SIAM PARAGON THE 12th GLORIOUS YEARS
15 NOV 2017 – 15 JAN 2018
จุดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพเิ ศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 ณ จุดลงทะเบียน ชัน้ M ฝั่ ง Star Dome, Siam Paragon

เพิ่มเติม รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารธนชาต และนครหลวงไทย
ที่ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน
ระยะเวลา

วันที่ 8 ธ.ค. 60 -15 ม.ค. 61

รับบัตรคอนเสิร์ต “MEMORIES ARE FOREVER (Luxurious Cerebration by Christina
Aquilar concert)” จานวน 2 ใบ (มูลค่ า 10,000 บาท)
เมื่อมียอดใช้ จ่ายผ่านบัตร/เซลล์สลิป 150,000 บาท (จากัด 15 สิทธิ์)
รอบการแสดงวันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 19.00 น. – 20.30 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี ห้ อง NAPALAI BALLROOM
เงื่อนไขบัตรคอนเสิร์ต :
 ขอสงวนสิทธิ์การรับบัตรคอนเสิร์ต สาหรับลูกค้ าที่ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั ้น M, Star dome (ใกล้ ทางเข้ าพารากอน
ดีพาร์ ทเม้ นสโตร์ ฝั่ งร้ าน Valentino) เท่านั ้น
 จากัด 15 สิทธิ์ ที่ใช้ จ่ายผ่านบัตร/เซลล์สลิป 150,000 บาทขึ ้นไป ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. 2560 – 15 ม.ค. 2561 เท่านั ้น
 บัตรคอนเสิร์ตไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้

สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ศูนย์ การค้าสยามพารากอน
ระยะเวลา

วันที่ 15 ธ.ค. 60 -15 ม.ค. 61

เมื่อใช้ จ่ายครบตามเงื่อนไขเพียงนาเซลส์สลิปมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษจากรายการ ณ จุดลงทะเบียน
Tier

ยอดใช้ จ่าย

สิทธิพเิ ศษ

1

ช้ อปครบ 15,000-49,9999 บาท/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน 400 บาท

2

ช้ อปครบ 50,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน1,500 บาท

3

ช้ อปครบทุก 100,000 บาท/เซลส์สลิป

รับบัตรโดยสาร
เครื่องบิน Cathay Pacific
(ไป-กลับ) กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง

จากัดการรับ สิทธิพเิ ศษ
*จากัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด
6,000 บาท/ ท่าน ตลอดรายการ
*จากัดรับบัตรโดยสารเครื่องบิน
สูงสุด 6 ที่นงั่
/บัญชีบตั รตลอดรายการ

จานวน 1 ที่นงั่ มูลค่า 8,000 บาท
เงื่อนไข:
 สิทธิพิเศษสาหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดชาระแบบเต็มจานวน (รายการผ่อนชาระ Be Smart งดร่ วมรายการ) ที่ร้านค้ า
ภายในศูนย์การค้ าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61
 สงวนสิทธิ์ การลงทะเบียน เพื่อรับของสมนาคุณ ตาม Tier ที่ลกู ค้ า ต้ องการเพียง Tier เดียวเท่านั ้น โดยน าเซลส์สลิปที่ มียอดใช้ จ่า ย
ภายในวันเดียวกัน ภายใต้ ชื่อ-สกุล / หมายเลขบัตรเดียวกัน พร้ อมบัตรเครดิตมาลงทะเบียนที่จดุ ลงทะเบียนตามศูนย์การค้ ากาหนด
 สงวนสิทธิ์การให้ สทิ ธิพิเศษ เฉพาะเซลล์สลิปที่ลงทะเบียนครบถ้ วนเรียบร้ อยเท่านั ้น
 สงวนสิทธิ์ ยกเว้ น รายการใช้ จ่ายที่ ห้ างสรรพสินค้ า สยามพารากอน, Gourmet Market & Home Fresh Mart และ Power Mall ไม่ร่วม
รายการส่งเสริมการขายนี ้
 สงวนสิทธิ์ สาหรับ Tier 1-2 จากัดการรับ เครดิตเงินคืน สูงสุด 6,000 บาท /ท่าน (รวมบัตรหลักบัตรเสริม) ตลอดรายการ
 สงวนสิทธิ์ สาหรับ Tier 3 จากัดการรับบัตรโดยสารเครื่องบิน สูงสุด 6 ที่น่ ัง /ท่าน (รวมบัตรหลักบัตรเสริม) ตลอดรายการ
 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้ น บัตรเครดิตประเภทองค์กร ,บัตรเครดิตส่วนราชการ ,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการ
จัดซื ้อ ไม่ร่วมในรายการส่งเสริ มการขายนี ้
 ธนาคารจะทาการเครดิตเงินคืน ภายใน 60 วัน หลังจบโครงการ
 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 กรณีมีข้อโต้ แย้ ง คาตัดสินของธนาคาร ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยที่ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน
ระยะเวลา

วันที่ 15 ธ.ค. 60 -15 ม.ค. 61

รั บเครดิตเงินคืน 15%* เมื่อใช้ คะแนนสะสมเท่ ายอดซือ้ แลกรั บ
แลกคะแนนเท่ายอดซื ้อ รับเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนชัน้ M ฝั่ ง Stardome
เงื่อนไข
*• สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ใช้ จ่ายภายในศูนย์การค้ าสยามพารากอน เท่านั ้น • ผู้ถือบัตรต้ องแจ้ งแลกคะแนนสะสมทุก
ครัง้ ที่ต้องการแลกรับคืน 15% ณ จุดแลกคะแนนที่ทางศูนย์ การค้ ากาหนด เท่านั ้น • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออก
จากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจานวนคะแนนที่ทาการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ ไม่ว่ากรณีใดทั ้งสิ ้น • กรณีคะแนนสะสมไม่
เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาเนินการแลกเครดิตเงินคืน 15% ให้ กบั ผู้ถือบัตร การคืนเงินเครดิตเข้ าบัญชีเครดิต ดาเนินการภายใน 60 วันทาการ
• บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ , บัตรเครดิตมาสเตอร์ การ์ ดไทเทเนียมกสิกรไทย, บัตร Fleet Card ,บัตรเครดิตไทยเบฟ, ไม่
สามารถร่วมรายการได้ • สินค้ าและร้ านค้ าที่ไม่ร่วมรายการสินค้ าแลกซื ้อ, บัตรของขวัญ, บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ , สุรา ยา บัตรกานัล
บัตรโทรศัพท์และบัตรเติมเงินทุกประเภท การชาระค่าบริ การต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมและค่าประกันทุกประเภท ไม่สามารถ
ร่วมรายการนี ้ได้ • ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ ใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่ได้ ชาระเงินตรงตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงไว้ กับ
ธนาคารเสร็ จ สิ ้นแล้ ว และยังคงเป็ นสมาชิกบัตรเครดิ ตของธนาคาร ณ วันที่ ใช้ สิทธิ์ ดัง กล่า ว • คะแนนสะสมไม่สามารถยกเลิก คืน แลก
เปลีย่ น หรือ ทอนเป็ นเงินสดได้ • กรณีมีข้อพิพาทคาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ ้นสุด • ธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย
ไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

