
รับสิทธิพเิศษเพิ่มเตมิจากบัตรเครดิตท่ีร่วมรายการ :   

รับบัตรก านัล / คะแนนสะสม / เครดติเงนิคืนสูงสุด 15.5%* 

(เฉพาะบัตรเครดติ SCB และ ธนชาต จะเร่ิมวันท่ี 16 ตุลาคม 2560) 

*เง่ือนไขตามท่ีแต่ละธนาคารฯก าหนด

 รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* (ส าหรับการซือ้ Siam Gift Card)

*เฉพาะร้านค้าท่ีร่วมรายการรับ Siam Gift Card

(28 ก.ย.-19 พ.ย. 60) 

 สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติอิออนรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 10,500 บาท 

เมื่อมียอดใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออนตามท่ีก าหนด 

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป รับเครดติเงนิคืน 

10,000 – 49,999 บาท 300.- 

50,000 – 99,999 บาท 1,700.- 

ครบทกุ 100,000 บาท 3,500.- 

(จ ากัด 10,500 บาท / บัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) 

บัตรเครดิตท่ีร่วมรายการส่งเสริมการขาย: บตัรเครดิตอิออนทกุประเภท (ยกเว้นบตัรเครดติเพ่ือองค์กร) 

หมายเหต:ุ โปรดลงทะเบียนภายในวนัท่ีท่านท าการใช้จ่ายผา่นทาง SMS โดยพิมพ์ SM2 ตามด้วยหมายเลขบตัร

เครดิตอิออน 16 หลกั (ไมต้่องเว้นวรรค) สง่มาท่ีหมายเลข 4589123 และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ 

(ลงทะเบียน 1 ครัง้ / บตัร ตลอดระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย) 

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


ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

1. สิทธิพิเศษส าหรับผู้ ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จ ากัด(มหาชน)   “บริษัท
ฯ”) (ยกเว้นบตัรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน ณ ร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน ตัง้แต่
วนัที่ 28 ก.ย. – 19 พ.ย. 60 (53 วนั) ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนดงันี ้

 ยอดใช้จ่ายตัง้แต่ 10,000 – 49,999 บาท / เซลส์สลปิ รับเครดิตเงินคืน 300 บาท

 ยอดใช้จ่ายตัง้แต่ 50,000 – 99,999 บาท / เซลส์สลปิ รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท

 ยอดใช้จ่ายครบทกุ  100,000 บาท / เซลส์สลปิ รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท
(จ ากดั 10,500 บาท / บตัรหลกั ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยค านวณจากยอดใช้จ่ายสงูสดุอตัราเดียว และยอดใช้

จ่ายจากบตัรเสริมจะค านวณเข้าบัญชีบตัรหลกั)

2. ยอดใช้จ่ายที่น ามาค านวณไม่รวมการช าระค่าสนิค้าและ/หรือบริการที่ห้างสรรพสนิค้า, ฟู้ ด ฮอลล์, โฮม เฟรช มาร์ท, กร์ูเมต์ มาร์เก็ต
เพาเวอร์มอลล์, สนิค้าประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, บหุร่ี, บตัรก านลั, บตัรเติมเงินทุกประเภท, สนิค้าผ่อนช าระ, สนิค้าขายส่งเพื่อ
การค้า, ทองค าและจิลเวลร่ี, ร้านค้าออนไลน์, ธุรกรรมสนิเชื่อเงินกู้และเช่าซือ้, การซือ้หน่วยลงทุน, การแลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศ, การเบิกเงินสดลว่งหน้า ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสนิค้าและ/หรือยกเลิก

3. ผู้ ถือบตัรจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายภายในวนัที่ท าการใช้จ่ายผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ SM2 ตามด้วย
หมายเลขบตัรเครดิตอิออน 16 หลกั (ไม่ต้องเว้นวรรค) สง่มาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศพัท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายใน
ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (ลงทะเบียน 1 ครัง้/บตัร ตลอดระยะเวลารายการ
สง่เสริมการขาย ค่าบริการครัง้ละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)

4. ยอดใช้จ่ายไม่สามารถร่วมรายการสง่เสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
5. ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบัตรหลกัภายใน 90 วนั นบัตัง้แต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย หากผู้ ถือบัตร
ยงัไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่พ้นระยะเวลาดังกลา่ว
6. กรณีเครดิตเงินคืนไม่ถกูต้อง ผู้ ถือบัตรจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับเครดิตเงินคืน

7. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิที่จะระงบั ยกเลกิ หรือปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีมีการใช้บตัรเครดิตอิออนโดยทุจริต การใช้เพื่อ
การค้าเชิงพาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริษัทฯ ก าหนด และ/หรือการกระท า
ผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด

8. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสทิธิประโยชน์อื่นได้
9. เง่ือนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
10.โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จดุขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสือ่ประชาสมัพนัธ์อื่นของบริษัทฯ
11.กรณีมีข้อพิพาทให้ค าตดัสนิของบริษัทฯ เป็นที่สิน้สดุ
12.หากข้อก าหนดและเงื่อนไขนีจ้ัดท าขึน้เป็นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกนัระหว่างภาษาดงักลา่ว
ในการตีความให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั



 (5 ต.ค.-19 พ.ย. 60) 

อภสิิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติซิตีแ้บงก์ รับเครดติเงนิคืนรวมสูงสุด 15.5% 

ต่อท่ี 1* รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 12.5% เม่ือใช้คะแนนสะสม ซตีิรี้วอร์ด เท่ายอดซือ้
- รับเครดติเงินคืน 12.5% ส าหรับบตัรเครดิตซิตี ้เอม็ วีซ่า และ ซิตี ้อลัทิมา่
- รับเครดติเงินคืน 10% ส าหรับบตัรเครดติซิตีป้ระเภทอ่ืนๆ

ต่อท่ี 2** รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 4% เม่ือใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลล์สลปิ 

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร/ เซลล์สลิป เครดิตเงนิคืน 

ทกุๆ 30,000 บาท 600 บาท 

100,000 บาท ขึน้ไป 2,500 บาท 3,000 บาท ส าหรับบตัรฯ ULTIMA, Prestige, 

Preferred และ Select ทกุประเภท  

ลงทะเบียนตัดคะแนนและรับสิทธิ์ ท่ี Citi M Visa Customer Service ชัน้ 4 ข้าง Fitness First 

เงื่อนไขธนาคารซิตีแ้บงก์ 
*ยกเว้นบตัรเครดิตซิตีแ้คชแบ็ก บตัรเครดิตซิตี ้ซิมพลิซิตี ้บตัรเครดิตซิตี ้รอยัล ออร์คิด พลสั และบตัรเสริมทกุประเภท
- คะแนนที่ท ารายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลกิได้
- จ ากัดยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 - 300,000 บาท/ บตัรฯ ตลอดรายการ

**จ ากดัการยอดใช้จ่ายส าหรับต่อที่ 2 - 100,000 บาท/ บตัรฯ ตลอดรายการ 
*/** สนิค้าผ่อนช าระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ  
- ธนาคารซิตีแ้บงก์จะท าการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิกบตัรฯ จะต้องคงสภาพ
สมาชิกบตัรฯ จนถงึวนัที่ท าการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี
- ไม่สามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นได้
- สงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตีท้ี่ออกในประเทศไทยเท่านัน้
- ธนาคารซิตีแ้บงก์ไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรด
สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ
- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาตัดสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เก่ียวข้องกบัรายการสง่เสริมการขายนี ้



 (28 ก.ย.-19  พ.ย. 60) 

 สิทธิพเิศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดติกสิกรไทยรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 12.5% 
ต่อท่ี 1 รับเครดติเงนิคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย 

SMS แลกคะแนน  
พิมพ์ PG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย (วรรค) ตามด้วยจ านวนคะแนน 
ท่ีต้องการแลก สง่มาท่ี 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) 

ต่อท่ี 2 รับเครดติเงนิคืน 2.5%** 
ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป รับเครดติเงนิคืน 

20,000 บาทขึน้ไป 300 บาท 
50,000 บาทขึน้ไป 1,000 บาท 
100,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท 

**• จ ากดัการรับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท/ท่านตลอดรายการ 
• ลงทะเบียนรับเครดติเงินคืน ณ จดุลงทะเบียนชัน้ M ฝ่ัง Stardome ศนูย์การค้าสยามพารากอน
เงื่อนไข 
*• ผู้ ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครัง้ที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลกั
สดุท้าย (วรรค) จ านวนคะแนนที่ต้องการแลก สง่มาที่ 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) • ไม่จ ากดัคะแนนขัน้ต ่าในการแลก และ ไม่จ ากัดครัง้ใน
การสง่ SMS แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบัตรตาม
จ านวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ด าเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ ถือบัตร  และ
คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลกิ ขอคืน หรือเปลีย่นแปลงได้ การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีเครดิต ด าเนินการภายใน 7 
วนัท าการ • บตัรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนีไ้ด้ • ธนาคารสงวน
สทิธ์ิการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีข้อพิพาทค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นข้อสิน้สดุ    
**• สงวนสทิธ์ิในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ ถือบตัรเครดิตกสกิรไทย ที่ ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชัน้ M ฝ่ัง Stardome ศูนย์การค้า

สยามพารากอน ระหว่างวนัที่ 28 ก.ย. – 19 พ.ย. 2560 เท่านัน้ • จ ากดัการมอบเครดิตเงินคืนสงูสดุ 2,500 บาท/ท่านตลอดรายการ • ผู้

ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัร ภายใน 60 วนัหลงัจากสิน้สดุรายการส่งเสริมการขาย • ยกเว้น บัตรเครดิต

นิติบคุคล บตัร Fleet Card บตัรเครดิตแฮปปีอ้อนไลน์ บตัรเครดิตไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay  และ KBank  Smart 

Pay By Phone • ผู้ ถือบัตรไม่สามารถน าใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนส าหรับรายการนีไ้ด้ • ผู้ ถือบัตรที่จะ

ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวติัการช าระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดช าระเงินตามข้อก าหนดของการเป็นผู้ ถือบัตร

เครดิตของธนาคาร จนถงึวนัที่ได้รับเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสทิธิในการเปลีย่นแปลงเงื่อนไข ข้อก าหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการ

ขายนี ้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีกรณีพิพาท ค าตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิน้สดุ • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-
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( 

  (5 ต.ค.-19  พ.ย. 60) 

สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติเคทซีีแลกรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 15% 

แลกรับเครดิตเงนิคืน 12% (วันจันทร์-พฤหัส) หรือ แลกรับเครดติเงนิคืน 15% (วันศุกร์, เสาร์และอาทติย์) 

เมื่อใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายตอ่เซลส์สลิป         

(แลกรับได้ไมจ่ ากดัยอดสงูสดุตลอดรายการ) 

หมายเหต ุ: ส าหรับสมาชิกบตัรเครดิต KTC ที่น าเซลล์สลปิจากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตฯ กบัร้านค้าเช่าภายในศนูย์การค้าฯ มา

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสทิธิพิเศษทัง้หมดของรายการที่จดุแลกรับสทิธิพิเศษของงานภายในศนูย์การค้าฯ เท่านัน้ โดย

ยกเว้นเซลส์สลปิยอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้างสรรพสนิค้า Paragon ไม่สามารถร่วมรายการได้ 

เงื่อนไขรายการ 

 ยกเว้นบตัรเครดิต KTC Cash Back, บตัรเครดิต KTC ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บตัรเครดิตKTC Visa
Corporate Gold และบตัร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้

 ขอสงวนสทิธ์ิการมอบสทิธิประโยชน์ตามรายการนีใ้ห้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตฯ โดย
ไม่ผิดนัดช าระหนีต้ลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสริมการขายจนถงึวนัที่เคทีซีมอบสทิธิประโยชน์ในรายการนีใ้ห้สมาชิกบตัร
เครดิตฯ และขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะการซือ้สนิค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยสว่นบุคคลเท่านัน้

 ขอสงวนสทิธ์ิส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกบัที่ก าหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับ
เครดิตเงินคืนวนัต่อวนัที่สมาชิกท ารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถกูหักออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดิตฯ ทนัทีที่
สมาชิกบตัรเครดิตฯ ใช้แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 ขอสงวนสทิธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบัตรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วนั นบัจากวนั
สิน้สดุรายการ

 ขอสงวนสทิธ์ิโดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นส าคัญ สมาชิกบตัรเครดิตฯ ผู้ ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซี
รวมทัง้เซลส์สลปิเพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น

 ขอสงวนสทิธ์ิสทิธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 เคทีซีขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อก าหนดและเง่ือนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้ง

ให้ทราบลว่งหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นที่สิน้สดุ




