SIAM Line Official Accounts
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สิ ทธิพเิ ศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
รับสิ ทธิ์ผ่อน 0% นานสู งสุ ด 10 เดือน*** (สาหรับการซื้อ Siam Gift Card)

***เฉพาะร้ านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯกาหนด

รับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 20%*

*- เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯกาหนด หากลูกค้าทารายการผ่อนชาระกับทางธนาคารแล้วจะไม่สามารถรับสิทธิพเิ ศษอื่นๆได้ อกี
- ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น M, Star dome สยามพารากอน ภายในวันที่ทารายการซื้อสินค้าเท่ านั้น

สิ ทธิพเิ ศษสาหรับบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
(27 ก.ย. – 18 พ.ย. 2561) รวม 53 วัน
จากัดรวมการใช้ จ่ายที่ ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน สยามเซ็ นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

 รับบัตรกานัลสตาร์ บัคส์ สูงสุ ด 12,000 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตอิออนตำมเงื่อนไขที่กำหนด
ยอดใช้ จ่าย / เซลส์ สลิป
รับบัตรกานัลสตาร์ บัค
10,000 – 29,999 บำท
300 บำท
30,000 – 49,999 บำท
1,300 บำท
50,000 – 99,999 บำท
2,500 บำท
ตั้งแต่ 100,000 บำท ขึ้นไป
6,000 บำท
• เงื่อนไขเป็ นไปตำมที่บริ ษทั ฯ กำหนด • โปรดตรวจสอบรำยละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขำย เว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่ อประชำสัมพันธ์อื่น
ของบริ ษทั ฯ
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
1.

สิ ทธิ พิเศษสำหรับผูถ้ ือบัตรเครดิตทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) เมื่ อมี
ยอดใช้จ่ำยที่ร้ำนค้ำภำยในศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน, สยำมเซ็นเตอร์ และสยำมดิสคัฟเวอรี่ ตำมเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่ำงวันที่ 27 ก.ย. – 18 พ.ย. 61
2. ผูถ้ ือบัตรจะได้รับบัตรกำนัลสตำร์บคั ส์ ดังนี้
• ยอดใช้จ่ำยตั้งแต่ 10,000 – 29,999 บำท / เซลส์สลิป รับบัตรกำนัลมูลค่ำ 300 บำท
• ยอดใช้จ่ำยตั้งแต่ 30,000 – 49,999 บำท / เซลส์สลิป รับบัตรกำนัลมูลค่ำ 1,300 บำท
• ยอดใช้จ่ำยตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บำท / เซลส์สลิป รับบัตรกำนัลมูลค่ำ 2,500 บำท
• ยอดใช้จ่ำยตั้งแต่ 100,000 บำท ขึ้นไป / เซลส์สลิป รับบัตรกำนัลมูลค่ำ 6,000 บำท
(สู งสุ ด 12,000 บำท / บัตร / รำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย รวมทุกศูนย์กำรค้ำ)
3. บริ ษทั ฯ จะคำนวณสิ ทธิ์ จำกยอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต ไม่รวมถึงกำรใช้จ่ำยที่หำ้ งสรรพสิ นค้ำ , ฟู้ด ฮอลล์, โฮม เฟรช มำร์ ท , กูร์เมต์ มำร์ เก็ต , เพำเวอร์ มอลล์,
กำรชำระค่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำรประเภทเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ , บุ หรี่ , บัตรกำนัล , บัตรเติ มเงิ น, ทองคำและจิ ลเวลรี่ , สิ นค้ำขำยส่ งเพื่อกำรค้ำ , สิ นค้ำผ่อนชำระ
, สิ นเชื่อเงินกูแ้ ละเช่ำซื้ อ, กำรซื้ อหน่วยลงทุน, กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ, กำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ, ดอกเบี้ ย ค่ ำธรรมเนี ยมกำรใช้วงเงิ น ค่ ำปรั บ
ค่ำธรรมเนียมและภำษีอำกรต่ำงๆ และรำยกำรที่มีกำรยกเลิกหรื อคืนสิ นค้ำ/บริ กำร
4. ผูถ้ ือบัตรสำมำรถรับบัตรกำนัลโดยแสดงบัตรเครดิ ต เซลส์สลิ ป และใบเสร็ จรั บ เงิ นที่ ศู นย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน จุ ดรั บ ของสมนำคุ ณ ชั้น M บริ เวณ Star
Dome, ศูนย์กำรค้ำสยำมเซ็นเตอร์ เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ ชั้น G และศูนย์กำรค้ำสยำมดิสคัฟเวอรี่ เคำน์เตอร์บริ กำรลูกค้ำ ชั้น G ภำยในวันและสำขำเดี ยวกัน
กับที่มียอดใช้จ่ำย
5. บริ ษทั ฯ มิได้มีส่วนเกีย่ วข้องกับบัตรกำนัล ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บตั รกำนัลเป็ นไปตำมที่ผใู ้ ห้บริ กำรกำหนด หำกพบควำมไม่ สะดวกในกำรใช้บริ กำร
หรื อควำมชำรุ ดบกพร่ อง กรุ ณำติดต่อผูใ้ ห้บริ กำรโดยตรง
6. ยอดใช้จ่ำยและเซลส์สลิปของรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยนี้ไม่สำมำรถใช้ร่วมกับรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยอื่นได้
7. บัตรกำนัลเป็ นสิ ทธิ์ เฉพำะตัวของผูถ้ ือบัตร ไม่สำมำรถโอน เปลี่ยน แลกเป็ นเงินสดหรื อสิ ทธิ์ อื่นหรื อบริ กำรอื่นได้
8. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในกำรเข้ำร่ วมรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยได้เฉพำะผูถ้ ือบัตรที่ยงั คงสภำพสมำชิก และมี ประวัติกำรชำระดี ตำมหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ จนถึ ง
วันที่ได้รับบัตรกำนัล และยกเว้นกำรมอบบัตรกำนัลในกรณี ดงั ต่อไปนี้ (1) มีกำรชำระเงินเข้ำบัญชีบตั รเครดิตเกินวงเงินที่บริ ษทั ฯ อนุมตั ิ (2) ใช้บตั รเครดิตหรื อ
สิ นเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อนั ขัดต่อกฎหมำยหรื อศี ลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุ รกิจ หรื อใช้ในกิจกำรหรื อธุ รกิจของตนเอง ครอบครั ว เครื อญำติ หรื อบุ คคล
ใกล้ชิด (3) ใช้บตั รเครดิตหรื อสิ นเชื่อไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขตำมที่บริ ษทั ฯ กำหนด หรื อเงื่อนไขของรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยนี้ หำกพบภำยหลัง
ว่ำผูถ้ ือบัตรขำดคุณสมบัติ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในกำรเรี ยกคืนบัตรกำนัล
9. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่ อนไข วิธีกำร และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ใดๆ ภำยใต้รำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยนี้ โดยจะประกำศทำงเว็บไซต์
www.aeon.co.th กรณี มีขอ้ พิพำทคำตัดสิ นของบริ ษทั ฯ ถือเป็ นที่สุด
10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จดั ทำขึ้นเป็ นภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ หำกมีควำมแตกต่ำงหรื อไม่ สอดคล้องกันให้ถือเอำข้อควำมภำษำไทยเป็ นหลักในกำร
ตีควำม
11. โปรดตรวจสอบรำยละเอียดเพิม่ เติมที่จุดขำย เว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่ อประชำสัมพันธ์อื่นของบริ ษทั ฯ

สิ ทธิ์พเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ (27 ก.ย. – 18 พ.ย. 2561) รวม 53 วัน
จากัดรวมการใช้ จ่ายที่ ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน

 รับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 20%
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 15%* เมื่อใช้คะแนนสะสมซิต้ ี รี วอร์ด เท่ำกับยอดใช้จ่ำยในศูนย์กำรค้ำฯ / เซลส์สลิป
● รับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับบัตรเครดิตซิ ต้ ี อัลทิมำ และบัตรเครดิตซิ ต้ ี พรี เมียร์
● รับเครดิตเงินคืน 12.5% สำหรับบัตรเครดิตซิ ต้ ปี ระเภทอื่นๆ

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 5,000 บาท** เมื่อใช้จ่ำยผ่ำนบัตรฯ
ยอดใช้ จ่ายผ่ านบัตรฯ / เซลส์ สลิป

รับเครดิตเงินคืน

20,000 บำท

600 บำท

50,000 บำท

2,000 บำท

ตั้งแต่ 100,000 บำทขึ้นไป

5,000 บำท

ลงทะเบียนต่อที่ 2 ผ่ำน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ PRG (เว้นวรรค) ตำมด้วยหมำยเลขบัตรฯ 12 หลักสุ ดท้ำย
(ไม่ตอ้ งเว้นวรรคระหว่ำงหมำยเลข) ส่ งมำที่ 4712228 (ค่ำส่ งครั้งละ 3 บำท)

รับเพิม่ บัตรกานัล***
-

สาหรับผู้ที่มียอดใช้ จ่ายต่ อเซลส์ สลิป ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป/ วัน รับบัตรกานัล HARNN มูลค่า 2,200 บาท
(จำกัดบัตรกำนัล จำนวน 1 ใบ/บัตรฯ จำกัดรวม 5 รำงวัลตลอดรำยกำร)

-

สาหรับผู้ที่มียอดใช้ จ่ายต่ อเซลส์ สลิป ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป/ วัน เลือกรับ
บัตรกานัล Apex Medical Center มูลค่า 75,000 บาท (จำกัดบัตร จำนวน 1 ใบ/บัตรฯ จำกัดรวม 5 รำงวัลตลอดรำยกำร) หรื อ
บัตร SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาท (จำกัดบัตร จำนวน 1 รำงวัล/บัตรฯ จำกัดรวม 3 รำงวัลตลอดรำยกำร)

เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์
ต่ อที่ 1* • ยกเว้นบัตรเครดิตซิ ต้ ี รอยัล ออร์ คิด พลัส, บัตรเครดิตซิ ต้ ี แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิ ต้ ี ซิ มพลิซิต้ ี และบัตรเสริ มทุกประเภท


คะแนนที่ทำรำยกำรแล้วไม่สำมำรถคืนหรื อยกเลิกได้



จำกัดกำรแลกคะแนนสะสมในต่อที่ 1: 100,000 คะแนน/ บัตรฯ/ เดือน



สงวนสิ ทธิ์สำหรับลูกค้ำที่มำลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนเท่ำนั้น

ต่ อที่ 2** • จำกัดเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 5,000 บำท/บัญชีบตั ร ตลอดรำยกำร (บัตรหลักรวมบัตรเสริ ม)


ธนำคำรฯ จะทำกำรคำนวณเครดิตเงินคืน 600 บำทให้กบั ลูกค้ำ จำกยอดใช้จ่ำยครบ 20,000 บำท /เซลส์สลิป (จำกยอดใช้จ่ำย 20,000 –
49,999.99 บำท) และคำนวณเครดิตเงิน 2,000 บำท จำกยอดใช้จ่ำยครบ 50,000 บำทขึ้นไป/เซลส์สลิป และคำนวณเครดิตเงิน 5,000 บำท
จำกยอดใช้จ่ำย 100,000 บำทขึ้นไป/ เซลส์สลิป



สงวนสิ ทธิ์สำหรับสมำชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่ำน SMS ในระยะเวลำของโปรโมชัน่ เท่ำนั้น

เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์ (ต่ อ)

รับเพิ่มบัตรกานัล***


บัตรกำนัล HARNN มูลค่ำ 2,200 บำท หมดอำยุวนั ที่ 31 ธ.ค. 61 สำมำรถใช้บตั รกำนัลได้ที่ HARNN Heritage Spa, Zen Tower โทร.
02-252-5725 หรื อ HARNN Heritage Spa, The Emporium โทร. 02-664-9935



บัตรกำนัล หมดอำยุวนั ที่ 31 ธ.ค.61 สำหรับกำรเข้ำรับบริ กำรที่ Apex Medical Center เพลินจิตเท่ำนั้น สอบถำมรำยละเอียด หรื อนัด
หมำยล่วงหน้ำ โทร. 085-000-0855



สงวนสิ ทธิ์เฉพำะสมำชิกบัตรเครดิตซิ ต้ ที ี่มียอดใช้จ่ำยสะสมตำมเงื่อนไขที่กำหนดที่มำลงทะเบียนก่อนเท่ำนั้น (จำกัดบัตรกำนัล
จำนวน 1 ใบ/บัตรฯ ตลอดรำยกำร)



สงวนสิ ทธิ์สำหรับลูกค้ำที่มำลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนเท่ำนั้น



บัตร Siam Gift Card นี้ สำมำรถใช้เสมือนเงินสดเพื่อชำระค่ำสิ นค้ำและบริ กำรในร้ำนที่รับชำระด้วยบัตรฯ นี้



ธนำคำรฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเข้ำร่ วมรำยกำรส่ งเสริ มกำรตลำดเพียงหนึ่งรำยกำรในระยะเวลำเดียวกัน

ต่ อที่ 1* และ ต่ อที่ 2**


ธนำคำรซิ ต้ แี บงก์จะทำกำรโอนเครดิตเงินคืนข้ำบัญชีบตั รฯหลัก ภำยใน 60 วันหลังจำกจบรำยกำร โดยสมำชิกบัตรฯ จะต้องคงสภำพ
สมำชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำกำรเครดิตเงินคืนเข้ำบัญชี



สิ นค้ำแบ่งจ่ำย Citi PayLite ไม่ร่วมรำยกำร



ไม่สำมำรถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้



สงวนสิ ทธิ์เฉพำะสมำชิกบัตรเครดิตซิ ต้ ที ี่ออกในประเทศไทยเท่ำนั้น



ธนำคำรซิ ต้ แี บงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ นค้ำและบริ กำร หำกมีปัญหำหรื อข้อสงสัย กรุ ณำติดต่อร้ำนค้ำหรื อผูใ้ ห้บริ กำรโดยตรง โปรด
สอบถำมรำยละเอียดก่อนตัดสิ นใจซื้ อสินค้ำและบริ กำร



ธนำคำรฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรพิจำรณำตัดสิ นข้อโต้แย้งหรื อข้อพิพำทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยนี้



BCBE37

สิทธิพเิ ศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย (27 ก.ย. – 18 พ.ย.2561) รวม 53 วัน
 รับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 14% เมื่อใช้ จ่ายตามเงื่อนไขดังนี้
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ ายอดใช้ จ่าย
SMS แลกคะแนน
พิมพ์ PG (วรรค) ตำมด้วยหมำยเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุ ดท้ำย (วรรค) ตำมด้วยจำนวนคะแนนที่ตอ้ งกำรแลก ส่ ง
มำที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บำท)

ต่อที่ 2 สาหรับสมาชิกบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย (1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2561)
รับเครดิตเงินคืนสู งสุด 4,000 บาท**
ยอดใช้ จ่าย/เซลส์ สลิป
20,000 บำทขึ้นไป
50,000 บำทขึ้นไป
100,000 บำทขึ้นไป

บัตรเครดิตวันสยาม-กสิ กรไทย
500 บำท
1,500 บำท
4,000 บำท

*• สาหรับบัตรเครดิตวันสยาม-กสิ กรไทย จำกัดกำรรับเครดิตเงินคืน สู งสุ ด 4,000 บำท/ท่ำน/เดือน และ
จำกัดกำรรับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 12,000 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร ระหว่ำงวันที่ 1 สิ งหำคม – 31 ตุลำคม 2561 เท่ำนั้น

ต่อที่ 2 สาหรับสมาชิกบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย (1- 18 พ.ย. 2561)
ยอดใช้ จ่าย/เซลส์ สลิป
20,000 บำทขึ้นไป
50,000 บำทขึ้นไป
100,000 บำทขึ้นไป

รับเครดิตเงินคืน
300 บำท
1,000 บำท
2,500 บำท

***• จำกัดกำรรับเครดิตเงินคืน 2,500 บำท/ ท่ำนตลอดรำยกำร
• ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนชั้น M ฝั่ง Stardome ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน
เงื่อนไขธนำคำรกสิ กรไทย
*• ผูถ้ ือบัตรต้องส่ ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ตอ้ งกำรแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมำยเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุ ดท้ำย
(วรรค) จำนวนคะแนนที่ตอ้ งกำรแลก ส่ งมำที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บำท) • ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำในกำรแลก และ ไม่จำกัดครั้งในกำรส่ ง SMS
แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจำกคะแนนสะสมของผูถ้ ือบัตรตำมจำนวนคะแนนที่แจ้ง
แลก ผ่ำน SMS กรณี คะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนำคำรจะไม่ดำเนินกำรแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กบั ผูถ้ ือบัตร และคะแนนสะสมที่แลกไปแล้ว
ไม่สำมำรถยกเลิก ขอคืน หรื อเปลี่ยนแปลงได้ กำรรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้ำบัญชีเครดิต ดำเนินกำรภำยใน 7 วันทำกำร • บัตรเครดิตไทเทเนียม
บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สำมำรถร่ วมรำยกำรนี้ได้
**• สงวนสิ ทธิ์ สาหรับบัตรเครดิตวันสยาม-กสิ กรไทย ในกำรรับเครดิตเงินคืนทีล่ งทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชั้น M ฝั่ง Stardome ศูนย์กำรค้ำ
สยำมพำรำกอน •จำกัดกำรมอบเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 4,000 บำท/ท่ำน/เดือน และจำกัดกำรรับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 12,000 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร
โดยคิดยอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรที่ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน สยำมเซ็นเตอร์ และสยำมดิ สคัฟเวอรี่ ระหว่ำงวันที่ 1 สิ งหำคม – 31 ตุลำคม 2561

เท่ำนั้น ***• สาหรับบัตรเครดิตวันสยาม-กสิ กรไทย จำกัดกำรมอบเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 2,500 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร ระหว่ำงวันที่ 1 – 18
พฤศจิกำยน 2561 • ในกรณี ที่ลูกค้ำใช้จ่ำยทั้งบัตรเครดิตวันสยำม-กสิ กรไทยและบัตรเครดิตกสิ กรไทยประเภทอื่นๆ ธนำคำรสงวนสิ ทธิ์จำกัด
เครดิตเงินคืนสู งสุ ด 2,500 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร • ผูถ้ ือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือบัตร ภำยใน 60 วันหลังจำก
สิ้ นสุ ดรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิ ติบุคคลทุกประเภท และรำยกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน Smart Pay และ KBank
Smart Pay By Phone ไม่สำมำรถร่ วมรำยกำรนี้ได้ • ผูถ้ ือบัตรไม่สำมำรถนำใบเสร็ จหรื อเซลส์สลิปมำรวมคิดในกำรรับเครดิตเงินคืนสำหรับ
รำยกำรนี้ได้ */**/*** • ผูถ้ ือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถำนะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติกำรชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตำม
ข้อกำหนดของกำรเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนำคำร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน • ธนำคำรมีสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ
ยกเลิกรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หำกมีกรณี พิพำท คำตัดสิ นของธนำคำรถือเป็ นที่สิ้นสุ ด • สอบถำมรำยละเอียด
เพิม่ เติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

สิทธิพเิ ศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย (27 ก.ย. – 18 พ.ย.2561) รวม 53 วัน
 รับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 12.5% เมื่อใช้ จ่ายตามเงื่อนไขดังนี้
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ ายอดใช้ จ่าย
SMS แลกคะแนน
พิมพ์ PG (วรรค) ตำมด้วยหมำยเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุ ดท้ำย (วรรค) ตำมด้วยจำนวนคะแนนที่ตอ้ งกำรแลก ส่ ง
มำที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บำท)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 2.5%**
ยอดใช้ จ่าย/เซลส์ สลิป
20,000 บำทขึ้นไป
50,000 บำทขึ้นไป
100,000 บำทขึ้นไป

รับเครดิตเงินคืน
300 บำท
1,000 บำท
2,500 บำท

**• จำกัดกำรรับเครดิตเงินคืน 2,500 บำท/ ท่ำนตลอดรำยกำร
• ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนชั้น M ฝั่ง Stardome ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน
เงื่อนไขบัตรเครดิตกสิ กรไทย
*• ผูถ้ ือบัตรต้องส่ ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้ งที่ตอ้ งกำรแลกรั บคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมำยเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุ ดท้ำย
(วรรค) จำนวนคะแนนที่ตอ้ งกำรแลก ส่ งมำที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บำท) • ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำในกำรแลก และ ไม่จำกัดครั้ งในกำรส่ ง SMS
แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจำกคะแนนสะสมของผูถ้ ือบัตรตำมจำนวนคะแนนที่แจ้ง
แลก ผ่ำน SMS กรณี คะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนำคำรจะไม่ดำเนินกำรแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กบั ผูถ้ ือบัตร และคะแนนสะสมที่แลกไปแล้ว
ไม่สำมำรถยกเลิก ขอคืน หรื อเปลี่ยนแปลงได้ กำรรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้ำบัญชีเครดิต ดำเนินกำรภำยใน 7 วันทำกำร • บัตรเครดิตไทเทเนี ยม
บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สำมำรถร่ วมรำยกำรนี้ได้
**• สงวนสิ ทธิ์ในกำรรับเครดิตเงินคืนเฉพำะผูถ้ ือบัตรเครดิตกสิ กรไทย ที่ ลงทะเบียน ณ จุ ดลงทะเบียน ชั้น M ฝั่ ง Stardome ศูนย์กำรค้ำสยำม
พำรำกอน ระหว่ำงวันที่ 27 ก.ย. – 18 พ.ย. 2561เท่ำนั้น • จำกัดกำรมอบเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 2,500 บำท/ท่ำนตลอดรำยกำร • ผูถ้ ือบัตรจะได้รับ
เครดิตเงินคืนในบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือบัตร ภำยใน 60 วันหลังจำกสิ้ นสุ ดรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิ ติบุคคล
ทุกประเภท และรำยกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน Smart Pay และ KBank Smart Pay By Phone ไม่สำมำรถร่ วมรำยกำรนี้ ได้ • ผูถ้ ือบัตรไม่สำมำรถนำ
ใบเสร็ จหรื อเซลส์สลิปมำรวมคิดในกำรรับเครดิตเงินคืนสำหรับรำยกำรนี้ได้ */** • ผูถ้ ือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถำนะบัตรเครดิต
เป็ นปกติ มีประวัติกำรชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตำมข้อกำหนดของกำรเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนำคำร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงิ นคืน •
ธนำคำรมีสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หำกมีกรณี พิพำท
คำตัดสิ นของธนำคำรถือเป็ นที่สิ้นสุ ด • สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี (27 ก.ย. – 18 พ.ย.2561) รวม 53 วัน
 รับบัตรกานัลและเครดิตเงินคืนรวมสู งสุ ด 13%*

พิเศษ 1 : ใช้ 3,000 คะแนน แลกรับบัตรกานัลศูนย์ฯ มูลค่า 300 บาท (10%)
- จำกัดกำรแลกคะแนนสะสมกรุ งศรี โบนัสสู งสุ ด 50,000 คะแนนหรื อเทียบเท่ำ 5,000 บำท/ บัญชีบตั รหลัก/ วัน

พิเศษ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุ ด 3,000 บาท*
เมื่อใช้จ่ำยครบ (บำทขึ้นไป/เซลส์สลิป)

รับเครดิตเงินคืน (บำท)

20,000

300

50,000

1,000

100,000

3,000*

- จำกัดกำรรับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 3,000 บำท/บัญชีบตั รหลัก/ตลอดระยะเวลำโปรโมชัน่
เงื่อนไข
 สอบถำมรำยละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขำย เฉพำะร้ำนค้ำเช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน และสินค้ำที่ร่วมรำยกำรเท่ำนั้น
 สงวนสิทธิ์กำรให้เครดิตเงินคืนเฉพำะลูกค้ำที่ใช้จ่ำยตำมเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ กำหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์กำรค้ำเท่ำนั้น มิฉะนั้นถือว่ำสละสิทธิ์
เงื่อนไขสาหรับการแลกคะแนน
 สงวนสิทธิ์กำรเข้ำร่ วมรำยกำรเฉพำะสมำชิกบัตรเครดิต กรุ งศรี ทุกประเภท(บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุ งศรี โบนัสเพียงพอต่อกำรแลกเท่ำนั้น
 จำกดั กำรแลกคะแนนสะสมกรุ งศรี โบนัสสูงสุด 50,000 คะแนนหรื อเทียบเท่ำ 5,000 บำท/บัญชีบตั รหลัก/วัน
 คะแนนสะสมกรุ งศรี โบนัส จะถูกหักออกจำกบัญชีบตั รฯ เมื่อมีกำรแลกโดยอัตโนมัติ ตำมจำนวนคะแนนที่สมำชิกบัตรระบุ
 คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ ร้ำนค้ำแล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก แลกเปลี่ยนหรื อทอนเป็ นเงินสดได้
 คะแนนสะสม กรุ งศรี โบนัส ไม่สำมำรถโอนสิทธิ์ให้สมำชิกท่ำนอื่นได้
 กรณีบตั รถูกยกเลิกหรื อไม่สำมำรถใช้งำนได้ จะไม่สำมำรถแลกคะแนนสะสมผ่ำนบัตรรำยกำร กรุ งศรี โบนัส ทันใจ
 เมื่อมีกำรทำกำรแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สำมำรถยกเลิกรำยกำรได้ทุกกรณี
 บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
 เงื่อนไขอื่นๆเป็ นไปตำมข้อกำหนดของผูใ้ ห้บริ กำร บริ ษทั ฯ ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องกบั กำรให้บริ กำร หำกมีปัญหำหรื อข้อสงสัยกรุ ณำติดต่อผูใ้ ห้บริ กำรสินเชื่อโดยตรง
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 สงวนสิทธิ์กำรให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บำท ต่อหมำยเลขบัญชีบตั รหลัก ภำยใต้ชื่อ -นำมสกุลเดียวกนั ตลอดรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยที่สยำมพำรำกอน
 บริ ษทั ฯ จะเครดิตเงินคืนเข้ำบัญชีบตั รฯภำยใน 90 วันหลังสิ้นสุดรำยกำรส่งเสริ มกำรขำย (กรณีบตั รเสริ มเครดิตเงินคืนจะโอนเข้ำบัญชีบตั รหลักเท่ำนั้น)
 ในกรณีสงสัยว่ำไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริ กำรบัตรเครดิตภำยใน 120 วันหลังจำกวันที่จบรำยกำร
 ยอดกำรใช้จ่ำยแต่ละรำยกำรไม่สำมำรถนำมำสะสมหรื อรวมกนั ได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อ เซลส์สลิป
 รำยกำรส่งเสริ มกำรขำยนี้ไม่สำมำรถใช้ร่วมกบั รำยกำรส่งเสริ มกำรขำยอื่นๆ ได้
 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเครดิตคืนเงินเฉพำะสมำชิกที่ยงั คงสภำพสมำชิกอยู่ และมีประวัติกำรชำระดีจนถึงวันที่มีกำรเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่ำน
 ยอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตที่เข้ำร่ วมรำยกำรจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่ำนั้นไม่นบั รวม ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนี ยมต่ำงๆ ยอดค่ ำใช้จ่ำยที่ถู ก ยกเลิ ก ยอดค่ำใช้จ่ำยที่มี ก ำรคืนสิ นค้ำใน
ภำยหลัง ยอดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกบัตรเสริ มที่เรี ยกเก็บเงินจำกบัญชีบตั รหลักบริ ษทั ฯ
 รำยกำรเครดิตเงินคืนไม่สำมำรถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้
 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรี ยกเครดิตเงินคืนจำกสมำชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำรยกเลิกกำรทำรำยกำรของรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยนี้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริ ษทั ฯ มีอยูเ่ ป็ นสำคัญ ผูถ้ ือบัตรควรเก็บหลักฐำนกำรเข้ำร่ วมรำยกำร และเซลส์สลิปไว้เพื่อกำรตรวจสอบกรณีจำเป็ น
 บริ ษทั ฯ ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องกบั สินค้ำและบริ กำร หำกมีขอ้ สงสัยกรุ ณำติดต่อผูใ้ ห้บริ กำรโดยตรงเท่ำนั้น
 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เงื่อนไขเป็ นไปตำมที่บริ ษทั ฯกำหนด หำกมีกรณีพิพำท คำตัดสินของบริ ษทั ฯ ถือเป็ นที่สุด
 ยกเว้นกำรซื้อสินค้ำจำกห้ำงสรรพสินค้ำภำยในสยำมพำรำกอน, Power Mall ทุกสำขำ, Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุก สำขำ ,แผนกสุ รำ, บัตรโทรศัพ ท์ บัตรเติ ม เงินทุก ประเภท,
บัตรกำนัล, กำรซื้อสินค้ำผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 ให้บริ กำรสินเชื่อโดย บริ ษทั บัตรกรุ งศรี อยุธยำ จำกดั

สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC (27 ก.ย. – 18 พ.ย.2561) รวม 53 วัน
จากัดรวมการใช้ จ่ายที่ ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน


แลกรับเครดิตเงินคืน 13% วันจันทร์ – พฤหัสบดี หรื อ 15% วันศุกร์ , เสาร์ และอาทิตย์
เมื่อใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตฯ กับร้ำนค้ำเช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำ Siam Paragon เท่ำนั้น และใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards
เท่ำกับยอดใช้จ่ำยต่อเซลส์สลิป แลกรับ

หมำยเหตุ : สิ ทธิพิเศษกำรแลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรื อ 15% สำหรับสมำชิกบัตรเครดิต KTC ที่นำเซลส์สลิปจำกกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต
ฯ มำลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์กำรรับสิ ทธิพิเศษทั้งหมดของรำยกำรที่จุดแลกรั บสิ ทธิ พิเศษของงำนภำยในศูนย์กำรค้ำ Siam Discovery,
Siam Center และ Siam Paragon เท่ำนั้น และยอดใช้จ่ำยจำกแผนกต่ำงๆ ภำยในห้ำงสรรพสิ นค้ำ Paragon Department Store ไม่สำมำรถเข้ำ
ร่ วมรำยกำรได้
เงื่อนไขรายการ


รำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย (“รำยกำร”) นี้ บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) หรื อ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่สมำชิก
บัตรเครดิต KTC (“สมำชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต KTC
(“บัตรฯ”) ตำมเงื่อนไขที่กำหนดเท่ำนั้น



ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเว้นสมำชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริ กำรโลหิ ตแห่ งชำติ สภำกำชำดไทย,
บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงำนรั ฐ ไม่สำมำรถเข้ำร่ วม
รำยกำรนี้ได้



ขอสงวนสิ ทธิ์กำรมอบสิ ทธิประโยชน์ตำมรำยกำรนี้ให้แก่สมำชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภำพกำรเป็ นสมำชิก บัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัด
ชำระหนี้ตลอดระยะเวลำร่ วมรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิ ทธิ ประโยชน์ในรำยกำรนี้ ให้สมำชิกบัตรเครดิตฯ และขอ
สงวนสิ ทธิ์เฉพำะกำรซื้ อสิ นค้ำและ/หรื อบริ กำรเพื่อกำรใช้สอยส่ วนบุคคลเท่ำนั้น



ขอสงวนสิ ทธิ์สำหรับสมำชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตำมเงื่อนไขที่กำหนดเท่ำนั้น และเฉพำะกำรใช้คะแนนสะสมแลกรั บ
สิ ทธิพิเศษวันต่อวันที่สมำชิกทำรำยกำรเท่ำนั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจำกคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมำชิกบัตร
เครดิตฯ ใช้แลกรับสิ ทธิพิเศษตำมเงื่อนไขที่กำหนดเท่ำนั้น



ขอสงวนสิ ทธิ์กำรมอบเครดิตเงินคืนเข้ำบัญชีบตั รเครดิตฯ ที่เกิดจำกกำรใช้คะแนนสะสมแลกรับภำยใน 60 วัน นับจำกวันสิ้ นสุ ดรำยกำร



ขอสงวนสิ ทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็ นสำคัญ สมำชิกบัตรเครดิตฯ ผูร้ ่ วมรำยกำร ควรเก็บหลักฐำนกำรลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์
สลิปเพื่อเป็ นหลักฐำนอ้ำงอิงและตรวจสอบในกรณี จำเป็ น



ขอสงวนสิ ทธิ์สิทธิประโยชน์ตำมรำยกำรนี้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยน หรื อทอนเป็ นเงินสด หรื อโอนสิ ทธิ์ให้แก่ผอู ้ ื่นได้



เคทีซีขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงของรำงวัล รำยละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ และกรณี มีขอ้ พิพำท คำตัดสิ นของเคทีซี ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด



สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

สิ ทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (1 ก.ย. – 17 พ.ย. 2561)
 ใช้ คะแนนเท่ ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 13%*
บัตรเครดิตไทยพำณิ ชย์ที่ร่วมรำยกำร
วันเสำร์ -อำทิตย์
วันจันทร์-ศุกร์
PB/First/Prime
13%
10%
บัตรเครดิตไทยพำณิ ชย์ประเภทอื่นๆ
12%
จากัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่ าน ตลอดรายการ และลงทะเบียนในวันที่ซือ้ สินค้ า ณ จุดลงทะเบียนที
ชั้น M, Star dome สยามพารากอน
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข สาหรับเครดิตเงินคืน
 สิ ทธิ พิ เศษส ำหรั บผู ้ถือบัตรเครดิต ไทยพำณิ ชย์ ( “ผู ้ถือบัตร”) เมื่อ ใช้จ่ ำ ยในโซนศูน ย์กำรค้ำ Siam Paragon ตั้ง แต่ 1 กัน ยายน - 17
พฤศจิกายน 2561


บัตรเครดิตนิติบุคคล และ บัตร Family Plus และบัตร SCB M ไม่สำมำรถร่ วมรำยกำรนี้ได้



สงวนสิ ทธิ์ สำหรั บกำรใช้จ่ำยที่ร้ำนค้ำเช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำที่ร่วมรำยกำร คือ ร้ ำนค้ำเครื่ องประดับ ร้ ำนค้ำ Furniture ชุดเครื่ องนอน
นำฬิกำ แว่นตำ เสื้ อผ้ำ เครื่ องหนัง กระเป๋ ำ รองเท้ำ และร้ำนอำหำรภำยในโซนศูนย์กำรค้ำ



ยกเว้นกำรใช้จ่ำยภำยในห้ำงฯ Paragon / Food court/ Take Away / Take Home/ /Gourmet Market/ Power Mall / Sportmall /
Edutainment Zone/ Entertainment Zone อำทิ เช่น Sea Life, Blu-O, Kidzania, Paragon Cineplex / ร้ ำนหนังสื อ / ร้ ำนทอง/ คลินิกและ
สถำบันเสริ มควำมงำม/ สิ นค้ำผ่อนชำระ/ ร้ำนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT / กำรใช้จ่ำยที่ร้ำน Mobile อำทิ เช่น ร้ ำน AIS / DTAC / True /
Jaymart / Istudio / Vertu / Samsung / บัตรโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์มือถือรำยเดือน บัตรเติมเงิน / Gift Card Voucher /ธุ รกรรมทำงกำรเงิน
กับทำงธนำคำร/ ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ/ ค่ำดอกเบี้ย/ ค่ำปรับ/ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ/ เครื่ องยนต์ รถยนต์



ผูถ้ ือบัตรต้องนำเซลส์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริ งเพื่อมำลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนำคุณ ณ Siam Paragon ชั้น M ฝั่ ง Stardome ในวันที่
ซื้ อสิ นค้ำเท่ำนั้น



ขอสงวนสิ ทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพำะผูถ้ ือบัตรที่ยงั คงเป็ นสมำชิกบัตรเครดิตไทยพำณิ ชย์และมีสถำนะปกติ มีประวัติกำร
ชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตำมข้อตกลงของธนำคำรฯและไม่เคยฝ่ ำฝื นหรื อละเมิดข้อบังคับหรื อเงื่อนไขใด ๆ



จำกัดกำรแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน / ท่ำน ตลอดรำยกำร



คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก/ ขอคืนหรื อทอนเป็ นเงินสดได้



ไม่สำมำรถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้ำ ( Point Advanced )



เงินคืนจะปรำกฏในใบแจ้งหนี้ ภำยใน 5 วัน หลังทำรำยกำร



ในกรณี ที่ทำงธนำคำรฯ ตรวจสอบพบว่ำผูท้ ี่ได้รับคะแนนไม่ครบถ้วนตำมเงื่อนไข ทำงธนำคำรฯมีสิทธิ์ ขอคืนคะแนนสะสมได้



ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกำ เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลำในกำรมอบคืนเงินหรื อยุติรำยกำรดังกล่ำวนี้ โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำในกรณี มีขอ้ พิพำทให้ถือว่ำคำตัดสิ นของธนำคำรฯ เป็ นที่สิ้นสุ ด สอบถำมเพิม่ เติม โทร 02-777-7777

สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรื อบัตรเครดิตนครหลวงไทย (27 ก.ย.–18 พ.ย.2561)

 รับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 6,600 บาท/ บัญชีบัตร/ ตลอดรายการ
ยอดใช้ จ่าย/เซลส์ สลิป

รับเครดิตเงินคืน

20,000 – 59,999 บำท

300 บำท

60,000 – 119,999 บำท

1,500 บำท

120,000 บำทขึ้นไป

4,800 บำท

 รับเพิม่ ! เครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ำกับยอดซื้อ/ เซลส์สลิป
เงื่อนไข:
 ขอสงวนสิ ท ธิ์ กำรรั บ เครดิ ตเงิ นคื น สำหรั บ ลู กค้ำที่ ลงทะเบี ยน ณ จุ ดแลกของสมนำคุ ณ ชั้น M, Star dome (ใกล้ท ำงเข้ำพำรำกอนดี พำร์ ท เม้นสโตร์ ฝั่ งร้ ำน

Valentino) และมียอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 บำทขึ้นไป/หมำยเลขบัตร/เซลส์สลิป และทำรำยกำรแบบชำระเต็มจำนวนเท่ำนั้น โดยธนำคำรฯจะเครดิ ต
เงินคืนตำมแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้จ่ำย/หมำยเลขบัตร/เซลส์สลิป (ตำมตำรำง)
 จำกัดกำรรับเครดิตเงินคืนเข้ำบัญชีสูงสุ ด 6,600 บำท/บัญชีบตั ร/ตลอดรำยกำร

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:
 กำรเครดิตเงินคื นจะคำนวณจำกยอดกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรฯ ทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริ มรวมกันจำกทุ กรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย โดยแยกยอดใช้จ่ำยจำกแต่ ละ

ศูนย์กำรค้ำที่ร่วมรำยกำร ระหว่ำงวันที่ 27 ก.ย. – 18 พ.ย. 61 เท่ำนั้น
 ธนำคำรฯ จะทำกำรเครดิตเงินคืนเข้ำบัญชีบตั รหลักภำยใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย โดยสงวนสิ ทธิ์ ไม่ให้เครดิตเงินคืนสำหรับรำยกำรที่เป็ นกำร

แยกยอดใช้จ่ำยออกเป็ นหลำยเซลส์สลิป และขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินเข้ำบัญชีเฉพำะสมำชิกบัตรเครดิตที่ยงั คงมีสถำนะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึ งวันที่ ทำกำร
เครดิตเงินคืน
 กำรเครดิตเงินคืนไม่สำมำรถโอน เปลี่ยน หรื อทอนเงินคืน หรื อผลประโยชนอื่นได้

เงื่อนไขการใช้ คะแนนสะสมเท่ ากับยอดใช้ จ่าย/เซลส์ สลิป รับเครดิตเงินคืน10% :
 เฉพำะสมำชิกบัตรเครดิตธนชำต และ/หรื อบัตรเครดิตนครหลวงไทยประเภทบัตรหลัก ที่ มีคะแนนสะสมในบัตรไม่ น้อยกว่ำยอดใช้จ่ำยต่ อ เซลส์สลิ ป ในวันที่

ธนำคำรฯ ดำเนินกำรหักคะแนนเพื่อทำเครดิตเงินคืนเข้ำบัญชีบตั รหลัก
 เฉพำะยอดใช้จ่ำย ตั้งแต่ 1,000 บำทขึ้ นไป/หมำยเลขบัตร/เซลส์สลิ ป และกำรเครดิ ตเงิ นคื นจะเริ่ มจำกคะแนนขั้นต่ ำ 1,000 คะแนน และคำนวณทุ กๆ 1,000

คะแนน กรณี สมำชิกบัตรฯ มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสำหรับทำรำยกำร ธนำคำรฯ สงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกรำยกำร
 ลูกค้ำที่ตอ้ งกำรแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะต้องแจ้งควำมประสงค์ในกำรตัดคะแนน โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2
 ธนำคำรฯ จะทำกำรเครดิตเงินคืนเข้ำบัญชีบตั รฯ ในวันทำกำรถัดจำกวันที่สมำชิกบัตรแจ้งใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงิน
 คะแนนสะสมไม่สำมำรถคืน, แลก, เปลี่ยน หรื อ ทอนเป็ นเงินสดได้

เงื่อนไขอื่นๆ :
 ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
 ธนำคำรฯ ไม่รับผิดชอบต่อกำรสู ญหำยของข้อมูลหรื อปั ญหำทำงเทคนิคต่ำงๆ สมำชิกบัตรควรเก็บหลักฐำนกำรเข้ำร่ วมรำยกำรเพื่อกำรตรวจสอบ
 ธนำคำรฯ ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องกับสิ นค้ำและบริ กำร กรณี ที่สินค้ำและบริ กำรมีปัญหำในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์กำรค้ำโดยตรง
 กรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งเกีย่ วกับกำรคำนวณยอดใช้จ่ำยเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมำชิกบัตรฯต้องติดต่อธนำคำรภำยใน 90 วันนับแต่วนั ที่ธนำคำรทำเครดิตเงินคืน
 ธนำคำรฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรื อยกเลิกรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยรวมถึงควำมผิดพลำดในกำรพิมพ์ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ท รำบ

ล่วงหน้ำ กรุ ณำสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขำย หรื อ www.thanachartbank.co.th หรื อ โทร. 1770 กด 0 กด 2

