
     

       3.  CREDIT CARDS PRIVILEGES         
 

   รับบัตรก ำนัล / เงนิคืนสูงสุด 17% 
 
 
 

 
                  

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560)  

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติกสิกรไทยรับคืนสูงสุด 17% 
(รวมกำรใช้จ่ำยที่ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน สยำมเซ็นเตอร์ สยำมดสิคัฟเวอร่ี 
      

- รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เม่ือช้อปครบ 20,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป 
- รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เม่ือช้อปครบ 80,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป 
- รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท เม่ือช้อปครบ 150,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป  
 (จ ำกดัเครดิตเงนิคนืสูงสุด 4,500 บำท / ท่ำนตลอดรำยกำร / รวมทุกศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน  สยำมเซ็นเตอร์  
และสยำมดิสคัฟเวอร่ี)     
เง่ือนไข 
โดยให้ลกูค้าที่ใช้จ่ายผ่านบตัรฯ น าใบเสร็จและเซลส์สลิปภายใต้ช่ือ-สกุลเดียวกนั ภายในวนัเดียวกนั มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน สยาม
พารากอน  ชัน้ M  ฝ่ัง Stardome • จ ากดัมอบเครดิตเงินคืนสงูสดุ 4,500 บาท/ทา่นตลอดรายการรวมทกุศนูย์ • ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืน
ในบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัร ภายใน 60 วนัหลงัจากสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย • ยกเว้น บตัรเครดิตนิติบคุคล บตัร Fleet Card  บตัร
เครดิตแฮปปีอ้อนไลน์ บตัรเครดิตไทเบฟ และรายการแบง่จ่ายรายเดือน Smart Pay  และ KBank  Smart Pay By Phoneไม่สามารถน ายอดมา
รวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนส าหรับรายการนีไ้ด้ • ผู้ ถือบตัรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวตัิการช าระเงิน
ที่ดี ไมผิ่ดนดัช าระเงินตามข้อก าหนดของการเป็นผู้ ถือบตัรเครดิตของธนาคาร จนถึงวนัท่ีได้รับเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสทิธิในการเปลีย่นแปลง
เง่ือนไข ข้อก าหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี ้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสินของธนาคารถือเป็นที่
สิน้สดุ • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888   
 

   Special Day!! เฉพำะวันศุกร์ที่ 7 เม.ย. 60  รับบัตรก ำนัลพำรำกอน 17%  
     เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ รับบตัรก านลัพารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์  1,700  บาท 
     เฉพาะที่ศนูย์การค้าสยามพารากอนเทา่นัน้ (จ ากดั 120 ทา่นแรก) 
 
เง่ือนไข 
• สงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ ถือบตัรเครดิตกสิกรไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบตัรฯ  ภายในศนุย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวนัที่ 7 เม.ย. 60 เท่านัน้  • น า
ใบเสร็จและเซลส์สลิปภายใต้ช่ือ-สกุลเดียวกัน ภายในวนัเดียวกัน มาลงทะเบียนรับบตัรก านลัห้างฯพารากอน ณ จุดลงทะเบียนที่ก าหนด • 
จ ากดัการรับบตัรก านลัพารากอน 1,700 บาท /ท่าน/ 1สิทธ์ิ และจ ากดั 120 ท่านแรกเท่านัน้ • ยกเว้น บตัรเครดิตนิติบคุคล บตัร Fleet Card  
บตัรเครดิตแฮปปีอ้อนไลน์ บตัรเครดิตไทเบฟ และรายการแบง่จ่ายรายเดือน Smart Pay  การช าระค่าบริการต่างๆ ค่าสาธารณปูโภค ค่าน า้ ค่า
ไฟ ค่าโทรศพัท์ รวมถึงการเติมเงินในทกุรูปแบบ ไม่สามารถน ายอดมารวมคิดในการรับบตัรก านลัส าหรับรายการนีไ้ด้  • ธนาคารมีสิทธิในการ

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
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


เปลีย่นแปลงเง่ือนไข ข้อก าหนด และยกเลกิรายการสง่เสริมการขายนี ้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสินของธนาคาร
ถือเป็นท่ีสิน้สดุ • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888   

 

 

 

           

(20 มี.ค. – 7 พ.ค. 2560) 

อภสิิทธ์ิเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติซิตีรั้บเครดติเงนิคืนสูงสุด 16% 
 
ต่อที่ 1 รับเครดติเงินคืนสูงสุด 12.5%*เพียงใช้คะแนน Citi Rewards เทา่กบัยอดใช้จา่ย ณ ร้านค้า ภายในศนูย์การค้า
สยามพารากอน 

•   บตัรเครดิต Citi M Visa และ Citi ULTIMA รับเครดิตเงินคืน 12.5 % 
•   บตัรเครดิต Citi อ่ืนๆ รับเครดิตเงินคืน 10% 

 

ต่อที่ 2 รับเครดติเงินคืนสูงสุด 3.5%** เม่ือใช้จา่ยผา่นบตัรฯ/เซลล์สลิป 

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 20,000 บาท ขึน้ไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท 

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 50,000 บาท ขึน้ไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท 

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 100,000 บาท ขึน้ไป รับเครดติเงินคืน 3,500 บาท 
 
จุดลงทะเบียนเพื่อรับเครดติเงนิคืนและหักคะแนน 

 Siam Paragon: Citi M Visa Customer Service ชัน้ 4  ข้าง Fitness first เทา่นัน้ 

 
เงื่อนไขธนำคำรซติีแ้บงก์ :*ยกเว้นบตัรฯซิตี ้แคชแบ็ค, บตัรฯซิตี ้รอยลั ออร์คิด พลสั, บตัรฯซิตี ้บ๊ิกซี และบตัรเสริมทกุประเภท • คะแนนท่ีท า
รายการแล้วไมส่ามารถคืนหรือยกเลกิได้ *จ ากดัยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในตอ่ที่ 1 500,000 บาท/ทา่น(รวมบตัร
หลกัและบตัรเสริม)/ตลอดรายการ **จ ากดัยอดใช้จ่ายในตอ่ที่ 2 100,000 บาท /ทา่น (รวมบตัรหลกัและบตัรเสริม)/ตลอดรายการ */** สนิค้า
ผอ่นช าระผา่นระบบ Citi PayLite ไมส่ามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบง่ช าระส าหรับ Siam Gift Card  และต้องแสดงใบเสร็จร้านค้าที่ซือ้
สนิค้าควบคูภ่ายในวนัเดียวกนั • ธนาคารซิตีแ้บงก์จะท าการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน60วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิก
บตัรฯจะต้องคงสภาพสมาชิกบตัรฯ จนถึงวนัท่ีท าการโอนเครดติเงินคืนเข้าบญัชี • ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นได้ • สงวนสทิธ์ิเฉพาะ
สมาชิกบตัรเครดิตซติีท้ี่ออกในประเทศไทยเทา่นัน้  ● ธนาคารซติีแ้บงก์ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณา
ติดตอ่ร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอยีดกอ่นตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ • ธนาคารฯขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณา
ตดัสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เก่ียวข้องกบัรายการสง่เสริมการขายนี ้• CBBF86 

 



           

 

(1 มี.ค. –31 พ.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติไทยพำณิชย์ 
แลกรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 15% เพียงใช้คะแนนสะสมแลกเท่ำยอดซือ้  
 

บัตรเครดติไทยพำณิชย์ที่ร่วมรำยกำร เฉพำะวันเสำร์-อำทติย์ วันจันทร์-ศุกร์ 
บตัร Private Banking(PB) / First / Prime 15%  

10% 
บตัรประเภทอ่ืนๆ 12% 

จ ำกดักำรแลกคะแนนสูงสดุ 100,000 คะแนน / ท่ำน /ตลอดรำยกำร และลงทะเบียนในวนัทีซ้ื่อสินค้ำ ณ จดุลงทะเบียนทีก่ ำหนด  
 
ข้อก ำหนดและเงื่อนไข ส ำหรับกำรแลกรับเครดิตเงนิคนื  
- บัตรเครดิตนิติบุคคล และ บัตร Family Plus ไม่สำมำรถร่วมรำยกำรนีไ้ด้  

- สงวนสทิธ์ิส ำหรับกำรใช้จ่ำยที่ร้ำนค้ำเช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำที่ ร่วมรำยกำร คือ ร้ำนค้ำเคร่ืองประดับ นำฬิกำ  

  เสือ้ผ้ำ เคร่ืองหนัง กระเป๋ำ รองเท้ำ  

- ยกเว้นการใช้จา่ยภายในห้างสรรพสนิค้าพารากอน   แผนก  Power Mall / Sport Mall / สนิค้าผอ่นช าระ /  การใช้จา่ยที่ร้าน  

  Mobile ร้าน   AIS / DTAC / True / Jaymart / istudio / Vertu / Samsung / ร้านอาหาร / บตัรโทรศพัท์ คา่โทรศพัท์มือถือ 

  รายเดือน  / บตัรเติมเงิน / Gift Card / Voucher  

- ลกูค้าต้องน าเซลล์สลปิและบตัรเครดิตตวัจริงเพื่อมาลงทะเบียนที่จดุแลกรับการสมนาคณุ  ชัน้ M ฝ่ัง Stardome  

  ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน  ในวนัท่ีซือ้สนิค้า เทา่นัน้  

- ขอสงวนสทิธ์ิใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ ถือบตัรท่ียงัคงเป็นสมาชิกบตัรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกต ิ 

  มีประวตัิการช าระเงินท่ีดี ไมผิ่ดนดัช าระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไมเ่คยฝ่าฝืนหรือละเมดิข้อบงัคบัหรือเง่ือนไขใดๆ  

- จ ากดัการแลกคะแนนสะสมเพือ่รับเครดิตเงินคืน100,000 คะแนน / รายการ /ทา่น / ศนูย์การค้า เทา่นัน้ คะแนนสะสมที่  

  แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้  

- ไมส่ามารถขอใช้คะแนนสะสมลว่งหน้า ( Point Advanced )  

- เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี ้ภายใน 5 วนั หลงัท ารายการ  

- ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบวา่ผู้ที่ได้รับคะแนนไมค่รบถ้วนตามเง่ือนไข ทางธนาคารฯมสีทิธ์ิ ขอคืนคะแนนสะสมได้  

- ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลง กติกา เง่ือนไข ข้อก าหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยตุิรายการดงักลา่วนี ้ 

   โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือวา่ค าตดัสนิของธนาคารฯ เป็นท่ีสิน้สดุ  

- สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-777-7777  

 

 



 

            
 
(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติเคทีซีแลกรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 15%  
- แลกรับเครดิตเงนิคืน 10% ส ำหรับยอดซือ้ 1 – 4,999.- ต่อเซลล์สลิป  

และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซือ้ แลกรับ (Item Code 0411) 

- แลกรับเครดิตเงนิคืน 13% ส ำหรับยอดซือ้ 5,000 – 20,000.- ต่อเซลล์สลิป  
และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซือ้ แลกรับ (Item Code 0412)  

- แลกรับเครดิตเงนิคืน 15% ส ำหรับยอดซือ้ 20,001.- ขึน้ไป ต่อเซลล์สลิป  
และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซือ้ แลกรับ (Item Code 0413) 
 

เงื่อนไขรำยกำร 

 ยกเว้นบตัรเครดิต KTC Cash Back, บตัรเครดติ KTC ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติสภากาชาดไทย, บตัรเครดติKTC Visa Corporate Gold 
และบตัร KTC เพื่อหนว่ยงานรัฐ ไมส่ามารถร่วมรายการได้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิการมอบสทิธิประโยชน์ตามรายการนีใ้ห้แก่สมาชิกบตัรเครดติ KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตฯ โดยไมผิ่ดนดัช าระ
หนีต้ลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสริมการขายจนถงึวนัท่ีเคทีซมีอบสทิธิประโยชน์ในรายการนีใ้ห้สมาชิกบตัรเครดิตฯ และขอสงวนสทิธ์ิ
เฉพาะการซือ้สนิค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยสว่นบคุคลเทา่นัน้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตฯ ท่ีมีคะแนนสะสมเพียงพอกบัท่ีก าหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคนืวนัตอ่
วนัท่ีสมาชิกท ารายการเทา่นัน้ โดยคะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดติฯ  ทนัทีที่สมาชิกบตัรเครดติฯ ใช้แลกเพื่อรับ
เครดิตเงินคืน 

 ขอสงวนสทิธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดิตฯ ท่ีเกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุรายการ 
 ขอสงวนสทิธ์ิโดยถือข้อมลูของเคทีซีเป็นส าคญั สมาชิกบตัรเครดิตฯ ผู้ ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซีรวมทัง้เซลส์สลปิ

เพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 
 ขอสงวนสทิธ์ิสทิธิประโยชน์ตามรายการไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ 
 กรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซีถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 เคทีซีขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอียด ข้อก าหนดและเง่ือนไขรายการสง่เสริมการขาย โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 กรุณาศกึษาเง่ือนไขและรายละเอียดเพิม่เตมิจากสือ่ประชาสมัพนัธ์ภายในศนูย์การค้าฯ หรือ โทร 02-123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th 

 

 

 

http://www.ktc.co.th/


        
 

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติธนชำต 

รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 8,000 บำท หรือ แบ่งจ่ำย 0% นำน 6 เดือน  
- เม่ือช้อปครบ 20,000 บำทขึน้ไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงนิคืน 300 บำท 
- เม่ือช้อปครบ 60,000 บำทขึน้ไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงนิคืน 1,800 บำท 
- เม่ือช้อปครบ 150,000 บำทขึน้ไป/เซลส์สลิป รับเครดติเงนิคืน 6,000 บำท 

หรือ 
- แบ่งจ่ำย 0% นำน 6 เดือน เม่ือช้อปสินค้ำจำกทุกร้ำนภำยในศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน 

             เฉพาะยอดใช้จา่ยผ่านบตัรธนชาตตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป  

เงื่อนไขกำรรับเครดิตเงนิคืนสงูสุด 8,000 บำท 

 ขอสงวนสทิธ์ิการรับเครดติเงินคนืส าหรับลกูค้าท่ีลงทะเบียน ณ จดุแลกรับการสมนาคณุ ชัน้ M  Stardome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ท
เม้นสโตร์ ฝ่ังร้าน Valentino) เทา่นัน้ 

 การรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี  ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีมยีอดการใช้จ่ายผา่นบตัรฯตัง้แต ่ 20,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลล์สลิป 
และท ารายการแบบช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้   โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแตล่ะชว่งของวงเงินยอดใช้จา่ย/หมายเลขบตัร/เซลล์สลิ
ปตามที่ก าหนด โดยเศษสตางค์ทีเ่กิดขึน้ในทกุยอดใช้จา่ยจะไมน่ ามาค านวณเครดติเงินคืน 

 จ ากดัการรับเครดติเงินคืนเข้าบญัชีสงูสดุ  8,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

 การเครดิตเงินคืนจะค านวณจากยอดการใช้จ่ายผา่นบตัรฯทัง้บตัรหลกัและบตัรเสริมรวมกนั จากทกุรายการสง่เสริมการขายทีศ่นูย์การค้า
สยามพารากอน ระหวา่ง วนัท่ี 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60 เทา่นัน้ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัเท่านัน้ 

 การรับเครดิตเงินคืน ไมส่ามารถค านวณจากการใช้จา่ยในการซือ้บตัรก านลัศนูย์ฯ  รวมถึงการเปลีย่นยอดซือ้ปกตเิป็นรายการผอ่นช าระ 
(IPP on Call) ผา่น Call Center และ/หรือ  ณ จดุแลกรับการสมนาคณุได้ 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคนืเข้าบญัชีบตัรเครดิตบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย โดยสงวนสทิธ์ิไมใ่ห้ส าหรับ
รายการท่ีเป็นการแยกยอดใช้จา่ยออกเป็นหลายเซลล์สลปิ และขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินเข้าบญัชีเฉพาะสมาชิกบตัรเครดติท่ียงัคงมีสถานะปกติ 
และที่ไมผิ่ดนดัช าระจนถงึวนัท่ีท าการเครดติเงินคืน  

 ยอดใช้จา่ยตามเง่ือนไขการใช้คะแนนสะสมเทา่กบัยอดใช้จา่ย/เซลล์สลปิ รับคะแนนสะสม 10% สามารถน ามารวมค านวณเพื่อรับเครดิตเงิน
คืนสงูสดุ 8,000 บาทได้  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบั หรือ ยกเลกิการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีท่ีใช้บตัรเครดิตท่ีเป็นไปในลกัษณะเพ่ือการค้า/ธุรกิจ การใช้บตัร
เครดิตในทางมชิอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวตัถปุระสงค์ในการใช้บตัรเครดติโดยสจุริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดิต ซึง่มีผลเป็นการ
เพิ่มวงเงินการใช้บตัรเครดิตให้เกินกวา่วงเงินท่ีธนาคารฯ ก าหนด 

 การเครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอน เปลีย่น หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชน์อื่นได้ 
 
 
เงื่อนไขส ำหรับกำรแบ่งช ำระ 0% : 



 การแบง่ช าระ 0% นานสงูสดุ 6 เดือน สงวนสทิธ์ิเฉพาะยอดใช้จา่ยผา่นบตัร ตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/บญัชีบตัร/เซลล์สลปิ   ณ จดุแลกรับ
การสมนาคณุ ชัน้ M  Stardome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ฝ่ังร้าน Valentino)  ภายในวนัท่ีท ารายการซือ้สนิค้าเทา่นัน้ 

 การอนมุตัเิป็นรายการแบง่จา่ย 0% Smile Plan ขึน้อยูก่บัดลุพินิจและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

 บตัรเครดติจะต้องมีสถานภาพปกติไมม่ียอดค้างช าระ ส าหรับในกรณีการผอ่นช าระ 

 ขอสงวนสทิธ์ิรายการแบง่จา่ย 0% Smile Plan เฉพาะรายการซือ้สนิค้าก่อนวนัสรุปรอบบญัชี 2 วนัท าการ 

 รายการซือ้สนิค้าโดยการช าระเตม็จ านวนท่ีเกิดจากการเพิม่วงเงินบตัรเครดติชัว่คราวไมส่ามารถน ามาเปลีย่นเป็นรายการแบง่ช าระ 0% 
Smile Plan ได้ 

เงื่อนไขอื่นๆ : 

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จา่ยผา่นบตัรฯ เทา่นัน้ 

 บตัรเครดติส าหรับองค์กร (Corporate Card) ไมส่ามารถเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายนีไ้ด้ 

 ธนาคารฯ ไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายของข้อมลูหรือปัญหาทางเทคนคิตา่งๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์ส
ลปิไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีทีจ่ าเป็น  

 สทิธิพิเศษนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นได้ 

 ธนาคารไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ  กรณีที่สนิค้าและบริการมีปัญหาในทกุกรณี  โปรดติดตอ่ศนูย์การค้าโดยตรง 

 สทิธิพิเศษนีไ้มส่ามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทจุริต การซือ้บตัรของขวญั การซือ้สนิค้าจากร้านค้าทีไ่มไ่ด้ร่วม
รายการ  เงินคืนท่ีเกิดจากการยกเลกิการซือ้สนิค้าและบริการ  รวมถึงรายการเงินคืนท่ีเกิดจาก Refund ทกุประเภท  

 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการค านวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ ถือบตัรต้องตดิตอ่ธนาคารเพื่อตรวจสอบความถกูต้องภายใน 90 วนั
นบัแตว่นัท่ีธนาคารท าการเครดติเงินคืน 

 ข้อก าหนดและเง่ือนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ ก าหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ  

 ธนาคารฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือยกเลกิรายการสง่เสริมการขาย รวมถงึความผิดพลาดในการพิมพ์ โดย
ไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 กรุณาสอบถามข้อมลูเพิม่เติม ณ จดุขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
        

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติ TMB 

รับ Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บำท หรือ แบ่งจ่ำย 0% 3 เดือน  
 

ยอดใช้จ่ำยต่อเซลล์สลิป รับ Siam Gift Card* 
 

10,000 บาทขึน้ไป 300 บาท 
 

50,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท 
 

 

*จ ากดัการรับบตัร Siam Gift Card สงูสดุ 5,000 บาท /บตัร ตลอดรายการ 

หรือ 
สิทธิพเิศษ ส ำหรับสมำชิกบัตรเครดติ TMB SO GOOOD 
ช้อปแล้วอยา่ลืมแบง่จา่ยกบั ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบง่จา่ยได้ทกุอยา่ง  0% 3 เดือน (ขัน้ต ่า 1,000 บาท/ เซลล์สลิป) เพียงรูดแล้วโทร.
1558 กด 1110 หรือ เลือกท ารายการด้วยตนเองผา่น TMB Touch/ TMB Internet Banking ก่อนวนัสรุปยอดบญัชี 
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น 

- เฉพาะผู้ ถือบตัรเครดิต TMB ประเภทบคุคลธรรมดาเทา่นัน้  
- เพียงมียอดใช้จ่ายผา่นบตัรฯ ตัง้แต ่10,000 บาท ขึน้ไปตอ่เซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มลูค่า 300 บาท หรือ ยอดใช้จ่ายตัง้แต่ 50,000 

บาท ขึน้ไป/เซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card มลูคา่ 2,500 บาท สงวนสิทธ์ิส าหรับลกูค้าท่ีมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศนูย์การค้าฯ 
ที่ก าหนด  ระหวา่งวนัท่ี 20 มี.ค. - 7 พ.ค. 60 โดยแสดงใบเสร็จร้านค้าที่ซือ้สนิค้าผา่นบตัรฯภายในวนัและศนูย์การค้าเดียวกนั 

- จ ากดัการรับบตัรก านลัสงูสดุ 5,000 บาท/บตัร ตลอดรายการ  
- โดยยอดใช้จ่ายดงักลา่ว    ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซือ้บตัรของขวญั บตัรเติมเงินทุกประเภท สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ   

ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ   ยอดใช้จ่ายที่ถกูยกเลกิ  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสนิค้าภายหลงั  
- จ ากดัสทิธิเฉพาะร้านค้าและสนิค้าที่ร่วมรายการ  
- รายการสง่เสริมการขายนี ้ไมส่ามารถ แลก เปลีย่น ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสทิธ์ิให้ผู้ อ่ืนได้ 
- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลง ข้อก าหนดและเง่ือนไข ระยะเวลา และสทิธิประโยชน์ตา่งๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 
- ส าหรับผู้ ถือบตัรเครดิต TMB ที่มีสถานะบตัรปกติ และโทรเข้ามาท ารายการบริการแบง่จ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้วยตนเองผา่น  
        TMB Contact Center  1558 ก่อน  20.00 น.ของวนัสรุปยอดบญัชี หรือผา่น TMB Touch / TMB Internet Banking ระหวา่งเวลา 06.00- 
        220.00 น.จนถึงวนัสรุปยอดบญัชี (รอบบญัชีเดียวกบัท่ีมีการใช้จ่าย) 
 
 



 
 
เงื่อนไข TMB So GOOOD 
- ส าหรับผู้ ถือบตัรเครดิต TMB ที่มีสถานะบตัรปกติ และโทรเข้ามาท ารายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้วยตนเอง

ผ่าน TMB Contact Center  1558 ก่อน  20.00 น.ของวนัสรุปยอดบญัชี หรือผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่าง
เวลา 06.00-220.00 น.จนถึงวนัสรุปยอดบญัชี (รอบบญัชีเดียวกบัท่ีมีการใช้จ่าย) 

- ยอดใช้จ่ายที่ไมส่ามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชัว่คราว ยอดเบิกถอน
เงินสดลว่งหน้า รายการท่ีถกูยกเลกิหรือคืนสนิค้าภายหลงั  ยอดใช้จ่ายจากการซือ้กองทนุรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเปลีย่น
เงินตราตา่งประเทศ  ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบีย้ คา่ปรับ และคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ 

- สงวนสทิธ์ิยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบญัชีเงินฝากไม่ประจ า TMB ดอกเบีย้สงูจากยอดแบ่งจ่าย TMB 
So GoOOD 

- ยอดขัน้ต ่าที่สามารถใช้บริการแบง่จ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึน้ไป / เซลล์สลปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติ กรุงศรีรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 5,000 บำท 

เม่ือใช้จ่ำยครบ   (บำทขึน้ไป/เซลล์สลิป) รับเครดติเงนิคืน 
20,000 250 
50,000 1,000 
100,000 2,500 

-จ ำกัดรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 5,000 บำท ต่อบัญชีบัตร ตลอดรำยกำร 

    เงื่อนไข  

 สอบถามรายละเอียดและเง่ือนไขเพิ่มเติม ณ จดุขาย เฉพาะร้านค้าเชา่ในศนูย์การค้าสยามพารากอน และสนิค้าที่ร่วมรายการเทา่นัน้  

 สงวนสทิธ์ิการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะลกูค้าท่ีใช้จ่ายตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯก าหนดและลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนของศนูย์การค้าเทา่นัน้ 
(สยามพารากอน: จดุลงทะเบียน Stardome ชัน้ M) มิฉะนัน้ถือวา่สละสทิธ์ิ  

 เง่ือนไขการรับเครดติเงินคืน : สงวนสทิธ์ิการให้เครดิตเงินคืนสงูสดุ 5,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชี ภายใต้ช่ือ-นามสกลุเดียวกนั ตลอด
รายการสง่เสริมการขาย  

 บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย (กรณีบตัรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบญัชีบตัร
หลกัเทา่นัน้)  

 ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ด้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดตอ่ศนูย์บริการบตัรเครดิตภายใน 120 วนัหลงัจากวนัท่ีจบรายการ  

 ยอดการใช้จ่ายแตล่ะรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะค านวณเครดติเงินคืนตอ่เซลล์สลปิ  

 รายการสง่เสริมการขายนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นๆ ได้  

 ขอสงวนสทิธ์ิในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกท่ียงัคงสภาพสมาชิกอยู ่ และมีประวตัิการช าระดจีนถึงวนัท่ีมีการเครดิตเงินคืนในบญัชีของ
ทา่น  

 ยอดใช้จา่ยผา่นบตัรเครดติที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึน้ ในวนัที่ก าหนดเทา่นัน้ไมน่บัรวม ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ยอด
คา่ใช้จา่ยที่ถกูยกเลกิ ยอดคา่ใช้จ่ายที่มีการคืนสนิค้าในภายหลงั ยอดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากบตัรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบญัชีบัตรหลกั
บริษัทฯ  

 รายการเครดติเงินคืนไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้  

 สงวนสทิธ์ิในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบตัร ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงัวา่มีการยกเลกิการท ารายการของรายการสง่เสริมการขายนี ้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ โดยถือข้อมลูท่ีบริษัทฯมีอยูเ่ป็นส าคญั ผู้ ถือบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลปิไว้เพื่อการ
ตรวจสอบกรณีจ าเป็น  

 บริษัทฯ ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีข้อสงสยักรุณาติดตอ่ผู้ให้บริการโดยตรงเทา่นัน้  

 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯก าหนด หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสนิ
ของบริษัทฯ ถือเป็นท่ีสดุ  

 ยกเว้นการซือ้สนิค้าผอ่นช าระ Krungsri Smart Plan  

 ให้บริการสนิเช่ือโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั  



 

      

 

(20 มี.ค. – 7 พ.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติออิอนทุกประเภท  (ยกเว้นบตัรเครดิตเพ่ือองค์กร) 
รับบัตรก ำนัล Starbucks สูงสุด 4,000 บำท 
 

 สะสมยอดช้อปผา่นบตัรเครดติอิออนครบ 15,000 – 34,999  บาท/ บตัร/ วนั รับบัตรก ำนัลStarbucks มูลค่ำ 500 บำท 

 สะสมยอดช้อปผา่นบตัรเครดติอิออนครบ 35,000 – 49,000 บาท/ บตัร/ วนั รับบัตรก ำนัลStarbucks มูลค่ำ 1,500 บำท  

 สะสมยอดช้อปผา่นบตัรเครดติอิออนครบทกุ  50,000 บาทขึน้ไป / บตัร/ วนั รับบัตรก ำนัลStarbucks มูลค่ำ 2,000 บำท  
(จ ากดัการรับบตัรก านลัสงูสดุ  4,000 บาท/ บตัร / ศนูย์การค้า / ตลอดรายการ) (จ ากดัการรับบตัรก านลัเพียงอตัราสงูสดุอตัราเดยีว) 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไข  

1.สทิธิพิเศษส าหรับผู้ ถือบตัรเครดิตอิออนทกุประเภทที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) (ยกเว้น

บตัรเครดิตเพื่อองค์กร) ท่ีมียอดใช้สะสมจ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน ณ ร้านค้าภายในศนูย์การค้าสยามพารากอน ตัง้แต่วนัที่ 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 

60 (49 วนั) เทา่นัน้ 

2.ผู้ ถือบตัรต้องแสดงบตัรเครดิตอิออน, เซลส์สลิป และใบเสร็จรับเงิน ณ จุดแลกรับการสมนาคณุ Redemption Counter  ชัน้ M โซน 

Stardome ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อแลกรับบตัรก านลัภายในวนัที่มียอดใช้จ่าย โปรดเก็บเซลส์สลิปและใบเสร็จรับเงินไว้เป็น

หลกัฐานการเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขาย 

3.ยอดใช้จ่ายที่น ามาค านวณไม่รวมการช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการในโซนห้างสรรพสินค้า , Food Hall, Home Fresh Mart, Gourmet 

Market, Power Mall, สนิค้าประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, บหุร่ี, บตัรก านลั, บตัรเติมเงินทกุประเภท, สินค้าผ่อนช าระ, สินค้าขายสง่เพื่อ

การค้า, ทองค าและจิลเวลร่ี, ร้านค้าออนไลน์, ธุรกรรมสินเช่ือเงินกู้และเช่าซือ้, การเบิกเงินสดลว่งหน้า ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ

ยอดคา่ใช้จ่ายมีการคืนสนิค้าและ/หรือยกเลกิ 

4.บตัรก านลัมีจ านวนจ ากดัและไมส่ามารถโอนหรือแลกเปลีย่นเป็นเงินสดหรือสทิธิประโยชน์อื่นได้ 

6.บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบั ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบบตัรก านลั ในกรณีมีการใช้บตัรเครดิตอิออนโดยทุจริต การใช้เพื่อการค้าเชิง

พาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริษัทฯ ก าหนด และ/หรือการกระท าผิดเง่ือนไขที่บริ ษัทฯ 

ก าหนด 

7.เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขตา่งๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

8.โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จดุขาย หรือที่ www.aeon.co.th หรือสือ่ประชาสมัพนัธ์อื่นของบริษัทฯ 

9.กรณีมีข้อพิพาทให้ค าตดัสนิของบริษัทฯ เป็นท่ีสิน้สดุ 

10.หากข้อก าหนดและเง่ือนไขนีจ้ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกนัระหว่างภาษาดงักลา่ว ใน

การตีความให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั 

 



           
 

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติ Standard Chartered  

รับบัตรก ำนัลสตำร์บัคส์สูงสุด 2,000 บำท 
 

เม่ือใช้จา่ยครบทกุๆ 5,000 บาท/เซลล์สลิป รับบตัรก านลั Starbuck มลูคา่ 200 บาท  
(จ ากดัการรับบตัรก านลัสงูสดุ 2,000 บาท/หมายเลขบตัร/ตลอดรายการ)   

เงื่อนไขกำรรับบัตรก ำนัล  
 ใช้จา่ยครบทกุๆ 5,000 บาทตอ่เซลส์สลปิ รับบตัรก านลั Starbucks มลูคา่ 200 บาท (เศษของจ านวน 5,000 บาทในแตล่ะเซลส์สลปิ จะไมม่ี
สทิธ์ิได้รับบตัรก านลั และไมส่ามารถน ายอดมารวมกนัเพ่ือรับบตัรก านลั) 
 จ ากดัการรับบตัรก านลัสงูสดุ 2,000 บาท/หมายเลขบตัร/ตลอดรายการ หากธนาคารฯ ตรวจสอบพบวา่สมาชิกบตัรฯมีการรับบตัรก านลัเกิน
กวา่ทีก่ าหนดไว้ ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเงินในบญัชีบตัรหรือเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดติตามมลูคา่ของบตัรก านลัท่ีสมาชิกบตัรฯ รับ
เกินสทิธ์ิไป โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 รายการใช้จ่ายซือ้บตัรก านลัของห้างสรรพสนิค้า หรือร้านค้าตา่งๆ รวมถงึการช าระคา่บริการตา่งๆ เช่น คา่โทรศพัท์ คา่สาธารณปูโภค คา่
ประกนั ไมส่ามารถน าเซลล์สลปิมาร่วมรายการเพื่อรับบตัรก านลัได้ 
 มลูคา่บตัรก านลัที่ได้รับจะค านวณจากยอดการใช้จา่ยสงูสดุจากหมายเลขบตัรเดยีวกนั ภายในวนัเดียวกนั จากทกุร้านค้าภายในศนูย์การค้า
สยามพารากอน (เฉพาะโซนศนูย์การค้า) และแสดงเซลล์สลปิพร้อมบตัรเครดิต เพื่อตดิตอ่ขอรับบตัรก านลั ณ จดุให้บริการ  
 บตัรก านลัไมส่ามารถโอนสทิธ์ิหรือเปลีย่นแปลงเป็นเงินสดได้ 
 ส าหรับรายการท่ีถกูยกเลกิ/คืนในภายหลงั หรือในกรณีที่สมาชิกบตัรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินหรือร้านค้ายินยอมคืนยอดใช้จา่ยหลงัจากที่
ธนาคารฯ ได้มอบของก านลัแล้ว ธนาคารฯ จะหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดติหรือเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดติตามมลูคา่ของบตัรก านลัที่สมาชิก
บตัรฯได้รับไป  
 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิรายการ (หากบตัรก านลัหมด หรือเน่ืองจากเหตอุื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร) หรือแก้ไข  เพิม่เติม หรือ 
เปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 เง่ือนไขของบตัรก านลัเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการก าหนด โปรดศกึษาเง่ือนไขจากบตัรก านลั หรือสอบถามรายละเอยีดจากผู้ให้บริการโดยตรง 
ธนาคารฯ มิได้มีสว่นรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการของร้านค้าที่ให้บริการ หากมีข้อบกพร่องหรือไมไ่ด้รับความสะดวก กรุณาติดตอ่ผู้
ให้บริการโดยตรง 
 ยอดการใช้จ่ายของบตัรเสริมจะนบัรวมกบัเข้ากบัยอดใช้จา่ยของบตัรหลกัเพ่ือจะได้รับสทิธ์ิตามเง่ือนไขของรายการนี ้     
 ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะบตัรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   
 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 กรณีที่รายการสง่เสริมการขายนีข้ดัหรือแย้งหรือไมส่อดคล้องกบักฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหนว่ยงานก ากบัใดๆ ธนาคารฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิรายการได้   
 กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสดุ 
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