
 

 

 
(วนัที่ 15 พฤศจกิายน – วนัที่ 3 ธนัวาคม 2560) 

 

จุดลงทะเบียนเพื่อรบัสิทธิพิเศษจากสยามพารากอน และ บตัรเครดิตไทยพาณิชย ์ (SCB) 

 Redemption Point  ชัน้ M  ฝ่ัง Star Dome 
 

บตัรเครดิตซิตี้  (Citi) และบตัรเครดิตกสกิรไทย (Kbank) ลงทะเบียนเพื่อรบัการสมนาคุณ       

ผ่านทางการสง่ SMS เท่านั้น         

 
 

สอบถามเพิม่เตมิ : นางสาวภทัรพีันธ ์ วรมงคลพฤกษ์      ผูจั้ดการสว่นสง่เสรมิการตลาด  โทร 02-610-8148 

 

รายละเอียดการสมนาคุณ 

ชอ้ปครบ 15,000 บาทข้ึนไป  รบั Siam Gift  Card  มูลค่า 500.-  

 

(ตอ้งแสดงใบก ำกบัภำษีเต็มรปูแบบ / จ ำกดั 1 สิทธ์ิต่อท่ำนต่อตลอดรำยกำร / จ ำกดั 500 รำงวลั

ตลอดรำยกำร) 

 

 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขรายการส่งเสริมการขาย  

1. ใบก ำกบัภำษีจะตอ้งออกในนำมบุคคลระหวำ่งวนัท่ี 15 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 เท่ำน้ัน  ใบก ำกบัภำษีในนำมบริษัท

ไมส่ำมำรถร่วมรำยกำรได ้

2. ลกูคำ้สำมำรถรวบรวมใบก ำกบัภำษีท่ีไดจ้ำกกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรต่ำงๆ จำกรำ้นคำ้ท่ีร่วมรำยกำรภำยใน

ศนูยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน  มำแลกรบักำรสมนำคุณภำยในวนัเดียวกนัเท่ำน้ัน      

3. จ ำกดั 1 สิทธ์ิต่อท่ำนต่อตลอดรำยกำร / จ ำกดั 500 รำงวลัตลอดรำยกำร  และไม่สำมำรถแลกเปล่ียนหรือทอน

เป็นเงินสดได ้  

4. กำรแลกรบักำรสมนำคุณต่ำงๆ   สงวนสิทธ์ิใหเ้ฉพำะลกูคำ้ท่ีเขำ้มำซ้ือสินคำ้ดว้ยตนเองเท่ำน้ัน 

5. สงวนสิทธ์ิเฉพำะลกูคำ้ท่ีมำรบัสิทธ์ิดว้ยตนเองเท่ำน้ัน โดยช่ือผูร้บัสิทธ์ิตอ้งตรงกบัช่ือท่ีระบุในใบก ำกบัภำษี  หรือ 

กรณีไมส่ำมำรถมำรบัสิทธ์ิไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งท ำหนังสือมอบอ ำนำจเพ่ือมำรบัสิทธ์ิกำรสมนำคุณจำกบริษัทฯ 

กล่ำวเท่ำน้ัน 

6. เอกสำรท่ีน ำมำแลกรบัของรำงวลั คือ ใบก ำกบัภำษีฉบบัจริง บตัรประชำชน และ บตัรเครดิต + เซลสส์ลิปบตัร

เครดิต (กรณีช ำระเป็นบตัรเครดิต) 

7. พนกังานขายของรา้นคา้เช่า หากซ้ือสินคา้ภายในรา้นของตนเอง ไม่สามารถรว่มรายการส่งเสรมิการขาย

ใดๆได ้ 

8. กำรซ้ือบตัรก ำนัล หรือ บตัรเติมเงินของรำ้นคำ้ต่ำงๆ  ไมส่ำมำรถร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ี 

9. ยอดซ้ือสินคำ้หรือบริกำรท่ีสำมำรถน ำมำแลกรบั Siam Gift Card ไดน้ั้นตอ้งเป็นยอดซ้ือท่ีเกิดจำกเงินสดหรือบตัร

เครดิตเท่ำน้ัน  และยอดเป็นสุทธิหลงัหกัส่วนลดใดๆ   ยอดซ้ือท่ีเกิดจำกกำรใชบ้ตัรก ำนัล / คะแนนสะสม / SIAM  

GIFT CARD ท่ีไดร้บัจำกกำรสมนำคุณจะไม่น ำมำค ำนวณ ยอดในกำรแลกรบักำรสมนำคุณ 

10.หำกลกูคำ้น ำใบก ำกบัภำษีมำแลกของรำงวลัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ีแลว้  ไมส่ำมำรถน ำไปแลกของรำงวลัใน  

รำยกำร Siam Paragon : The 12 Glorious Years ต่อได ้

11. ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจกของรำงวลัใหก้บัผูท่ี้มีเง่ือนไขครบตำมก ำหนดก่อนหรือจนกวำ่ของรำงวลัจะหมด 

12. ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำงวลั / เง่ือนไข โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

13. เง่ือนไขรำยกำรส่งเสริมกำรขำยเป็นไปตำมท่ีบริษัทฯ ก ำหนด โปรดตรวจสอบเง่ือนไขเพ่ิมเติม ณ จุดแลก 

      รบักำรสมนำคุณ 

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงของรำงวลั / สิทธิประโยชน์ต่ำงๆและเง่ือนไขโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบ 

     ล่วงหน้ำ   

15. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบต่อควำมผิดพลำดอนัเน่ืองมำจำกกำรส่ือสำรของพนักงำนขำยรำ้นคำ้เช่ำ 

 

 



สิทธิพิเศษจากบตัรเครดิตที่รว่มรายการกิจกรรมชอ้ปช่วยชาติ 

กำรสมนำคุณจำกบตัรเครดิตเป็นกำรค ำนวณจำกกำรใชจ้ำ่ยรวมทัว่ประเทศ หรือ รวมกำรใชจ้ำ่ยจำก

ศนูยก์ำรคำ้ฯ หรือ หำ้งสรรพสินคำ้ท่ีร่วมรำยกำร ตำมขอ้ก ำหนด/เง่ือนไขของแต่ละธนำคำร 

 

                            (11 พ.ย.-3 ธ.ค.60) 

อภิสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิตี้ รบับตัรก านัลสูงสุด  500 บาท   

รบัฟรี Starbucks Gift card มลูค่ำ 500 บำท เม่ือใชจ้ำ่ยในประเทศผ่ำนบตัรฯ ครบ 15,000 บำทใน

หมวดหมู่ท่ีก ำหนดตลอดรำยกำร  (จ ำกดับตัรก ำนัลสงูสุด 500 บำท /ลกูคำ้ /รำยกำร)  

ลงทะเบียนครั้งเดียวเพ่ือรบัสิทธ์ิ พิมพ ์TAX (เวน้วรรค) ตำมดว้ยหมำยเลขบตัรฯ 12 หลกัสุดทำ้ย (ไมต่อ้งเวน้วรรค

ระหวำ่งหมำยเลข) ส่งมำท่ี 4712228  (ค่ำส่งครั้งละ 3 บำท โดยจะไดร้บัขอ้ควำมตอบกลบั) 

เง่ือนไข  

 สงวนสิทธ์ิเฉพำะบตัรเครดิตซิต้ีท่ีออกในประเทศไทยท่ีลงทะเบียน และมียอดใชจ้่ำยผ่ำนบตัรฯ ตำมเง่ือนไข 

ท่ีก ำหนดระหวำ่งวนัท่ี 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 เท่ำน้ัน 

 สำมำรถรวมเซลสส์ลิปไดต้ลอดรำยกำร 

 จ ำกดักำรบตัรก ำนัล 500 บำท/ลกูคำ้ /ตลอดรำยกำร หรือกำรใชจ้่ำย 15,000 บำท /ลกูคำ้ /ตลอดรำยกำร 

โดยค ำนวณจำกยอดใชจ้่ำยรวมผ่ำนบตัรฯทุกประเภท ทั้งบตัรหลกัและบตัรเสริม 

 เฉพำะหมวดหมูท่ี่ร่วมรำยกำร ไดแ้ก่ หมวดหมูร่ำ้นอำหำร และหำ้งสรรพสินคำ้ (ยกเวน้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล)์, 

หมวดหมูร่ถยนต ์และอะไหล่, หมวดหมูเ่คร่ืองส ำอำง อุปกรณเ์สริมสวย นวดหน้ำ และสปำ (ยกเวน้กำรบริกำรใน

สถำนพยำบำลท่ีไดร้บักำรลดหยอ่นภำษี),รำ้นคำ้ในหมวด เคร่ืองส ำอำง, อุปกรณเ์สริมสวย, เคร่ืองประดบั, แฟชัน่

, อุปกรณกี์ฬำ, เคร่ืองใชล้ ำหรบัเด็กและทำรก, อุปกรณอิ์เล็คโทรนิคส,์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ, เคร่ืองใชใ้นบำ้นและ

เฟอรนิ์เจอร,์ อุปกรณก์่อสรำ้ง, Supermarket และ Hyper Market (ยกเวน้เหลำ้ บุหร่ี บตัรก ำนัล) โดยจะท ำกำร

คิดค ำณวนตำม MCC CODE ท่ีบริษัท วีซ่ำ อินเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย จ ำกดั ก ำหนด 

 ยกเวน้กำรใชจ้่ำยผ่ำนระบบแบ่งจ่ำยรำยเดือน Citi PayLite 

 จ ำกดักำรใชจ้่ำยเฉพำะในประเทศเท่ำน้ัน 

 ธนำคำรจะท ำกำรจดัส่งบตัรก ำนัลฯไปยงัท่ีอยูใ่นกำรจดัส่งใบแจง้หน้ีภำยใน 60 วนั หลงัจำกจบรำยกำร โดย

สมำชิกบตัรฯ ตอ้งคงสถำนภำพสมำชิกบตัร จนถึงวนัท่ีท ำกำรจดัส่งบตัรก ำนัล 

 ธนำคำรฯ ไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้และบริกำร หำกมีปัญหำหรือขอ้สงสยั โปรดติดต่อโดยตรงกบัรำ้นคำ้ 

 ธนำคำรฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำตดัสินขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพำทใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ี 

 CCTX16 



                              (11 พ.ย.-3 ธ.ค.60) 

รบัคืนสูงสุด 3,000 บาท + รบัสทิธ์ิลดหยอ่นภาษีสูงสุด 5,250 บาทกบับตัรเครดิตกสิกรไทย 

 

รบัเครดิตเงินคืน 800 บำท 

เม่ือสะสมยอดใชจ้ำ่ยผ่ำนบตัรครบ 

15,000 บำทข้ึนไป 

จ  ำกัดเครดติเงนิคืน 800 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร 

พิเศษ รบัเพิ่ม 

รบัเครดิตเงินคืน 2,200 บำท 

เพียงแลกคะแนน KBank Reward Point 

15,000 คะแนน 

จ  ำกัดเครดติเงนิคืน 2,200 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร 

SMS ลงทะเบียนพิมพ ์SH (วรรค) ตำมดว้ย

หมำยเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทำ้ย               

ส่งมำท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บำท) 

SMS แลกคะแนนพิมพ ์SQ (วรรค) หมำยเลขบตัร

เครดิต 12 หลกัสุดทำ้ย (วรรค) 15000             

ส่งมำท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บำท)   

สะสมยอดใชจ้า่ยในหมวด กิน ชอ้ป ตกแตง่บา้นและหมวดที่ธนาคารก าหนด 

เง่ือนไขรวม  

• สงวนสิทธ์ิในกำรรบัเครดิตเงินคืนเฉพำะผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทยท่ีส่ง SMS มำลงทะเบียนกบัธนำคำรภำยใน      

   ระยะเวลำโครงกำร และไดข้อ้ควำมตอบกลบัเท่ำน้ัน   

• ผูถื้อบตัรตอ้งมียอดใชจ้่ำยผ่ำนบตัรสะสมครบ 15,000 บำทขึ้ นไป โดยธนำคำรจะรวมทุกยอดกำรใชจ้่ำยและรวม 

   ทุกรำ้นคำ้ตำมเง่ือนไข ภำยใต ้ช่ือ-นำมสกุลเดียวกนั ภำยในระยะเวลำโครงกำรเท่ำน้ัน     

•  จ ำกดัเครดิตเงินคืน 800 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร เมื่อใชจ้่ำยสะสมผ่ำนบตัรเครดิตกสิกรไทยครบ 15,000  

   บำทขึ้ นไป และจ ำกดัเครดิตเงินคืน 2,200 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร ส ำหรบักำรแลกคะแนน KBank Reward  

   Point 15,000 คะแนน รวมเครดิตเงินคืนสงูสุด 3,000 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร 

• รบัสิทธ์ิกำรลดหยอ่นภำษีสงูสุด 5,250 บำท ค ำนวณจำกอตัรำภำษีสูงสุด 35%  เป็นไปตำมโครงสรำ้งกำรจดัเก็บ 

   ภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำปี 2560  

• ผูท่ี้ไดร้บัสิทธิในกำรแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน ตอ้งมียอดใชจ้่ำยสะสมครบ 15,000 บำทขึ้ นไปตำมเง่ือนไข 

   โครงกำรและตอ้งมีคะแนนสะสม KBank Reward Point เพียงพอจ ำนวน 15,000 คะแนน โดยธนำคำรจะพิจำรณำ 

   จำกคะแนนคงเหลือ ภำยในวนัท่ี 3 ม.ค 61 ท่ีบนัทึกอยูใ่นระบบของธนำคำรและจะเขำ้เครดิตเงินคืนภำยในวนัท่ี  

   3 ก.พ. 61  

•  คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตดัออกจำกคะแนนสะสมของผูถื้อบตัรจ ำนวน 15,000 คะแนน  

   กรณีคะแนนสะสมไมเ่พียงพอ ธนำคำรจะไม่ด ำเนินกำรแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนใหก้บัผูถื้อบตัร   

• คะแนนท่ีแลกแลว้ไมส่ำมำรถขอคืนไดไ้มว่ำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน     



• รายการใชจ้า่ยที่ไม่สามารถร่วมรายการน้ีได ้โดยธนำคำรจะยึดตำม MCC Code รำ้นคำ้ท่ีบริษัท VISA 

International และ Mastercard ก ำหนด ดงัน้ี กำรช ำระเบ้ียประกนัชีวิตและประกนัภยัทุกประเภท (MCC 6300) กำร

แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (MCC 0099, 6010, 6012, 6021, 6051) ซ้ือหน่วยลงทุนทุกประเภท LTF/RMF 

(MCC 0062, 6211) ภำษี และองคก์รภำครฐั (MCC 9311) หมวดโรงพยำบำล (MCC 8062) หมวดโรงแรม 

(MCC 3501 – 3832, 7011) หมวดสำยกำรบิน (MCC 3000 – 3299, 4511, 4582) หมวดทรำเวลเอเจนซ่ี 

และจองหอ้งพกัออนไลน์ (MCC 0013, 4722-4723, 5561, 5966) สถำนีบริกำรน ้ำมนั (MCC 0022, 5541, 

5542, 9752) รำยกำรใชจ้่ำยท่ีเขำ้ขำ่ยเพื่อกำรคำ้และกำรพำณิชย ์กำรซ้ือบตัรก ำนัลหรือบตัรของขวญั บตัรเติมเงิน 

กำรซ้ือสุรำ เบียร ์ไวน์ ยำสบู ค่ำสำธำรณูปโภค  กำรเบิกเงินสดล่วงหนำ้ ยอดเรียกเก็บเงินของรำยกำรแบ่งจ่ำยรำย

เดือน ดอกเบ้ีย ค่ำปรบั และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  

• บตัรเครดิตเพ่ือธุรกิจทุกประเภทและบตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไมส่ำมำรถร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ีได ้ 

• ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเครดิตเงินคืนภำยใน 60 วนัหลงัจำกส้ินสุดโครงกำร 

• ผูถื้อบตัรท่ีจะไดร้บัเครดิตเงินคืน จะตอ้งมีสถำนะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวติักำรช ำระเงินท่ีดี ไมผิ่ดนัดช ำระเงิน

ตำมขอ้ก ำหนดของกำรเป็นผูถื้อบตัรเครดิตของธนำคำรจนถึงวนัท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืน  

• เครดิตเงินคืนไมส่ำมำรถโอนสิทธิใหผู้อ่ื้นหรือแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได ้ 

• กรณีท่ีผูถื้อบตัรฯ ปฏิเสธกำรจ่ำยเงินรำยกำรใชจ้่ำยผ่ำนบตัรเครดิต หรือยกเลิกกำรซ้ือสินคำ้/คืนยอดใชจ้่ำยผ่ำน

บตัรเครดิตไมว่่ำกรณีใดๆ ภำยหลงัจำกท่ีทำงธนำคำรไดเ้ครดิตเงินคืนพิเศษเขำ้บญัชีบตัรเครดิตไปแลว้ ธนำคำรจะ

เรียกเก็บเป็นค่ำใชจ้่ำยคืนจำกบญัชีบตัรเครดิตน้ัน  ตำมท่ีธนำคำรไดม้ีกำรเครดิตเงินคืนให  ้    

• เง่ือนไขเป็นไปตำมท่ีธนำคำรและบริษัทก ำหนด  ธนำคำรมีสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้ก ำหนด และยกเลิก

รำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ี โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ หำกมีกรณีพิพำท ค ำตดัสินของธนำคำรถือเป็นท่ีส้ินสุด  

• สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ K-Contact Center 02-8888888 

 

 

 

 

 

 

 



 

(11 พ.ย.-3 ธ.ค.60) 

สทิธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตไทยพาณิชยร์บัเครดิตเงินคืนสูงสุด  800 บาท 

สะสมยอดใชจ้า่ยครบ/ ข้ึนไป รบัเครดิตเงินคืน 

ครบ 15,000 บำท 800 บำท 

 

*เง่ือนไขการรบัเครดิตเงินคืน 

 เฉพำะกำรใชจ้ำ่ยผ่ำนบตัรเครดิตไทยพำณิชยทุ์กประเภท (ยกเวน้บตัรเครดิตนิติบุคคล ไม่เขำ้รว่มรำยกำร)  

ท่ีมียอดใชจ้ำ่ยสะสมครบ 15,000 บำทขึ้ นไป   ณ  รำ้นคำ้เช่ำในกลุ่ม Fashion เครื่องหนัง กระเป๋ำ รองเทำ้  

เคร่ืองประดบั นำฬิกำ จิวเวอร่ี  และรำ้นอำหำรเท่ำน้ัน   โดยค ำนวณกำรใชจ้ำ่ยรวม ณ รำ้นคำ้ตำมท่ีก ำหนดขำ้งตน้

ภำยในศนูยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน และศนูยก์ำรคำ้อ่ืนๆ ท่ีรวมรำยกำร (ตรวจสอบศนูยก์ำรคำ้ท่ีรว่มรำยกำร  โทร  

02-7777777) 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรว่มรายการท่ีศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 

 ใชจ้า่ยในรา้นคา้เช่าตามท่ีก าหนดในศูนยก์ารคา้สยามพารากอนตอ้งน ำบตัรเครดิตตวัจริง และ / เซลลส์ลิป  

เพ่ือมำลงทะเบียนท่ีจุดแลกรบักำรสมนำคุณท่ีก ำหนด ณ  Redemption counter ชั้น M , Stardome ในวนัท่ีซ้ือสินคำ้

เท่ำน้ัน  

 จ ำกดักำรรบัเครดิตเงินคืน 800 บำท/ท่ำน รวมกำรใชจ้ำ่ยท่ีหำ้งสรรพสินคำ้ และรำ้นคำ้เช่ำในศนูยก์ำรคำ้ท่ีรว่มรำยกำร

รวมกนั  

 เฉพำะยอดใชจ้ำ่ยตลอดรำยกำร  ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดเท่ำน้ัน ส ำหรบัยอดกำรใชจ้ำ่ยท่ีไม่ถึงเง่ือนไข จะไมถ่กูน ำมำ

ค ำนวณ 

 ยอดใชจ้ำ่ยผ่ำนบตัรฯ ในแต่ละบญัชีบตัรเครดิตไม่สำมำรถน ำมำรวมกนัได ้

 เครดิตเงินคืนน้ีไม่สำมำรถโอนสิทธิใหผู้อ่ื้นหรือแลกเปล่ียน หรือทอนเป็นเงินสดหรือส่ิงอ่ืนได ้ 

 ธนำคำรจะเครดิตเงินคืนเขำ้บญัชีบตัรเครดิตท่ีใชจ้ำ่ย ภำยใน 90 วนั นับจำกวนัส้ินสุดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย 

 

เง่ือนไขรวม 

 ขอสงวนสิทธ์ิในกำรใหสิ้ทธิประโยชน์ เฉพำะบตัรเครดิตไทยพำณิชย ์ท่ีมีสถำนะบตัรเครดิตเป็นปกติ ผูถื้อบตัรฯ มีประวติั

กำรช ำระเงินท่ีดีและไม่ผิดนัดช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่ำฝืน และ/หรือ ละเมิดขอ้บงัคบั และ/

หรือ เง่ือนไขใดๆ ของกำรเป็นผูถื้อบตัรเครดิตของธนำคำรอยูจ่นถึงขณะรบัสิทธิประโยชน์ ทั้งน้ี ธนำคำรฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีท่ีตรวจพบในภำยหลงัวำ่ผูถื้อบตัรฯ มีคุณสมบติัไมถ่กูตอ้ง 

 รำยกำรใชจ้ำ่ยท่ีไม่รวมในรำยกำรส่งเสริมกำรขำยน้ี ไดแ้ก่ สินคำ้แลกซ้ือ สินคำ้ท่ีไม่รว่มรำยกำร สินคำ้จำกโปรแกรมผ่อน

ช ำระ SCB ดีจงั 0% กำรซ้ือบตัรของขวญั กำรซ้ือบตัรก ำนัล   ขำยส่ง บตัรโทรศพัท ์ ค่ำโทรศพัทมื์อถือรำยเดือน  AIS / 

DTAC / True / Jaymart / iStudio / Vertu บตัรเติมเงิน   เครื่องยนต ์รถยนต์ ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ  และกำรแลกเปล่ียนเงิน   

 โปรดตรวจสอบเง่ือนไข 027777777 

 


