
SIAM Line Official Accounts 
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สิทธิพเิศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 
รับสิทธ์ิผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน*** (ส าหรับการซ้ือ Siam Gift Card) 

***เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card  / เง่ือนไขตามที่ธนาคารฯก าหนด 

รับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 20%* 

*- เง่ือนไขตามที่ธนาคารฯก าหนด หากลูกค้าท ารายการผ่อนช าระกบัทางธนาคารแล้วจะไม่สามารถรับสิทธิพเิศษอ่ืนๆได้อกี 
- ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ช้ัน M, Star dome สยามพารากอน ภายในวนัที่ท ารายการซ้ือสินค้าเท่านั้น

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


                                    สิทธิพเิศษส าหรับบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพ่ือองค์กร)  
                          (27 ก.ย. – 18 พ.ย. 2561) รวม 53 วนั 
จ ากัดรวมการใช้จ่ายที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอร่ี 

 

 รับบัตรก านัลสตาร์บัคส์สูงสุด 12,000 บาท* เมื่อมียอดใชจ่้ำยผำ่นบตัรเครดิตอิออนตำมเง่ือนไขท่ีก  ำหนด 
 

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป รับบัตรก านัลสตาร์บัค 
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 ข้ึนไป 6,000 บำท 
• เง่ือนไขเป็นไปตำมที่บริษทัฯ ก  ำหนด • โปรดตรวจสอบรำยละเอียดเพิ่มเติมท่ีจุดขำย เว็บไซต์ www.aeon.co.th  และส่ือประชำสัมพนัธ์อื่น
ของบริษทัฯ 
 

ข้อก าหนดและเง่ือนไข  
1. สิทธิพิเศษส ำหรับผูถื้อบตัรเครดิตทุกประเภท (ยกเวน้บตัรเครดิตเพ่ือองคก์ร) ของบริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เม่ือมี

ยอดใชจ่้ำยท่ีร้ำนคำ้ภำยในศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน, สยำมเซ็นเตอร์ และสยำมดิสคฟัเวอร่ี  ตำมเง่ือนไขท่ีก  ำหนด ระหว่ำงวนัท่ี 27 ก.ย. – 18 พ.ย. 61 
2. ผูถื้อบตัรจะไดรั้บบตัรก  ำนลัสตำร์บคัส์ ดงัน้ี 

• ยอดใชจ่้ำยตั้งแต่ 10,000 – 29,999 บำท / เซลส์สลิป รับบตัรก  ำนลัมูลค่ำ 300 บำท 
• ยอดใชจ่้ำยตั้งแต่ 30,000 – 49,999 บำท / เซลส์สลิป รับบตัรก  ำนลัมูลค่ำ 1,300 บำท 
• ยอดใชจ่้ำยตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บำท / เซลส์สลิป รับบตัรก  ำนลัมูลค่ำ 2,500 บำท 
• ยอดใชจ่้ำยตั้งแต่ 100,000 บำท ข้ึนไป / เซลส์สลิป รับบตัรก  ำนลัมูลค่ำ 6,000 บำท 
(สูงสุด 12,000 บำท / บตัร / รำยกำรส่งเสริมกำรขำย รวมทุกศูนยก์ำรคำ้) 

3. บริษทัฯ จะค ำนวณสิทธ์ิจำกยอดใชจ่้ำยผ่ำนบตัรเครดิต ไม่รวมถึงกำรใชจ่้ำยท่ีหำ้งสรรพสินค้ำ , ฟู้ด ฮอลล์, โฮม เฟรช มำร์ท, กูร์เมต์ มำร์เกต็, เพำเวอร์มอลล์, 
กำรช ำระค่ำสินคำ้หรือบริกำรประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, บุหร่ี, บัตรก  ำนัล, บัตรเติมเงิน, ทองค ำและจิลเวลร่ี, สินค้ำขำยส่งเพ่ือกำรค้ำ, สินค้ำผ่อนช ำระ
, สินเช่ือเงินกูแ้ละเช่ำซ้ือ, กำรซ้ือหน่วยลงทุน, กำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ, กำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ, ดอกเบ้ีย ค่ำธรรมเนียมกำรใช้วงเงิน ค่ำปรับ 
ค่ำธรรมเนียมและภำษีอำกรต่ำงๆ และรำยกำรท่ีมีกำรยกเลิกหรือคืนสินคำ้/บริกำร 

4. ผูถื้อบตัรสำมำรถรับบตัรก  ำนัลโดยแสดงบัตรเครดิต เซลส์สลิป และใบเสร็จรับเงินท่ี ศูนยก์ำรค้ำสยำมพำรำกอน จุดรับของสมนำคุณ ชั้น M บริเวณ Star 
Dome, ศูนยก์ำรคำ้สยำมเซ็นเตอร์ เคำนเ์ตอร์ประชำสัมพนัธ์ ชั้น G และศูนยก์ำรคำ้สยำมดิสคฟัเวอร่ี เคำนเ์ตอร์บริกำรลูกคำ้ ชั้น G ภำยในวนัและสำขำเดียวกนั
กบัท่ีมียอดใชจ่้ำย 

5. บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนเกีย่วขอ้งกบับตัรก  ำนลั ขอ้ก  ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรก  ำนลัเป็นไปตำมท่ีผูใ้หบ้ริกำรก  ำหนด หำกพบควำมไม่สะดวกในกำรใช้บริกำร
หรือควำมช ำรุดบกพร่อง กรุณำติดต่อผูใ้หบ้ริกำรโดยตรง 

6. ยอดใชจ่้ำยและเซลส์สลิปของรำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ีไม่สำมำรถใชร่้วมกบัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยอ่ืนได ้
7. บตัรก  ำนลัเป็นสิทธ์ิเฉพำะตวัของผูถื้อบตัร ไม่สำมำรถโอน เปล่ียน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธ์ิอ่ืนหรือบริกำรอ่ืนได้ 
8. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเขำ้ร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยไดเ้ฉพำะผูถื้อบตัรท่ียงัคงสภำพสมำชิก และมีประวติักำรช ำระดีตำมหลักเกณฑ์ของบริษทัฯ จนถึง

วนัท่ีไดรั้บบตัรก  ำนลั และยกเวน้กำรมอบบตัรก  ำนลัในกรณีดงัต่อไปน้ี (1) มีกำรช ำระเงินเขำ้บญัชีบตัรเครดิตเกนิวงเงินท่ีบริษทัฯ อนุมติั (2) ใชบ้ตัรเครดิตหรือ
สินเช่ือเพ่ือวตัถุประสงคอ์นัขดัต่อกฎหมำยหรือศีลธรรม เพ่ือวตัถุประสงคท์ำงธุรกจิ หรือใชใ้นกจิกำรหรือธุรกจิของตนเอง ครอบครัว เครือญำติ หรือบุคคล
ใกลชิ้ด (3) ใชบ้ตัรเครดิตหรือสินเช่ือไม่เป็นไปตำมขอ้ก  ำหนดและเง่ือนไขตำมท่ีบริษทัฯ ก  ำหนด หรือเง่ือนไขของรำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ี หำกพบภำยหลัง
ว่ำผูถื้อบตัรขำดคุณสมบติั บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเรียกคืนบตัรก  ำนลั 

9. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงข้อก  ำหนด เง่ือนไข วิธีกำร และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภำยใต้รำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ี โดยจะประกำศทำงเว็บไซต ์
www.aeon.co.th กรณีมีขอ้พิพำทค ำตดัสินของบริษทัฯ ถือเป็นท่ีสุด 

10. ขอ้ก  ำหนดและเง่ือนไขน้ีจดัท ำข้ึนเป็นภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ หำกมีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคล้องกนัให้ถือเอำข้อควำมภำษำไทยเป็นหลักในกำร
ตีควำม 

11. โปรดตรวจสอบรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ีจุดขำย เวบ็ไซต ์www.aeon.co.th และส่ือประชำสัมพนัธ์อ่ืนของบริษทัฯ 
 

http://www.aeon.co.th/


     สิทธ์ิพเิศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี ้ (27 ก.ย. – 18 พ.ย. 2561) รวม 53 วนั 

จ ากัดรวมการใช้จ่ายที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
 

 รับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 20%  
 

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เม่ือใชค้ะแนนสะสมซิต้ี รีวอร์ด เท่ำกบัยอดใชจ่้ำยในศูนยก์ำรคำ้ฯ / เซลส์สลิป 

      ● รับเครดิตเงินคืน 15%    ส ำหรับบตัรเครดิตซิต้ี อลัทิมำ และบตัรเครดิตซิต้ี พรีเมียร์ 

      ● รับเครดิตเงินคืน 12.5% ส ำหรับบตัรเครดิตซิต้ีประเภทอื่นๆ 
 

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท**  เม่ือใชจ่้ำยผ่ำนบตัรฯ 

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 

20,000 บำท 600 บำท 

50,000 บำท 2,000 บำท 

ตั้งแต่ 100,000 บำทข้ึนไป 5,000 บำท 

ลงทะเบียนต่อที่ 2 ผ่ำน SMS เพียงคร้ังเดียวเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ ์PRG (เวน้วรรค) ตำมดว้ยหมำยเลขบตัรฯ 12 หลกัสุดทำ้ย    

(ไม่ตอ้งเวน้วรรคระหว่ำงหมำยเลข) ส่งมำที่ 4712228 (ค่ำส่งคร้ังละ 3 บำท) 

รับเพิม่บัตรก านัล***  

- ส าหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ต้ังแต่ 100,000 บาทขึ้นไป/ วัน รับบัตรก านัล HARNN มูลค่า 2,200 บาท 

              (จ ำกดับตัรก ำนัล จ ำนวน 1 ใบ/บตัรฯ จ ำกดัรวม 5 รำงวัลตลอดรำยกำร) 

- ส าหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป/ วัน เลือกรับ 

       บัตรก านัล Apex Medical Center มูลค่า 75,000 บาท (จ ำกดับตัร จ ำนวน 1 ใบ/บตัรฯ จ ำกดัรวม 5 รำงวลัตลอดรำยกำร) หรือ 

       บัตร SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาท (จ ำกดับตัร จ ำนวน 1 รำงวลั/บตัรฯ จ ำกดัรวม 3 รำงวลัตลอดรำยกำร) 

 

เง่ือนไขธนาคารซิต้ีแบงก์ 

ต่อที่ 1* • ยกเวน้บตัรเครดิตซิต้ี รอยลั ออร์คิด พลสั, บตัรเครดิตซิต้ี แคชแบก็, บตัรเครดิตซิต้ี ซิมพลิซิต้ี และบตัรเสริมทุกประเภท  

 คะแนนที่ท  ำรำยกำรแลว้ไม่สำมำรถคืนหรือยกเลิกได ้

 จ ำกดักำรแลกคะแนนสะสมในต่อที่ 1: 100,000 คะแนน/ บตัรฯ/ เดือน 

 สงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีมำลงทะเบียนท่ีจุดลงทะเบียนเท่ำนั้น 

ต่อที่ 2** • จ  ำกดัเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บำท/บญัชีบตัร ตลอดรำยกำร (บตัรหลกัรวมบตัรเสริม) 

 ธนำคำรฯ จะท ำกำรค ำนวณเครดิตเงินคืน 600 บำทใหก้บัลูกคำ้ จำกยอดใชจ่้ำยครบ 20,000 บำท /เซลส์สลิป (จำกยอดใชจ่้ำย 20,000 – 

49,999.99 บำท) และค ำนวณเครดิตเงิน 2,000 บำท จำกยอดใชจ่้ำยครบ 50,000 บำทข้ึนไป/เซลส์สลิป และค ำนวณเครดิตเงิน 5,000 บำท 

จำกยอดใชจ่้ำย 100,000 บำทข้ึนไป/ เซลส์สลิป 

 สงวนสิทธ์ิส ำหรับสมำชิกบตัรฯ ที่ลงทะเบียนผ่ำน SMS ในระยะเวลำของโปรโมชัน่เท่ำนั้น 

 

เง่ือนไขธนาคารซิต้ีแบงก์ (ต่อ) 



รับเพิ่มบัตรก านัล*** 

 บตัรก ำนลั HARNN มูลค่ำ 2,200 บำท หมดอำยวุนัที่ 31 ธ.ค. 61 สำมำรถใชบ้ตัรก  ำนลัไดท้ี่ HARNN Heritage Spa, Zen Tower โทร. 

02-252-5725 หรือ HARNN Heritage Spa, The Emporium โทร. 02-664-9935 

 บตัรก ำนลั หมดอำยวุนัที่ 31 ธ.ค.61 ส ำหรับกำรเขำ้รับบริกำรที่ Apex Medical Center เพลินจิตเท่ำนั้น สอบถำมรำยละเอียด หรือนดั

หมำยล่วงหนำ้ โทร. 085-000-0855 

 สงวนสิทธ์ิเฉพำะสมำชิกบตัรเครดิตซิต้ีท่ีมียอดใชจ่้ำยสะสมตำมเง่ือนไขท่ีก  ำหนดท่ีมำลงทะเบียนก่อนเท่ำนั้น (จ ำกดับตัรก  ำนลั 

จ ำนวน 1 ใบ/บตัรฯ ตลอดรำยกำร) 

 สงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีมำลงทะเบียนท่ีจุดลงทะเบียนเท่ำนั้น 

 บตัร Siam Gift Card น้ี สำมำรถใชเ้สมือนเงินสดเพื่อช ำระค่ำสินคำ้และบริกำรในร้ำนท่ีรับช ำระดว้ยบตัรฯ น้ี 

 ธนำคำรฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเขำ้ร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรตลำดเพยีงหน่ึงรำยกำรในระยะเวลำเดียวกนั 

ต่อที่ 1* และ ต่อที่ 2**  

 ธนำคำรซิต้ีแบงกจ์ะท ำกำรโอนเครดิตเงินคืนขำ้บญัชีบตัรฯหลกั ภำยใน 60 วนัหลงัจำกจบรำยกำร โดยสมำชิกบตัรฯ จะตอ้งคงสภำพ

สมำชิกบตัรฯ จนถึง ณ วนัที่ท  ำกำรเครดิตเงินคืนเขำ้บญัชี  

 สินคำ้แบ่งจ่ำย Citi PayLite ไม่ร่วมรำยกำร 

 ไม่สำมำรถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อื่นได ้

 สงวนสิทธ์ิเฉพำะสมำชิกบตัรเครดิตซิต้ีท่ีออกในประเทศไทยเท่ำนั้น  

 ธนำคำรซิต้ีแบงกไ์ม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัสินคำ้และบริกำร หำกมีปัญหำหรือขอ้สงสัย กรุณำติดต่อร้ำนคำ้หรือผูใ้หบ้ริกำรโดยตรง โปรด

สอบถำมรำยละเอียดก่อนตดัสินใจซ้ือสินคำ้และบริกำร 

 ธนำคำรฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำตดัสินขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพำทใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ี 

 BCBE37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     สิทธิพเิศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย (27 ก.ย. – 18 พ.ย.2561) รวม 53 วนั 

 รับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 14% เม่ือใช้จ่ายตามเง่ือนไขดังนี ้ 
 

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เพยีงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย 

SMS แลกคะแนน  
พิมพ ์PG (วรรค) ตำมดว้ยหมำยเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทำ้ย (วรรค) ตำมดว้ยจ ำนวนคะแนนที่ตอ้งกำรแลก ส่ง
มำที่ 4545888 (คร้ังละ 3 บำท) 

 

ต่อที่ 2 ส าหรับสมาชิกบัตรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย (1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2561) 

          รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท**  

 

 

 

 

 

 

 

ต่อที่ 2 ส าหรับสมาชิกบัตรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย (1- 18 พ.ย. 2561) 

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 

20,000 บำทข้ึนไป 300 บำท 
50,000 บำทข้ึนไป 1,000 บำท 

100,000 บำทข้ึนไป 2,500 บำท 

***• จ ำกดักำรรับเครดิตเงินคืน 2,500 บำท/ ท่ำนตลอดรำยกำร  
• ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนชั้น M ฝ่ัง Stardome ศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน 

 
 

เง่ือนไขธนำคำรกสิกรไทย 

*• ผูถ้ือบตัรตอ้งส่ง SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทุกคร้ังท่ีตอ้งกำรแลกรับคืน 10% โดยพิมพ ์PG (วรรค)หมำยเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทำ้ย 

(วรรค) จ ำนวนคะแนนท่ีตอ้งกำรแลก ส่งมำท่ี 4545888 (คร้ังละ 3 บำท) • ไม่จ ำกดัคะแนนขั้นต ่ำในกำรแลก และ ไม่จ ำกดัคร้ังในกำรส่ง SMS 

แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตดัออกจำกคะแนนสะสมของผูถ้ือบตัรตำมจ ำนวนคะแนนที่แจง้

แลก ผ่ำน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนำคำรจะไม่ด ำเนินกำรแลกเครดิตเงินคืน 10% ใหก้บัผูถ้ือบตัร  และคะแนนสะสมที่แลกไปแลว้

ไม่สำมำรถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได ้กำรรับเครดิตเงินคืนจะคืนเขำ้บญัชีเครดิต ด ำเนินกำรภำยใน 7 วนัท ำกำร • บตัรเครดิตไทเทเนียม 

บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สำมำรถร่วมรำยกำรน้ีได ้ 

**• สงวนสิทธิ์ ส าหรับบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ในกำรรับเครดิตเงินคืนทีล่งทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชั้น M ฝ่ัง Stardome ศูนยก์ำรคำ้

สยำมพำรำกอน •จ ำกดักำรมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บำท/ท่ำน/เดือน และจ ำกดักำรรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร 

โดยคิดยอดใชจ่้ำยผ่ำนบตัรที่ศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน สยำมเซ็นเตอร์ และสยำมดิสคฟัเวอร่ี ระหวำ่งวนัที่ 1 สิงหำคม – 31 ตุลำคม 2561 

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย 

 20,000 บำทข้ึนไป 500 บำท 
50,000 บำทข้ึนไป 1,500 บำท 
100,000 บำทข้ึนไป 4,000 บำท 

*• ส าหรับบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย จ ำกดักำรรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 4,000 บำท/ท่ำน/เดือน และ 

จ ำกดักำรรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร ระหว่ำงวนัที่ 1 สิงหำคม – 31 ตุลำคม 2561 เท่ำนั้น  

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


เท่ำนั้น ***• ส าหรับบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย จ  ำกดักำรมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร ระหว่ำงวนัที่ 1 – 18 

พฤศจิกำยน 2561 • ในกรณีท่ีลูกคำ้ใชจ่้ำยทั้งบตัรเครดิตวนัสยำม-กสิกรไทยและบตัรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ธนำคำรสงวนสิทธ์ิจ ำกดั

เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร • ผูถ้ือบตัรจะไดรั้บเครดิตเงินคืนในบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือบตัร ภำยใน 60 วนัหลงัจำก

ส้ินสุดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย • บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และรำยกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน Smart Pay  และ KBank  

Smart Pay By Phone ไม่สำมำรถร่วมรำยกำรน้ีได ้• ผูถ้ือบตัรไม่สำมำรถน ำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมำรวมคิดในกำรรับเครดิตเงินคืนส ำหรับ

รำยกำรน้ีได ้*/**/*** • ผูถ้ือบตัรที่จะไดรั้บเครดิตเงินคืนจะตอ้งมีสถำนะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวติักำรช ำระเงินที่ดี ไม่ผิดนดัช ำระเงินตำม

ขอ้ก  ำหนดของกำรเป็นผูถ้ือบตัรเครดิตของธนำคำร จนถึงวนัที่ไดรั้บเครดิตเงินคืน • ธนำคำรมีสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ขอ้ก  ำหนด และ

ยกเลิกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ หำกมีกรณีพิพำท ค  ำตดัสินของธนำคำรถือเป็นท่ีส้ินสุด • สอบถำมรำยละเอียด

เพิ่มเติมไดท่ี้ K-Contact Center 0 2888 8888 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    สิทธิพเิศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย (27 ก.ย. – 18 พ.ย.2561) รวม 53 วนั 
 

 รับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 12.5% เม่ือใช้จ่ายตามเง่ือนไขดังนี ้ 
 

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เพยีงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย 

SMS แลกคะแนน  
พิมพ ์PG (วรรค) ตำมดว้ยหมำยเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทำ้ย (วรรค) ตำมดว้ยจ ำนวนคะแนนที่ตอ้งกำรแลก ส่ง
มำที่ 4545888 (คร้ังละ 3 บำท) 

 

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 2.5%** 

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 

20,000 บำทข้ึนไป 300 บำท 

50,000 บำทข้ึนไป 1,000 บำท 
100,000 บำทข้ึนไป 2,500 บำท 

**• จ ำกดักำรรับเครดิตเงินคืน 2,500 บำท/ ท่ำนตลอดรำยกำร  
• ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนชั้น M ฝ่ัง Stardome ศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน 

 

 เง่ือนไขบตัรเครดิตกสิกรไทย 

*• ผูถ้ือบตัรตอ้งส่ง SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทุกคร้ังท่ีตอ้งกำรแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมำยเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทำ้ย 

(วรรค) จ ำนวนคะแนนท่ีตอ้งกำรแลก ส่งมำท่ี 4545888 (คร้ังละ 3 บำท) • ไม่จ ำกดัคะแนนขั้นต ่ำในกำรแลก และ ไม่จ ำกดัคร้ังในกำรส่ง SMS 

แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตดัออกจำกคะแนนสะสมของผูถ้ือบตัรตำมจ ำนวนคะแนนที่แจ้ง

แลก ผ่ำน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนำคำรจะไม่ด ำเนินกำรแลกเครดิตเงินคืน 10% ใหก้บัผูถ้ือบตัร  และคะแนนสะสมที่แลกไปแลว้

ไม่สำมำรถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได ้กำรรับเครดิตเงินคืนจะคืนเขำ้บญัชีเครดิต ด ำเนินกำรภำยใน 7 วนัท ำกำร • บตัรเครดิตไทเทเนียม 

บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สำมำรถร่วมรำยกำรน้ีได ้ 

**• สงวนสิทธ์ิในกำรรับเครดิตเงินคืนเฉพำะผูถ้ือบตัรเครดิตกสิกรไทย ท่ี ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชั้น M ฝ่ัง Stardome ศูนยก์ำรคำ้สยำม

พำรำกอน ระหว่ำงวนัที่ 27 ก.ย. – 18 พ.ย. 2561เท่ำนั้น • จ ำกดักำรมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บำท/ท่ำนตลอดรำยกำร • ผูถ้ือบตัรจะไดรั้บ

เครดิตเงินคืนในบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือบตัร ภำยใน 60 วนัหลงัจำกส้ินสุดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย • บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคล

ทุกประเภท และรำยกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน Smart Pay  และ KBank  Smart Pay By Phone ไม่สำมำรถร่วมรำยกำรน้ีได ้• ผูถ้ือบตัรไม่สำมำรถน ำ

ใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมำรวมคิดในกำรรับเครดิตเงินคืนส ำหรับรำยกำรน้ีได ้*/** • ผูถ้ือบตัรที่จะไดรั้บเครดิตเงินคืนจะตอ้งมีสถำนะบตัรเครดิต

เป็นปกติ มีประวติักำรช ำระเงินที่ดี ไม่ผิดนดัช ำระเงินตำมขอ้ก  ำหนดของกำรเป็นผูถ้ือบตัรเครดิตของธนำคำร จนถึงวนัที่ไดรั้บเครดิตเงินคืน • 

ธนำคำรมีสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ขอ้ก  ำหนด และยกเลิกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ี โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หำกมีกรณีพิพำท 

ค  ำตดัสินของธนำคำรถือเป็นท่ีส้ินสุด • สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ K-Contact Center 0 2888 8888 
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          สิทธิพเิศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี (27 ก.ย. – 18 พ.ย.2561) รวม 53 วนั 

 รับบัตรก านัลและเครดิตเงนิคืนรวมสูงสุด 13%*   
 

พเิศษ 1 : ใช้ 3,000 คะแนน แลกรับบัตรก านลัศูนย์ฯ มูลค่า 300 บาท (10%)  
- จ ำกดักำรแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนสัสูงสุด 50,000 คะแนนหรือเทียบเท่ำ 5,000 บำท/ บญัชีบตัรหลกั/ วนั  
 

พเิศษ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท*  

เม่ือใชจ่้ำยครบ (บำทข้ึนไป/เซลส์สลิป) รับเครดิตเงินคืน (บำท) 

20,000 300 

50,000 1,000 

100,000 3,000* 

- จ ำกดักำรรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บำท/บญัชีบตัรหลกั/ตลอดระยะเวลำโปรโมชัน่ 
เง่ือนไข  
 สอบถำมรำยละเอียดและเง่ือนไขเพิ่มเติม ณ จุดขำย เฉพำะร้ำนคำ้เช่ำภำยในศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน และสินคำ้ที่ร่วมรำยกำรเท่ำนั้น 

 สงวนสิทธ์ิกำรให้เครดิตเงินคืนเฉพำะลูกคำ้ที่ใชจ้่ำยตำมเง่ือนไขที่บริษทัฯ ก  ำหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนยก์ำรคำ้เท่ำนั้น มิฉะนั้นถือว่ำสละสิทธ์ิ  

เง่ือนไขส าหรับการแลกคะแนน 

 สงวนสิทธ์ิกำรเขำ้ร่วมรำยกำรเฉพำะสมำชิกบตัรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท(บตัรหลกั) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนสัเพียงพอต่อกำรแลกเท่ำนั้น  

 จ ำกดักำรแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนสัสูงสุด 50,000 คะแนนหรือเทียบเท่ำ 5,000 บำท/บญัชีบตัรหลกั/วนั  

 คะแนนสะสมกรุงศรี โบนสั จะถูกหักออกจำกบญัชีบตัรฯ  เม่ือมีกำรแลกโดยอตัโนมตัิ ตำมจ ำนวนคะแนนที่สมำชิกบตัรระบุ  

 คะแนนสะสมเม่ือแลก ณ ร้ำนคำ้แลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก แลกเปล่ียนหรือทอนเป็นเงินสดได้  

 คะแนนสะสม กรุงศรี โบนสั ไม่สำมำรถโอนสิทธ์ิให้สมำชิกท่ำนอ่ืนได ้ 

 กรณีบตัรถูกยกเลิกหรือไม่สำมำรถใชง้ำนได ้จะไม่สำมำรถแลกคะแนนสะสมผำ่นบตัรรำยกำร กรุงศรี โบนสั ทนัใจ  

 เม่ือมีกำรท ำกำรแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แลว้ ไม่สำมำรถยกเลิกรำยกำรไดทุ้กกรณี  

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้  

 เง่ือนไขอ่ืนๆเป็นไปตำมขอ้ก  ำหนดของผูใ้ห้บริกำร บริษทัฯ ไม่มีส่วนเก ีย่วขอ้งกบักำรให้บริกำร หำกมีปัญหำหรือขอ้สงสยักรุณำติดต่อผูใ้ห้บริกำรสินเช่ือโดยตรง  

เง่ือนไขการรับเครดติเงินคืน  

 สงวนสิทธ์ิกำรให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บำท ต่อหมำยเลขบญัชีบตัรหลกั ภำยใตช่ื้อ-นำมสกุลเดียวกนัตลอดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยที่สยำมพำรำกอน  

 บริษทัฯ จะเครดิตเงินคืนเขำ้บญัชีบตัรฯภำยใน 90 วนัหลงัส้ินสุดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย (กรณีบตัรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเขำ้บญัชีบตัรหลกัเท่ำนั้น)  

 ในกรณีสงสยัว่ำไม่ไดรั้บเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนยบ์ริกำรบตัรเครดิตภำยใน 120 วนัหลงัจำกวนัที่จบรำยกำร  

 ยอดกำรใชจ้่ำยแต่ละรำยกำรไม่สำมำรถน ำมำสะสมหรือรวมกนัได ้โดยจะค ำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลส์สลิป  

 รำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ีไม่สำมำรถใชร่้วมกบัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยอ่ืนๆ ได ้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเครดิตคืนเงินเฉพำะสมำชิกที่ยงัคงสภำพสมำชิกอยู ่และมีประวตัิกำรช ำระดีจนถึงวนัที่มีกำรเครดิตเงินคืนในบญัชีของท่ำน  

 ยอดใชจ้่ำยผำ่นบตัรเครดิตที่เขำ้ร่วมรำยกำรจะตอ้งเกดิขึ้นในวนัที่ก  ำหนดเท่ำนั้นไม่นบัรวม ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ยอดค่ำใช้จ่ำยที่ถูกยกเลิก ยอดค่ำใช้จ่ำยที่มีกำรคืนสินคำ้ใน

ภำยหลงั ยอดค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึ้นจำกบตัรเสริมที่เรียกเกบ็เงินจำกบญัชีบตัรหลกับริษทัฯ  

 รำยกำรเครดิตเงินคืนไม่สำมำรถโอน/เปล่ียน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้  

 ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเครดิตเงินคืนจำกสมำชิกบตัร ในกรณีที่ตรวจพบภำยหลงัว่ำมีกำรยกเลิกกำรท ำรำยกำรของรำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ี  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิโดยถือขอ้มูลที่บริษทัฯ มีอยูเ่ป็นส ำคญั ผูถื้อบตัรควรเกบ็หลกัฐำนกำรเขำ้ร่วมรำยกำร และเซลส์สลิปไวเ้พื่อกำรตรวจสอบกรณีจ ำเป็น  

 บริษทัฯ ไม่มีส่วนเก ีย่วขอ้งกบัสินคำ้และบริกำร หำกมีขอ้สงสยักรุณำติดต่อผูใ้ห้บริกำรโดยตรงเท่ำนั้น  

 ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ เง่ือนไขเป็นไปตำมที่บริษทัฯก  ำหนด หำกมีกรณีพิพำท ค  ำตดัสินของบริษทัฯ ถือเป็นที่สุด  

 ยกเวน้กำรซ้ือสินคำ้จำกห้ำงสรรพสินคำ้ภำยในสยำมพำรำกอน, Power Mall ทุกสำขำ, Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุกสำขำ ,แผนกสุรำ, บตัรโทรศพัท์ บตัรเติมเงินทุกประเภท, 

บตัรก  ำนลั, กำรซ้ือสินคำ้ผอ่นช ำระ Krungsri Smart Plan  

 ให้บริกำรสินเช่ือโดย บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยำ จ  ำกดั 

 

 



 

                               สิทธิพเิศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC  (27 ก.ย. – 18 พ.ย.2561) รวม 53 วนั 
 

จ ากัดรวมการใช้จ่ายที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
 

 แลกรับเครดิตเงนิคืน 13% วนัจนัทร์ – พฤหัสบดี หรือ 15% วนัศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ 

เม่ือใชจ่้ำยผ่ำนบตัรเครดิตฯ กบัร้ำนคำ้เช่ำภำยในศูนยก์ำรคำ้ Siam Paragon เท่ำนั้น และใชค้ะแนนสะสม KTC Forever Rewards 

เท่ำกบัยอดใชจ่้ำยต่อเซลส์สลิป แลกรับ 
 

หมำยเหตุ : สิทธิพิเศษกำรแลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 15% ส ำหรับสมำชิกบตัรเครดิต KTC ที่น ำเซลส์สลิปจำกกำรใชจ่้ำยผ่ำนบตัรเครดิต

ฯ มำลงทะเบียนแจง้ควำมประสงคก์ำรรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรำยกำรท่ีจุดแลกรับสิทธิพิเศษของงำนภำยในศูนยก์ำรคำ้ Siam Discovery, 

Siam Center และ Siam Paragon เท่ำนั้น และยอดใชจ่้ำยจำกแผนกต่ำงๆ ภำยในห้ำงสรรพสินคำ้ Paragon Department Store ไม่สำมำรถเขำ้

ร่วมรำยกำรได ้

เง่ือนไขรายการ 

  รำยกำรส่งเสริมกำรขำย (“รำยกำร”) น้ี บริษทั บตัรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) หรือ เคทีซี จัดท ำข้ึนเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมำชิก

บตัรเครดิต KTC (“สมำชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใชจ่้ำยผ่ำนบตัรเครดิต KTC 

(“บตัรฯ”) ตำมเง่ือนไขท่ีก  ำหนดเท่ำนั้น  

 ขอสงวนสิทธ์ิยกเวน้สมำชิกบตัรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บตัรเครดิต KTC - ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย , 

บตัรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบตัร KTC เพื่อหน่วยงำนรัฐ ไม่สำมำรถเขำ้ร่วม

รำยกำรน้ีได ้

 ขอสงวนสิทธ์ิกำรมอบสิทธิประโยชน์ตำมรำยกำรน้ีใหแ้ก่สมำชิกบตัรเครดิต KTC ที่คงสภำพกำรเป็นสมำชิกบตัรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัด

ช ำระหน้ีตลอดระยะเวลำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยจนถึงวนัท่ีเคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรำยกำรน้ีให้สมำชิกบตัรเครดิตฯ และขอ

สงวนสิทธ์ิเฉพำะกำรซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรเพื่อกำรใชส้อยส่วนบุคคลเท่ำนั้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับสมำชิกบตัรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตำมเง่ือนไขท่ีก  ำหนดเท่ำนั้น และเฉพำะกำรใชค้ะแนนสะสมแลกรับ

สิทธิพิเศษวนัต่อวนัท่ีสมำชิกท ำรำยกำรเท่ำนั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจำกคะแนนสะสมของบตัรเครดิตฯ ทนัทีท่ีสมำชิกบตัร

เครดิตฯ ใชแ้ลกรับสิทธิพิเศษตำมเง่ือนไขท่ีก  ำหนดเท่ำนั้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิกำรมอบเครดิตเงินคืนเขำ้บญัชีบตัรเครดิตฯ ท่ีเกิดจำกกำรใชค้ะแนนสะสมแลกรับภำยใน 60 วนั นบัจำกวนัส้ินสุดรำยกำร 

 ขอสงวนสิทธ์ิโดยถือขอ้มูลของเคทีซีเป็นส ำคญั สมำชิกบตัรเครดิตฯ ผูร่้วมรำยกำร ควรเกบ็หลกัฐำนกำรลงทะเบียนกบัเคทีซีรวมทั้งเซลส์

สลิปเพื่อเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงและตรวจสอบในกรณีจ ำเป็น 

 ขอสงวนสิทธ์ิสิทธิประโยชน์ตำมรำยกำรน้ีไม่สำมำรถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธ์ิใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้

 เคทีซีขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงของรำงวลั รำยละเอียด ขอ้ก  ำหนดและเง่ือนไขรำยกำรส่งเสริมกำรขำย โดยมิตอ้งแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหนำ้ และกรณีมีขอ้พิพำท ค  ำตดัสินของเคทีซี ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ KTC PHONE 02 123 5000 

 

 

 



 

         สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์  (1 ก.ย. – 17 พ.ย. 2561)  

 

 ใช้คะแนนเท่ายอดซ้ือแลกรับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 13%* 
 

บตัรเครดิตไทยพำณิชยท่ี์ร่วมรำยกำร วนัเสำร์-อำทิตย ์ วนัจนัทร์-ศุกร์ 
PB/First/Prime 13% 10% 
บตัรเครดิตไทยพำณิชยป์ระเภทอ่ืนๆ  12%  

จ ากัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน ตลอดรายการ และลงทะเบียนในวันท่ีซือ้สินค้า ณ จุดลงทะเบียนที 
ช้ัน M, Star dome สยามพารากอน  
 

ข้อก าหนดและเง่ือนไข ส าหรับเครดิตเงินคืน   
 สิทธิพิเศษส ำหรับผู ้ถือบัตรเครดิตไทยพำณิชย ์( “ผู ้ถือบัตร”) เม่ือใชจ่้ำยในโซนศูนยก์ำรคำ้ Siam Paragon ตั้งแต่  1 กันยายน - 17 

พฤศจิกายน 2561 

 บตัรเครดิตนิติบุคคล และ บตัร Family Plus และบตัร SCB M ไม่สำมำรถร่วมรำยกำรน้ีได ้

 สงวนสิทธ์ิส ำหรับกำรใชจ่้ำยที่ร้ำนคำ้เช่ำภำยในศูนยก์ำรคำ้ที่ร่วมรำยกำร คือ ร้ำนคำ้เคร่ืองประดบั  ร้ำนคำ้ Furniture   ชุดเคร่ืองนอน 

นำฬิกำ แว่นตำ เส้ือผำ้ เคร่ืองหนงั กระเป๋ำ รองเทำ้ และร้ำนอำหำรภำยในโซนศูนยก์ำรคำ้ 

 ยกเวน้กำรใชจ่้ำยภำยในห้ำงฯ  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 / ร้ำนหนังสือ / ร้ำนทอง/ คลินิกและ

สถำบนัเสริมควำมงำม/ สินคำ้ผ่อนช ำระ/ ร้ำนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT / กำรใชจ่้ำยที่ร้ำน Mobile อำทิ เช่น ร้ำน AIS / DTAC / True / 

Jaymart / Istudio / Vertu / Samsung / บตัรโทรศพัท ์ ค่ำโทรศพัทมื์อถือรำยเดือน บตัรเติมเงิน / Gift Card Voucher /ธุรกรรมทำงกำรเงิน

กบัทำงธนำคำร/ ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ/ ค่ำดอกเบ้ีย/ ค่ำปรับ/ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ/ เคร่ืองยนต ์รถยนต ์

 ผูถ้ือบตัรตอ้งน ำเซลส์สลิปและบตัรเครดิตตวัจริงเพื่อมำลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนำคุณ ณ Siam Paragon ชั้น M ฝ่ัง Stardome ในวนัที่

ซ้ือสินคำ้เท่ำนั้น  

 ขอสงวนสิทธ์ิใชค้ะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนไดเ้ฉพำะผูถ้ือบตัรที่ยงัคงเป็นสมำชิกบตัรเครดิตไทยพำณิชยแ์ละมีสถำนะปกติ มีประวติักำร

ช ำระเงินที่ดี ไม่ผิดนดัช ำระเงินตำมขอ้ตกลงของธนำคำรฯและไม่เคยฝ่ำฝืนหรือละเมิดขอ้บงัคบัหรือเง่ือนไขใด ๆ  

 จ ำกดักำรแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000  คะแนน / ท่ำน ตลอดรำยกำร  

 คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได ้

 ไม่สำมำรถขอใชค้ะแนนสะสมล่วงหนำ้ ( Point Advanced ) 

 เงินคืนจะปรำกฏในใบแจง้หน้ี ภำยใน 5 วนั หลงัท ำรำยกำร 

 ในกรณีที่ทำงธนำคำรฯ ตรวจสอบพบว่ำผูท้ี่ไดรั้บคะแนนไม่ครบถว้นตำมเง่ือนไข ทำงธนำคำรฯมีสิทธ์ิ ขอคืนคะแนนสะสมได ้

 ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลง กติกำ เง่ือนไข ขอ้ก  ำหนด ระยะเวลำในกำรมอบคืนเงินหรือยุติรำยกำรดงักล่ำวน้ี โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจ้งให้

ทรำบล่วงหนำ้ในกรณีมีขอ้พิพำทใหถ้ือว่ำค  ำตดัสินของธนำคำรฯ เป็นท่ีส้ินสุด สอบถำมเพิ่มเติม โทร 02-777-7777 
 

 

 



                                        สิทธิพเิศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดติธนชาต และ/หรือบตัรเครดิตนครหลวงไทย  (27 ก.ย.–18 พ.ย.2561) 

 

 รับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 6,600 บาท/ บัญชีบัตร/ ตลอดรายการ 

 ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป  รับเครดิตเงินคืน  

20,000 – 59,999 บำท 300 บำท 

60,000 – 119,999 บำท 1,500 บำท 

120,000 บำทข้ึนไป 4,800 บำท 

 รับเพิม่! เครดิตเงนิคืน 10% เม่ือใชค้ะแนนสะสมแลกเท่ำกบัยอดซ้ือ/ เซลส์สลิป 
เง่ือนไข:  

 ขอสงวนสิทธ์ิกำรรับเครดิตเงินคืน ส ำหรับลูกค้ำท่ีลงทะเบียน  ณ จุดแลกของสมนำคุณ ชั้น M, Star dome (ใกล้ทำงเข้ำพำรำกอนดีพำร์ทเม้นสโตร์ ฝ่ังร้ำน 

Valentino) และมียอดใชจ่้ำยผ่ำนบตัรฯ ตั้งแต่ 20,000 บำทข้ึนไป/หมำยเลขบตัร/เซลส์สลิป  และท ำรำยกำรแบบช ำระเต็มจ ำนวนเท่ำนั้น  โดยธนำคำรฯจะเครดิต

เงินคืนตำมแต่ละช่วงของวงเงินยอดใชจ่้ำย/หมำยเลขบตัร/เซลส์สลิป (ตำมตำรำง)  

 จ ำกดักำรรับเครดิตเงินคืนเขำ้บญัชีสูงสุด 6,600 บำท/บญัชีบตัร/ตลอดรำยกำร 

เง่ือนไขการรับเครดิตเงินคืน:  

 กำรเครดิตเงินคืนจะค ำนวณจำกยอดกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรฯ ทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริมรวมกนัจำกทุกรำยกำรส่งเสริมกำรขำย โดยแยกยอดใช้จ่ำยจำกแต่ละ

ศูนยก์ำรคำ้ท่ีร่วมรำยกำร ระหว่ำงวนัท่ี 27 ก.ย. – 18 พ.ย. 61 เท่ำนั้น 

 ธนำคำรฯ จะท ำกำรเครดิตเงินคืนเขำ้บญัชีบตัรหลกัภำยใน 60 วนั หลงัส้ินสุดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย โดยสงวนสิทธ์ิไม่ใหเ้ครดิตเงินคืนส ำหรับรำยกำรท่ีเป็นกำร

แยกยอดใชจ่้ำยออกเป็นหลำยเซลส์สลิป และขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินเขำ้บญัชีเฉพำะสมำชิกบตัรเครดิตท่ียงัคงมีสถำนะปกติ และท่ีไม่ผิดนัดช ำระจนถึงวนัท่ีท ำกำร

เครดิตเงินคืน  

 กำรเครดิตเงินคืนไม่สำมำรถโอน เปล่ียน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอ่ืนได้ 

เง่ือนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน10%  :  

 เฉพำะสมำชิกบตัรเครดิตธนชำต และ/หรือบตัรเครดิตนครหลวงไทยประเภทบัตรหลักท่ีมีคะแนนสะสมในบัตรไม่น้อยกว่ำยอดใช้จ่ำยต่อเซลส์สลิป ในวนัท่ี

ธนำคำรฯ ด ำเนินกำรหกัคะแนนเพ่ือท ำเครดิตเงินคืนเขำ้บญัชีบตัรหลกั 

 เฉพำะยอดใช้จ่ำย ตั้ งแต่ 1,000 บำทข้ึนไป/หมำยเลขบัตร/เซลส์สลิป  และกำรเครดิตเงินคืนจะเร่ิมจำกคะแนนขั้นต ่ำ 1,000 คะแนน และค ำนวณทุกๆ 1,000 

คะแนน กรณีสมำชิกบตัรฯ มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอส ำหรับท ำรำยกำร ธนำคำรฯ สงวนสิทธ์ิยกเลิกรำยกำร 

 ลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรแลกคะแนนเพ่ือรับเครดิตเงินคืน จะตอ้งแจง้ควำมประสงคใ์นกำรตดัคะแนน โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2 

 ธนำคำรฯ จะท ำกำรเครดิตเงินคืนเขำ้บญัชีบตัรฯ ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีสมำชิกบตัรแจง้ใชค้ะแนนแลกรับเครดิตเงิน 

 คะแนนสะสมไม่สำมำรถคืน, แลก, เปล่ียน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

 ยกเวน้บตัรเครดิตส ำหรับองคก์ร  

 ธนำคำรฯ ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยของขอ้มูลหรือปัญหำทำงเทคนิคต่ำงๆ สมำชิกบตัรควรเกบ็หลกัฐำนกำรเขำ้ร่วมรำยกำรเพ่ือกำรตรวจสอบ  

 ธนำคำรฯ ไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งกบัสินคำ้และบริกำร  กรณีท่ีสินคำ้และบริกำรมีปัญหำในทุกกรณี  โปรดติดต่อศูนยก์ำรคำ้โดยตรง  

 กรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบักำรค ำนวณยอดใชจ่้ำยเพ่ือรับเครดิตเงินคืน สมำชิกบตัรฯตอ้งติดต่อธนำคำรภำยใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีธนำคำรท ำเครดิตเงินคืน 

 ธนำคำรฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก  ำหนดและเง่ือนไขหรือยกเลิกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยรวมถึงควำมผิดพลำดในกำรพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหนำ้  กรุณำสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติม ณ จุดขำย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 




