
SIAM PARAGON THE 12th GLORIOUS YEARS 
15 NOV 2017 – 15 JAN 2018 

 
จุดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพเิศษจากบัตรเครดติท่ีร่วมรายการ 
 ณ จดุลงทะเบียน ชัน้ M ฝ่ัง Star Dome, Siam Paragon  

 

 

เพิ่มเติม รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ  
    

      สิทธิพเิศษส าหรับสมาชกิบัตรเครดิตธนาคารธนชาต และนครหลวงไทย 

     ท่ีศูนย์การค้าสยามพารากอน  
 

ระยะเวลา      วนัท่ี 8 ธ.ค. 60 -15 ม.ค. 61   
 

รับบัตรคอนเสิร์ต  “MEMORIES ARE FOREVER (Luxurious Cerebration by Christina 
Aquilar concert)” จ านวน 2 ใบ (มูลค่า 10,000 บาท) 
 เมื่อมียอดใช้จ่ายผา่นบตัร/เซลล์สลิป 150,000 บาท (จ ากดั 15 สิทธ์ิ) 
 รอบการแสดงวนัท่ี 27 ม.ค. 2561 เวลา 19.00 น. – 20.30 น. ณ โรงแรมดสุิตธานี ห้อง NAPALAI BALLROOM 
 
เงื่อนไขบัตรคอนเสิร์ต : 

 ขอสงวนสทิธ์ิการรับบัตรคอนเสร์ิต ส าหรับลกูค้าที่ลงทะเบียน ณ จดุแลกของสมนาคุณ ชัน้ M, Star dome (ใกล้ทางเข้าพารากอน
ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ฝ่ังร้าน Valentino) เท่านัน้ 

 จ ากดั 15 สทิธ์ิ ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร/เซลล์สลปิ 150,000 บาทขึน้ไป ระหว่างวนัที่ 8 ธ.ค. 2560 – 15 ม.ค. 2561 เท่านัน้ 

 บตัรคอนเสร์ิตไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



      

      

    สิทธิพเิศษส าหรับสมาชกิบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพท่ีศูนย์การค้าสยามพารากอน 
 

ระยะเวลา      วนัท่ี 15 ธ.ค. 60 -15 ม.ค. 61   

เมื่อใช้จ่ายครบตามเง่ือนไขเพียงน าเซลส์สลิปมาลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิพิเศษจากรายการ ณ จดุลงทะเบียน 
 

Tier ยอดใช้จ่าย สิทธิพเิศษ จ ากัดการรับ สิทธิพเิศษ 

1 ช้อปครบ 15,000-49,9999  บาท/เซลส์สลิป รับเครดติเงนิคืน 400  บาท    
*จ ากดัรับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 

6,000 บาท/ ท่าน ตลอดรายการ 2 ช้อปครบ 50,000  บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป รับเครดติเงนิคืน1,500  บาท  

3 ช้อปครบทกุ 100,000 บาท/เซลส์สลิป 

 

รับบัตรโดยสาร
เคร่ืองบิน  Cathay Pacific 
(ไป-กลับ) กรุงเทพฯ-ฮ่องกง 

จ านวน 1 ที่นัง่ มลูคา่ 8,000 บาท 

*จ ากดัรับบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
สงูสดุ 6 ที่นัง่ 

/บญัชีบตัรตลอดรายการ 

 

เงื่อนไข: 

 สทิธิพิเศษส าหรับบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดช าระแบบเต็มจ านวน (รายการผ่อนช าระ Be Smart งดร่วมรายการ) ที่ร้านค้า
ภายในศนูย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวนัที่ 15 ธ.ค. 60 –  15 ม.ค. 61  

 สงวนสิทธ์ิการลงทะเบียน เพื่อรับของสมนาคุณ ตาม Tier ที่ลกูค้าต้องการเพียง Tier เดียวเท่านัน้  โดยน าเซลส์สลิปที่มียอดใช้จ่าย
ภายในวนัเดียวกนั  ภายใต้ชื่อ-สกลุ / หมายเลขบตัรเดียวกนั พร้อมบตัรเครดิตมาลงทะเบียนที่จดุลงทะเบียนตามศูนย์การค้าก าหนด  

 สงวนสทิธ์ิการให้สทิธิพิเศษ เฉพาะเซลล์สลปิที่ลงทะเบียนครบถ้วนเรียบร้อยเท่านัน้   

 สงวนสทิธ์ิ ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ ห้างสรรพสนิค้า สยามพารากอน, Gourmet  Market & Home Fresh Mart และ Power Mall ไม่ร่วม
รายการสง่เสริมการขายนี ้

 สงวนสทิธ์ิ ส าหรับ Tier 1-2 จ ากดัการรับ เครดิตเงินคืน สงูสดุ 6,000 บาท /ท่าน (รวมบตัรหลกับตัรเสริม) ตลอดรายการ 

 สงวนสทิธ์ิ ส าหรับ Tier 3 จ ากดัการรับบตัรโดยสารเคร่ืองบิน สงูสดุ 6 ที่น่ัง /ท่าน (รวมบตัรหลกับตัรเสริม) ตลอดรายการ 

 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิ ยกเว้น  บตัรเครดิตประเภทองค์กร ,บตัรเครดิตสว่นราชการ ,บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการ
จดัซือ้ ไม่ร่วมในรายการสง่เสริมการขายนี ้   

 ธนาคารจะท าการเครดิตเงินคืน ภายใน 60 วนั หลงัจบโครงการ 

 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 กรณีมีข้อโต้แย้ง ค าตดัสนิของธนาคาร ถือเป็นที่สิน้สดุ 

 
 
 
 

 



 

 

                                      สิทธิพเิศษส าหรับสมาชกิบัตรเครดิตธนาคารกสกิรไทยท่ีศูนย์การค้าสยามพารากอน 
  

  ระยะเวลา      วนัท่ี 15 ธ.ค. 60 -15 ม.ค. 61   

 รับเครดติเงนิคืน 15%* เม่ือใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซือ้แลกรับ 
  แลกคะแนนเท่ายอดซือ้ รับเครดติเงินคืน ณ จดุลงทะเบียนชัน้ M ฝ่ัง Stardome 
 
เงื่อนไข 
*• สทิธิพิเศษเฉพาะผู้ ถือบตัรเครดิตกสกิรไทย ที่ใช้จ่ายภายในศนูย์การค้าสยามพารากอน เท่านัน้ • ผู้ ถือบัตรต้องแจ้งแลกคะแนนสะสมทุก
ครัง้ที่ต้องการแลกรับคืน 15% ณ จุดแลกคะแนนที่ทางศูนย์การค้าก าหนด เท่านัน้ •  คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออก
จากคะแนนสะสมของผู้ ถือบัตรตามจ านวนคะแนนที่ท าการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ • กรณีคะแนนสะสมไม่
เพียงพอ ธนาคารจะไม่ด าเนินการแลกเครดิตเงินคืน 15% ให้กบัผู้ ถือบตัร  การคืนเงินเครดิตเข้าบญัชีเครดิต ด าเนินการภายใน 60 วันท าการ 
• บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, บัตร Fleet Card ,บัตรเครดิตไทยเบฟ, ไม่
สามารถร่วมรายการได้ • สนิค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการสินค้าแลกซือ้ , บัตรของขวัญ, บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, สรุา ยา บัตรก านัล 
บตัรโทรศพัท์และบตัรเติมเงินทกุประเภท การช าระค่าบริการต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมและค่าประกันทุกประเภท ไม่สามารถ
ร่วมรายการนีไ้ด้ • ธนาคารสงวนสทิธ์ิให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ ถือบตัรที่ได้ช าระเงินตรงตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงไว้กับ
ธนาคารเสร็จสิน้แล้ว และยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธ์ิดังกล่าว • คะแนนสะสมไม่สามารถยกเลิก คืน แลก 
เปลีย่น หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ • กรณีมีข้อพิพาทค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นที่สิน้สดุ • ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 
 
 

 

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

