทีซี ถือเป็นทีส่ น้ิ สุด

สิ ทธิ พิเศษเฉพาะสมาชิ กบัตรเครดิ ตไทยพาณิ ชย์
ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิ ตเงิ นคืน
ระยะเวลา
: 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560 ( 7 วัน )
รายละเอียดรายการ
: ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิ ตเงิ นคืน 10%*
จากัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / ท่าน / Siam Paragon /รายการ และลงทะเบียนในวันทีซ่ อ้ื สินค้า
และจุดลงทะเบียนทีก่ าหนด
ข้อกาหนดและเงื่อนไข สาหรับเครดิ ตเงิ นคืน
- สิทธิพเิ ศษสาหรับผูถ้ อื บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ( ผูถ้ อื บัตร) เมือ่ ใช้จ่ายทีศ่ นู ย์การค้าทีร่ ว่ มรายการระหว่างวันที่ 28
กันยายน – 4 ตุลาคม 2560
- บัตรเครดิตนิตบิ ุคคล และ บัตร Family Plus ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
- สงวนสิทธิส์ าหรับการใช้จ่ายทีร่ า้ นค้าเช่าภายในศูนย์การค้าทีร่ ่วมรายการ คือ Education ร้านค้าเครื่องประดับ ร้านค้า
Furniture ชุดเครื่องนอน นาฬิกา แว่นตา เสือ้ ผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า
- ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้างฯ Siam Paragon / Gourmet market / Power Mall / Sportmall สินค้าผ่อนชาระ การใช้
จ่ายทีร่ า้ น Mobile ร้าน AIS / DTAC / True / Jaymart / Istudio / Vertu / Samsung / บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มอื ถือ
รายเดือน บัตรเติมเงิน Gift Card Voucher
- ลูกค้าต้องนาเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียนทีจ่ ุดแลกของสมนาคุณทีธ่ นาคารฯกาหนด ในวันทีซ่ อ้ื
สินค้า
1. ชัน้ M ฝงั ่ Stardome
- ขอสงวนสิทธิใช้
์ คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผูถ้ อื บัตรทีย่ งั คงเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะ
ปกติ มีประวัตกิ ารชาระเงินทีด่ ี ไม่ผดิ นัดชาระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝา่ ฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือ
เงื่อนไขใดๆ
- จากัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน100,000 คะแนน / รายการ /ท่าน เท่านัน้
- คะแนนสะสมทีแ่ ลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็ นเงินสดได้
- ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า ( Point Advanced )
- เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทารายการ
- ในกรณีทท่ี างธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข ทางธนาคารฯมีสทิ ธิ ์ ขอคืนคะแนนสะสม
ได้
- ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกาหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุตริ ายการดังกล่าวนี้ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมขี อ้ พิพาทให้ถอื ว่าคาตัดสินของธนาคารฯ เป็ นทีส่ น้ิ สุด
- สอบถามเพิม่ เติม โทร 02-777-7777

(28 ก.ย.-4 ต.ค.60)

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท
• รับเครดิ ตเงิ นคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ/เซลล์สลิ ป
ประสงค์ใช้คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008)
• รับเครดิ ตเงิ นคืนสูงสุด 5,000 บาท
เมือ่ มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแบบชาระเต็มจานวน/เซลล์สลิป
ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิ ป
เครดิ ตเงิ นคืน
20,000 – 49,999 บาท
300 บาท
50,000 – 99,999 บาท
1,300 บาท
100,000 บาทขึน้ ไป
3,600 บาท
หรือ แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน เมื่อช้อปสิ นค้าจากทุกร้านภายในศูนย์การค้าฯ
ทีร่ ว่ มรายการ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตตัง้ แต่ 10,000 บาทขึน้ ไป/เซลล์สลิป
(ผูถ้ อื บัตรสามารถนาเซลส์สลิปทีซ่ อ้ื สินค้ามาเปลีย่ นเป็ นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนนาน 6 เดือน ทีจ่ ดุ ลงทะเบียน ณ
ั ่ าน Valentino) ภายใน
จุดแลกของสมนาคุณ ชัน้ M, Star dome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นทสโตร์ ฝงร้
วันทีท่ ารายการซือ้ สินค้าเท่านัน้ )
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิ ป รับเครดิ ตเงินคืน10% :

 สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ทีใ่ ช้จา่ ยผ่านบัตรฯ โดยต้องเป็ นบัตรหลักทีม่ คี ะแนน










สะสมในบัตรฯ เท่านัน้
ผูถ้ อื บัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จา่ ยต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวันทีท่ ารายการ
การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ ์เฉพาะผูถ้ อื บัตรที่มคี ะแนนสะสมอยูใ่ นบัตร
และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอ
เท่ากับยอดใช้จา่ ยจากร้านค้าทีร่ ่วมรายการในวันทีธ่ นาคารฯ ดาเนินการหักคะแนนเพื่อทาการเครดิตเงินคืน
กาหนดการใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทุกยอดการใช้จา่ ย สงวนสิทธิ ์เฉพาะการทารายการตัง้ แต่ 1,000 บาทขึน้
ไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (กรณียอดใช้จ่ายต่ากว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้) และการเครดิตเงินคืนจะ
คานวณจากจานวนเงินหลัก100 บาทขึน้ ไป เศษของจานวนเงินไม่ถงึ 100 บาท ไม่สามารถนามาแลกเพื่อเป็ นส่วนลดได้ ตัวอย่าง
ยอดใช้จา่ ย 15,550 บาท ตัดคะแนนที่ 15,500 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 1,550 บาท ซึง่ ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการตัด
คะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทุกครัง้ ทีต่ อ้ งการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็ นเครดิตเงินคืน
คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้ อื บัตรเครดิต ตามจานวนทีท่ าการแลกคะแนนในวันทีเ่ ครดิตเงิน
คืน
ธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนในวันทาการถัดจากวันทีผ่ ถู้ อื บัตรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
กรณีทล่ี ูกค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสาหรับทารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจานวนเท่ากับยอดใช้จา่ ย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ไม่ดาเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเท่ากับยอดซือ้ แลกรับเครดิตเงินคืนให้
คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็ นเงินสดได้
คะแนนสะสมทีข่ อใช้สทิ ธิแลกเป็ นเครดิตเงินคืนแล้วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการรับเครดิ ตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท :
 ขอสงวนสิทธิ ์การรับเครดิตเงินคืน สาหรับลูกค้าทีล่ งทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชัน้ M, Star dome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดี
ั ่ าน Valentino) เท่านัน้
พาร์ทเม้นสโตร์ ฝงร้
 การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะสมาชิกทีม่ ยี อดการใช้จา่ ยผ่านบัตรฯตัง้ แต่ 20,000 บาทขึน้ ไป/หมายเลขบัตร/เซลล์ส
ลิป และทารายการแบบชาระเต็มจานวนเท่านัน้ โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้จา่ ย/หมายเลขบัตร/
เซลล์สลิป (ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ทเ่ี กิดขึน้ ในทุกยอดใช้จา่ ยจะไม่นามาคานวณเครดิตเงินคืน
 จากัดการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสงู สุด 5,000 บาท/บัญชีบตั ร/ตลอดรายการ
 การเครดิตเงินคืนจะคานวณจากยอดการใช้จา่ ยผ่านบัตรฯ ทัง้ บัตรหลัก และบัตรเสริมรวมกันจากทุกรายการส่งเสริมการขาย ที่
ศูนย์การค้าสยาม พารากอน ระหว่าง วันที่ 28 ก.ย. – 4 ต.ค. 2560 เท่านัน้ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รหลักเท่านัน้
 การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลี่ยนยอดซือ้ ปกติเป็ นรายการผ่อนชาระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center และ/หรือ ณ จุดแลกของ
สมนาคุณ
 ธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธิ ์ไม่ให้
สาหรับรายการทีเ่ ป็ นการแยกยอดใช้จา่ ยออกเป็ นหลายเซลล์สลิป และขอสงวนสิทธิ ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตทีย่ งั คงมี
สถานะปกติ และทีไ่ ม่ผดิ นัดชาระจนถึงวันทีท่ าการเครดิตเงินคืน
 ยอดใช้จา่ ยตามเงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จา่ ย/เซลล์สลิป สามารถนามารวมคานวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีทใ่ี ช้บตั รเครดิตทีเ่ ป็ นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การ
ใช้บตั รเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บตั รเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบตั รเครดิต ซึง่
มีผลเป็ นการเพิม่ วงเงินการใช้บตั รเครดิตให้เกินกว่าวงเงินทีธ่ นาคารฯ กาหนด
 การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลีย่ น หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้
เงื่อนไขสาหรับการแบ่งชาระ 0% :
 การแบ่งชาระ 0% นานสูงสุด 6 เดือนสงวนสิทธิ ์เฉพาะยอดใช้จา่ ยผ่านบัตรตัง้ แต่ 10,000 บาทขึน้ ไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป ณ จุด
ั ่ าน Valentino)ภายในวันทีท่ ารายการซือ้ สินค้าเท่านัน้
แลกของสมนาคุณ ชัน้ M Star dome(ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ฝงร้
 การอนุมตั เิ ป็ นรายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan ขึน้ อยูก่ บั ดุลพินิจและเงื่อนไขทีธ่ นาคารกาหนด
 บัตรเครดิตจะต้องมีสถานภาพปกติไม่มยี อดค้างชาระ สาหรับในกรณีการผ่อนชาระ
 ขอสงวนสิทธิ ์รายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan เฉพาะรายการซือ้ สินค้าก่อนวันสรุปรอบบัญชี 2 วันทาการ
 รายการซือ้ สินค้าโดยการชาระเต็มจานวนทีเ่ กิดจากการเพิม่ วงเงินบัตรเครดิตชั ่วคราวไม่สามารถนามาเปลีย่ นเป็ นรายการแบ่งชาระ 0%
Smile Plan ได
เงื่อนไขอื่นๆ :
 สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จา่ ยผ่านบัตรฯ เท่านัน้
 บัตรเครดิตสาหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 ธนาคารฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปญั หาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและ
เซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีทจ่ี าเป็ น
 สิทธิพเิ ศษนี้ไม่สามารถใช้รว่ มกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 ธนาคารไม่มสี ว่ นเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีทส่ี นิ ค้าและบริการมีปญั หาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
 สิทธิพเิ ศษนี้ไม่สามารถรวมการใช้จา่ ยในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต การซือ้ บัตรของขวัญ การซือ้ สินค้าจากร้านค้าทีไ่ ม่ได้
ร่วมรายการ เงินคืนทีเ่ กิดจากการยกเลิกการซือ้ สินค้าและบริการ รวมถึงรายการเงินคืนทีเ่ กิดจาก Refund ทุกประเภท
 กรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้งเกีย่ วกับการคานวณยอดใช้จา่ ยเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผูถ้ อื บัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน
90 วันนับแต่วนั ที่ธนาคารทาการเครดิตเงินคืน
 ข้อกาหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา เป็ นไปตามทีธ่ นาคารฯ กาหนด กรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้งใดๆ คาตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
 ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 กรุณาสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

