รับสิทธิพเิ ศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ :
รับบัตรกานัล / คะแนนสะสม / เครดิตเงินคืนสูงสุด 15.5%*

(เฉพาะบัตรเครดิต SCB และ ธนชาต จะเริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2560)
*เงื่อนไขตามที่แต่ ละธนาคารฯกาหนด
 รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* (สาหรับการซือ้ Siam Gift Card)

*เฉพาะร้ านค้ าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card

(28 ก.ย.-19 พ.ย. 60)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,500 บาท
เมื่อมียอดใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนตามที่กาหนด
ยอดใช้ จ่าย / เซลส์ สลิป

รับเครดิตเงินคืน

10,000 – 49,999 บาท

300.-

50,000 – 99,999 บาท

1,700.-

ครบทุก 100,000 บาท

3,500.-

(จากัด 10,500 บาท / บัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการส่ งเสริมการขาย)
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการส่ งเสริมการขาย: บัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้ นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
หมายเหตุ: โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ท่านทาการใช้ จ่ายผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ SM2 ตามด้ วยหมายเลขบัตร
เครดิตอิออน 16 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค) ส่งมาที่หมายเลข 4589123 และได้ รับข้ อความตอบรับจากระบบ
(ลงทะเบียน 1 ครัง้ / บัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)

ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
1.สิทธิ พิเ ศษสาหรับ ผู้ถือบัตรเครดิตอิอ อนทุกประเภทที่ ออกโดยบริ ษั ท อิอ อน ธนสิน ทรั พย์ (ไทยแลนด์ ) จ ากัด(มหาชน) “บริ ษั ท
ฯ”) (ยกเว้ นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่มียอดใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ ร้ านค้ าภายในศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ตั ้งแต่
วันที่ 28 ก.ย. – 19 พ.ย. 60 (53 วัน) ผู้ถือบัตรจะได้ รับเครดิตเงินคืนดังนี ้
 ยอดใช้ จ่ายตั ้งแต่ 10,000 – 49,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
 ยอดใช้ จ่ายตั ้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท
 ยอดใช้ จ่ายครบทุก 100,000 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท
(จากัด 10,500 บาท / บัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยคานวณจากยอดใช้ จ่ายสูงสุดอัตราเดียว และยอดใช้
จ่ายจากบัตรเสริมจะคานวณเข้ าบัญชีบตั รหลัก)
2.ยอดใช้ จ่ายที่นามาคานวณไม่ รวมการชาระค่าสินค้ าและ/หรือบริการที่ห้างสรรพสินค้ า, ฟู้ด ฮอลล์ , โฮม เฟรช มาร์ ท, กูร์เมต์ มาร์ เก็ต
เพาเวอร์ มอลล์, สินค้ าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ , บัตรกานัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้ าผ่อนชาระ, สินค้ าขายส่งเพื่อ
การค้ า, ทองคาและจิลเวลรี่, ร้ านค้ าออนไลน์, ธุรกรรมสินเชื่อเงินกู้และเช่าซื ้อ, การซื ้อหน่วยลงทุน, การแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ, การเบิกเงินสดล่วงหน้ า ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และยอดค่าใช้ จ่ายที่มีการคืนสินค้ าและ/หรือยกเลิก
3.ผู้ถือบัตรจะต้ องลงทะเบียนเข้ าร่วมรายการส่งเสริมการขายภายในวันที่ทาการใช้ จ่ายผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ SM2 ตามด้ วย
หมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก (ไม่ต้องเว้ นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายใน
ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และต้ องได้ รับข้ อความตอบรับจากระบบ (ลงทะเบียน 1 ครั ้ง/บัตร ตลอดระยะเวลารายการ
ส่งเสริมการขาย ค่าบริการครั ้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
4.ยอดใช้ จ่ายไม่สามารถร่ วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
5.ผู้ถือบัตรจะได้ รับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับตั ้งแต่วนั ที่สิ ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริ มการขาย หากผู้ถือบัตร
ยังไม่ได้ รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั ้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
6.กรณีเครดิตเงินคืนไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือบัตรจะต้ องแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับตั ้งแต่วนั ที่ได้ รับเครดิตเงินคืน
7.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีมีการใช้ บตั รเครดิตอิออนโดยทุจริต การใช้ เพื่อ
การค้ าเชิงพาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้ าบัญชีบตั รเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริษัทฯ กาหนด และ/หรือการกระทา
ผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กาหนด
8.เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
9.เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10.โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสือ่ ประชาสัมพันธ์ อื่นของบริษัทฯ
11.กรณีมีข้อพิพาทให้ คาตัดสินของบริษัทฯ เป็ นที่สิ ้นสุด
12.หากข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้จัดทาขึ ้นเป็ นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกันระหว่างภาษาดังกล่าว
ในการตีความให้ ใช้ ภาษาไทยเป็ นหลัก

(5 ต.ค.-19 พ.ย. 60)

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตแี ้ บงก์ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15.5%
ต่ อที่ 1* รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% เมื่อใช้ คะแนนสะสม ซิตีร้ ีวอร์ ด เท่ ายอดซือ้
- รับเครดิตเงินคืน 12.5% สาหรับบัตรเครดิตซิตี ้ เอ็ม วีซ่า และ ซิตี ้ อัลทิมา่
- รับเครดิตเงินคืน 10% สาหรับบัตรเครดิตซิตี ้ประเภทอื่นๆ
ต่ อที่ 2** รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4% เมื่อใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลล์ สลิป
ยอดใช้ จ่ายผ่ านบัตร/ เซลล์ สลิป
เครดิตเงินคืน
ทุกๆ 30,000 บาท

600 บาท

100,000 บาท ขึ ้นไป

2,500 บาท

3,000 บาท สาหรับบัตรฯ ULTIMA, Prestige,
Preferred และ Select ทุกประเภท

ลงทะเบียนตัดคะแนนและรับสิทธิ์ท่ ี Citi M Visa Customer Service ชัน้ 4 ข้ าง Fitness First
เงื่อนไขธนาคารซิตีแ้ บงก์
*ยกเว้ นบัตรเครดิตซิตี ้แคชแบ็ก บัตรเครดิตซิตี ้ ซิมพลิซิตี ้ บัตรเครดิตซิตี ้ รอยัล ออร์ คิด พลัส และบัตรเสริมทุกประเภท
- คะแนนที่ทารายการแล้ วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้
- จากัดยอดใช้ จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 - 300,000 บาท/ บัตรฯ ตลอดรายการ
**จากัดการยอดใช้ จ่ายสาหรับต่อที่ 2 - 100,000 บาท/ บัตรฯ ตลอดรายการ
*/** สินค้ าผ่อนชาระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ
- ธนาคารซิตี ้แบงก์จะทาการเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้ องคงสภาพ
สมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาการโอนเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี
- ไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี ้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั ้น
- ธนาคารซิตี ้แบงก์ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้ อสงสัยกรุณาติดต่อร้ านค้ าหรือผู้ให้ บริการโดยตรง โปรด
สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้ อโต้ แย้ งหรือข้ อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้ องกับรายการส่งเสริมการขายนี ้

(28 ก.ย.-19 พ.ย. 60)

สิทธิพเิ ศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยรั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5%
ต่ อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ ายอดใช้ จ่าย
SMS แลกคะแนน
พิมพ์ PG (วรรค) ตามด้ วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ าย (วรรค) ตามด้ วยจานวนคะแนน
ที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครัง้ ละ 3 บาท)
ต่ อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 2.5%**
ยอดใช้ จ่าย/เซลส์ สลิป
20,000 บาทขึ ้นไป
50,000 บาทขึ ้นไป
100,000 บาทขึ ้นไป

รับเครดิตเงินคืน
300 บาท
1,000 บาท
2,500 บาท

**• จากัดการรับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท/ท่านตลอดรายการ
• ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนชัน้ M ฝั่ ง Stardome ศูนย์การค้ าสยามพารากอน
เงื่อนไข
*• ผู้ถือบัตรต้ องส่ง SMS แจ้ งแลกคะแนนสะสมทุกครัง้ ที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก
สุดท้ าย (วรรค) จานวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั ้งละ 3 บาท) • ไม่จากัดคะแนนขั ้นต่าในการแลก และ ไม่จากัดครัง้ ใน
การส่ง SMS แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตาม
จานวนคะแนนที่แจ้ งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้ กับผู้ถือบัตร และ
คะแนนสะสมที่แลกไปแล้ วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลีย่ นแปลงได้ การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้ าบัญชีเครดิต ดาเนินการภายใน 7
วันทาการ • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่ วมรายการนี ้ได้ • ธนาคารสงวน
สิทธิ์การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากมีข้อพิพาทคาตัดสินของธนาคารถือเป็ นข้ อสิ ้นสุด
**• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชั ้น M ฝั่ ง Stardome ศูนย์ การค้ า
สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 19 พ.ย. 2560 เท่านั ้น • จากัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่านตลอดรายการ • ผู้
ถือบัตรจะได้ รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ ้นสุดรายการส่งเสริ มการขาย • ยกเว้ น บัตรเครดิต
นิติบคุ คล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี อ้ อนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay และ KBank Smart
Pay By Phone • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนาใบเสร็ จหรื อเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสาหรับรายการนี ้ได้ • ผู้ถือบัตรที่จะ
ได้ รับเครดิตเงินคืนจะต้ องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติการชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระเงินตามข้ อกาหนดของการเป็ นผู้ถือบัตร
เครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้ รับเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสทิ ธิในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข ข้ อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริ มการ
ขายนี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากมีกรณีพิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ KContact Center 0 2888 8888

(
(5 ต.ค.-19 พ.ย. 60)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
แลกรับเครดิตเงินคืน 12% (วันจันทร์ -พฤหัส) หรือ แลกรับเครดิตเงินคืน 15% (วันศุกร์ , เสาร์ และอาทิตย์ )
เมื่อใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ และใช้ คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้ จ่ายต่อเซลส์สลิป
(แลกรับได้ ไม่จากัดยอดสูงสุดตลอดรายการ)
หมายเหตุ : สาหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นาเซลล์สลิปจากการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้ านค้ าเช่าภายในศูนย์การค้ าฯ มา
ลงทะเบียนแจ้ งความประสงค์ การรับสิทธิพิเศษทั ้งหมดของรายการที่จดุ แลกรับสิทธิพิเศษของงานภายในศูนย์การค้ าฯ เท่านั ้น โดย
ยกเว้ นเซลส์สลิปยอดใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้ างสรรพสินค้ า Paragon ไม่สามารถร่วมรายการได้
เงื่อนไขรายการ













ยกเว้ นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิตKTC Visa
Corporate Gold และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้ให้ แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดย
ไม่ผิดนัดชาระหนี ้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ ในรายการนี ้ให้ สมาชิกบัตร
เครดิตฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื ้อสินค้ าและ/หรือบริ การเพื่อการใช้ สอยส่วนบุคคลเท่านั ้น
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กาหนด และเฉพาะการใช้ คะแนนสะสมแลกรับ
เครดิตเงินคืนวันต่อวันที่สมาชิกทารายการเท่านั ้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่
สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้ แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน
ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบัตรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้ คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวัน
สิ ้นสุดรายการ
ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้ อมูลของเคทีซีเป็ นสาคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซี
รวมทั ้งเซลส์สลิปเพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงและตรวจสอบในกรณีจาเป็ น
ขอสงวนสิทธิ์สทิ ธิประโยชน์ ตามรายการไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสด หรือโอนให้ ผ้ อู ื่นได้
เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้ อกาหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า และกรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของเคทีซี ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

