สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตทีร่ ่วมรายการ : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17.5%**
**เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯกําหนด หากลูกค้าทํารายการผ่อนชําระกับทางธนาคารแล้วจะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้อีก


รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (สําหรับการซื้ อ Siam Gift Card)

**เฉพาะร้านค้าที่รว่ มรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯกําหนด

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน (1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท เมื่อมียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตอิออนตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
รวมการใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

ยอดใช้จา่ ย / เซลส์สลิป
10,000 – 49,999 บาท
50,000 – 99,999 บาท
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้ นไป

รับเครดิตเงินคืน
400 บาท
2,800 บาท
6,000 บาท

หมายเหตุ : โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SMB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค)
ส่งมาที่ 4589123 ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และได้รบั ข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย)
ข้อกําหนดและเงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษสําหรับผูถ้ ือบัตรเครดิตทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) เมื่อมียอดใช้จ่ายที่รา้ นค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนด ระหว่างวันที่
1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 61
2. ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั เครดิตเงินคืน ดังนี้
• ยอดใช้จา่ ยตั้งแต่ 10,000 - 49,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
• ยอดใช้จา่ ยตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,800 บาท
• ยอดใช้จา่ ยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้ นไป / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 6,000 บาท
(สูงสุด 8,000 บาท / บัญชีบตั รหลัก / รวมทุกศูนย์การค้าฯ / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคํานวณจากอัตราสูงสุด / เซลส์สลิป และ
ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคํานวณรวมเข้าบัญชีบตั รหลัก)
3. ผูถ้ ือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SMB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค)
ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และได้รบั ข้อความตอบรับจากระบบ

(1 ครั้ง/บัตร/รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โปรดเก็บหลักฐานการทํารายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
4. บริษัทฯ จะคํานวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ไม่รวมถึงการใช้จ่ายที่หา้ งสรรพสินค้า, ฟู้ ด ฮอลล์, โฮม เฟรช
มาร์ท, กูรเ์ มต์ มาร์เก็ต, เพาเวอร์มอลล์, การชําระค่าสินค้าหรือบริการประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกํานัล, บัตรเติมเงิน, ทองคํา
และจิลเวลรี่, สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชําระ, สินเชื่อเงินกูแ้ ละเช่าซื้ อ, การซื้ อหน่ วยลงทุน, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การ
เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ ย ค่าธรรมเนี ยมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยมและภาษี อากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืน
สินค้า/บริการ
5. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รหลักภายใน 90วันนับแต่วนั สิ้ นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย กรณีที่ยงั ไม่ได้รบั เครดิตเงินคืน
โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พน้ ระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่เครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน
90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั เครดิตเงินคืน
6. ยอดใช้จ่ายของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
7. เครดิตเงินคืนเป็ นสิทธิ์เฉพาะตัวของผูถ้ ือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็ นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะผูถ้ ือบัตรที่ยงั คงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชําระที่ดีตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รบั เครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดงั ต่อไปนี้ (1) มีการชําระเงินเข้าบัญชีบตั รเครดิตเกินวงเงินที่
บริษัทฯ อนุ มตั ิ (2) ใช้บตั รเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อนั ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือ
ธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บตั รเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ
กําหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผูถ้ ือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยุติรายการส่งเสริมการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการ
ส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีขอ้ พิพาทคําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็ นที่สุด
10.ข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ จัดทําขึ้ นเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาข้อความภาษาไทย
เป็ นหลักในการตีความ
11.โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย เว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ

(15 มี.ค.-15 พ.ค.61)
อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตรัี้ บเครดิตเงินคืนสูงสุด 17.5%
จุดลงทะเบียน: Citi M Visa Customer Service ชั้น 4 สยามพารากอน
ต่อที่ 1* รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสม ซิตี้รีวอร์ด เท่ายอดซื้ อ
สําหรับบัตรเครดิตซิตี้ เอ็ม วีซ่า และซิตี้ อัลทิมา่
ต่อที่ 2** รับเครดิตเงินคืนเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
ยอดใช้จา่ ย
เครดิตเงินคืน
ทุกๆ 30,000 บาท/ เซลล์สลิป
500
100,000 บาท/ เซลล์สลิป
3,000
200,000 บาท/ เซลล์สลิป เฉพาะร้านค้าในหมวดแฟชัน่
10,000
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์
- *ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้แคชแบ็ก บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และบัตรเสริมทุกประเภท
- คะแนนที่ทาํ รายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้
- จํากัดยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 : 300,000 บาท/ บัตรฯ ตลอดรายการ
- **จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ บัตร/ ตลอดรายการ
- */** ธนาคารซิตี้แบงก์จะทําการเครดิตเงินคืน และคะสะสมซิตี้รีวอร์ดเข้าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาํ การโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
- สงวนสิทธิ์การคํานวณเครดิตเงินคืน 10,000 บาท เฉพาะยอดใช้จา่ ยจากร้านค้าหมวดแฟชัน่ เท่านั้น

(16 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561)

อภิสทิ ธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตรัี้ บเครดิตเงินคืนสูงสุด 17.5 %

ต่อที่ 1* -รับเครดิตเงินคืน 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสม ซิตี้รีวอร์ด เท่ายอดซื้ อสําหรับบัตรเครดิตซิตี้ เอ็ม วีซ่า
และซิตี้ อัลทิมา่
-รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดเท่ายอดซื้ อสําหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ
จุดลงทะเบียน: Citi M Visa Customer Service ชั้น 4 สยามพารากอน
ต่อที่ 2** รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ PRC (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ
12 หลักสุดท้าย (ไม่ตอ้ งเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
ยอดใช้จา่ ย / เซลส์สลิป
เครดิตเงินคืน
ทุก 20,000 บาท
350 บาท
50,000 บาทขึ้ นไป
2,000 บาท
100,000 บาทขึ้ นไป
5,000 บาท
เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิม่า / เพรสทีจ / พรีเฟอร์ และซีเล็คเท่านั้น
จํากัดการรับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท /บัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)/ ศูนย์การค้า/ตลอดรายการ
เงื่อนไขธนาคารซิตแบงก์
ี้
ต่อที่ 1: - ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้แคชแบ็ก บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และบัตรเสริมทุกประเภท
- สงวนสิทธิ์สาํ หรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและตัดคะแนนที่ Citi M Visa Customer Service ชั้น 4 ข้าง Fitness First
- คะแนนที่ทาํ รายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้
- จํากัดยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 : 300,000 บาท/ บัตรฯ ตลอดรายการ
ต่อที่ 2: - จํากัดการรับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท/บัตรฯ/ตลอดรายการ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม) และลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม
- ธนาคารซิตี้แบงก์จะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพ
สมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาํ การโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
- สงวนวิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายตามที่กาํ หนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์สาํ หรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ในระยะเวลาของโปรโมชัน่ เท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
- ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อร้านค้าหรือผูใ้ ห้บริการโดยตรง โปรด
สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้ อสินค้าและบริการ
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย (1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17.5% เมื่อใช้จา่ ยตามเงื่อนไข
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 15%* เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จา่ ย
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 2.5%**
ยอดใช้จา่ ย/เซลส์สลิป
20,000 บาทขึ้ นไป
60,000 บาทขึ้ นไป

รับเครดิตเงินคืน
400 บาท
1,300 บาท

120,000 บาทขึ้ นไป

3,000 บาท

**• จํากัดการรับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท/ท่านตลอดรายการ
• แจ้งแลกคะแนนและลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนชั้น M ฝัง่ Stardome ศูนย์การค้าสยามพารากอน เท่านั้น
เงื่อนไข
*• สิทธิพิเศษเฉพาะผูถ้ ือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น • ผูถ้ ือบัตรต้องแจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ตอ้ งการแลก
รับคืน 15% ณ จุดแลกคะแนนที่ทางศูนย์การค้ากําหนด เท่านั้น • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้ ือบัตรตาม
จํานวนคะแนนที่ทาํ การแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็ นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้ น • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะ
ไม่ดาํ เนิ นการแลกเครดิตเงินคืน 15% ให้กบั ผูถ้ ือบัตร การคืนเงินเครดิตเข้าบัญชีเครดิต ดําเนิ นการภายใน 60 วันทําการ • สินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วม
รายการสินค้าแลกซื้ อ, บัตรของขวัญ, บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิ กส์, สุรา ยา บัตรกํานัล บัตรโทรศัพท์และบัตรเติมเงินทุกประเภท การชําระค่าบริการต่างๆ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าธรรมเนี ยมและค่าประกันทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ ได้ • บัตรเครดิตไทเทเนี ยม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิ ติบุคคลทุก
ประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ ได้ **• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผูถ้ ือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชั้น M ฝั ง่
Stardome ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันที่ 1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561 เท่านั้น • จํากัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ท่านตลอดรายการ • ผูถ้ ือ
บัตรจะได้รบั เครดิตเงินคืนในบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้ นสุดรายการส่งเสริมการขาย • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิ ติบุคคล
ทุกประเภท และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay และ KBank Smart Pay By Phone ไม่สามารถร่วมรายการนี้ ได้ • ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถนําใบเสร็จหรือ
เซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสําหรับรายการนี้ ได้ */** • ผูถ้ ือบัตรที่จะได้รบั เครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติการ
ชําระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชําระเงินตามข้อกําหนดของการเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รบั เครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข ข้อกําหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพพิ าท คําตัดสินของธนาคารถือเป็ นทีส่ ิ้ นสุด • สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิบตั รเครดิต กรุงศรี (1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561)

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*

Step 1 : ใช้ 1,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท (10%)
Step 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%*
เมื่อใช้จา่ ยครบ
ทุก 1,000 บาท/เซลล์สลิป
เมื่อใช้จา่ ยครบ (บาทขึ้ นไป/เซลล์สลิป)
20,000
50,000
100,000

รับ
ฟูจิชะ กรีนที (รสเทสตี้ ) 1 ขวด
รับเครดิตเงินคืน (บาท)
300
1,000
5,000*

หมายเหตุ
จํากัด 5 ขวด/ท่าน/วัน

- จํากัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสูงสุด 50,000 คะแนน/บัญชีบตั ร/วัน
- จํากัดการรับฟูจิชะ กรีนที (รสเทสตี้ ) 5 ขวด/ท่าน/วัน
- จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/บัญชีบตั รหลัก/ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน่ /ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เงื่อนไข
· สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าในศูนย์การค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
· สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกําหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้า
สยามพารากอน : ชั้น M Stardome มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์)
เงื่อนไขสําหรับการแลกคะแนนเป็ นเครดิตเงินคืน
· สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี(บัตรหลัก)ที่รว่ มรายการและมีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเพียงพอต่อการแลก
เท่านั้น โดยจํากัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสูงสุด 50,000 คะแนน/บัญชีบตั รหลัก/วัน
เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
· ฟูจชิ ะ กรีนที (รสเทสตี้ ) จํากัดการรับนํ้าชาเขียว 5 ขวด/ท่าน/วัน หรือจนกว่าสินค้าจะหมด เฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่าย ครบทุก

1,000 บาท/เซลล์สลิป
· สมาชิกบัตรจะต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ ใบเสร็จ เซลล์สลิป และบัตรเครดิตเพื่อแลกรับของสมนาคุณ ณ จุดแลกของสมนาคุณในวันที่ทาํ
รายการเท่านั้น
· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกของสมนาคุณคืน กรณีที่มีการยกเลิกรายการซื้ อสินค้าหรือสมาชิกบัตรปฏิเสธการชําระเงินในภายหลัง
· ของสมนาคุณไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
· สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบตั รหลัก ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
ที่ศนู ย์การค้าสยามพารากอน
· บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รฯภายใน 90 วันหลังสิ้ นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบตั รเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบตั ร
หลักเท่านั้น)
· ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รบั เครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
· ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคํานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
· รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
· ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยงั คงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชําระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
· ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้ น ในวันที่กาํ หนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชี
บัตรหลักบริษัทฯ
· รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้
· ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทํารายการของรายการส่งเสริม
การขายนี้
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน (ต่อ)
· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็ นสําคัญ ผูถ้ ือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการ
ตรวจสอบกรณีจาํ เป็ น
· บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีขอ้ สงสัยกรุณาติดต่อผูใ้ ห้บริการโดยตรงเท่านั้น
· ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริษัทฯกําหนด หากมีกรณีพิพาท
คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็ นที่สุด
· ยกเว้นการซื้ อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าภายในสยามพารากอน, Power Mall ทุกสาขา, Gourmet Market และ Home Fresh Mart
ทุกสาขา ,แผนกสุรา, บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกํานัล, การซื้ อสินค้าผ่อนชําระ Krungsri Smart Plan
· ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC (1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561)

แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 15% (ไม่จาํ กัดยอดแลกรับสูงสุดตลอดรายการ)

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC และใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
- แลกรับเครดิตเงินคืน 13% วันจันทร์ – พฤหัสบดี หรือ 15% วันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์
(เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น)

หรือ แลกรับ Siam Gift Card 300.-

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 10,000.- ต่อเซลส์สลิป ณ ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน
เท่านั้น (จํากัดยอดรับ Siam Gift Card สูงสุด 1,500.- ต่อสมาชิกบัตรเครดิต ต่อตลอดรายการ)
หมายเหตุ : สิทธิพิเศษการแลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 15% และการแลกรับ Siam Gift Card 300.- สําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่
นําเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการที่จุดแลกรับสิทธิพิเศษของ
งานภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น M STARDOME เท่านั้น และยอดใช้จ่ายจากแผนกต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้า Paragon
Department Store ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

เงื่อนไขรายการ
• รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทําขึ้ นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่
สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC
(“บัตรฯ”) ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตร
เครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่ วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ ได้
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัดชําระหนี้
ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ให้สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการ
ซื้ อสินค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์สาํ หรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กาํ หนดเท่านั้น และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิ
พิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทํารายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้แลก
รับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กาํ หนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้ นสุดรายการ
• เงื่อนไขการใช้ Siam Gift Card เป็ นไปตามเงื่อนไขของศูนย์การค้าฯ และยอดคงเหลือหลังจากการใช้ Siam Gift Card ต้องชําระด้วยบัตรเครดิต
KTC เท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็ นสําคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผูร้ ว่ มรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์สลิป
เพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจาํ เป็ น
• ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็ นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผอู ้ ื่นได้
• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกําหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และกรณีมีขอ้ พิพาท คําตัดสินของเคทีซี ถือเป็ นที่สิ้นสุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561)
• รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาท / ใบเสร็จ / เซลส์สลิป
• รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายครบ 100,000 บาทขึ้ นไป / ใบเสร็จ/ เซลส์สลิป
เงื่อนไข
• ลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณที่ทางธนาคารฯ กําหนด ชั้น M Stardome
เงื่อนไขการคํานวณ
- รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อใช้จา่ ยครบทุก 10,000 บาท / ใบเสร็จ
- รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จา่ ยครบ 100,000 บาทขึ้ นไป / ใบเสร็จ
• ขอสงวนสิทธิ์ ในการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / ท่าน / รายการ ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าการ
ใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ น มาจากการแบ่งชําระค่าสินค้าชิ้ นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเงินคืน และเรียกรับสินค้า
คืนได้
• คํานซรจากการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าภายในศุนย์การค้าสยามพารากอน ร้านค้าในกลุ่ม Fashion เครื่องหนัง กระเป๋า
รองเท้า เครื่องประดับ นาฬิกา Jewelry Watch Dining เท่านั้น ยกเว้น สินค้าผ่อนชําระ การซื้ อเพื่อค้า ขายส่ง บัตรโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน การใช้จ่ายที่รา้ น Mobile ร้าน AIS / DTAC / True / Jaymart / Istudio / Vertu / Samsung /
บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน Gift Card Voucher เครื่องยนต์ รถยนต์ ค่านํ้า ค่าไฟ การ
แลกเปลี่ยนเงิน สินค้าผ่อนชําระ SCB 0% ดีจงั
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณเฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์โดยผูถ้ ือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรและไม่
ผิดนัดชําระเงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอเรียกคืนในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผูท้ ี่ได้รบั สิทธิ์มีคุณสมบัติไม่
ถูกต้อง
• ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าการใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ น มาจากการแบ่งชําระค่าสินค้าชิ้ นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์
ปฏิเสธการมอบเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการคํานวณค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคํานวณ ที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นํามาคํานวณในการ
มอบเงินคืน
• ในกรณีที่ทางธนาคารฯ มี 2 รายการส่งเสริมการขายที่ซอ้ นกัน ขอสงวนสิทธิ์สาํ หรับลูกค้าโดยได้รบั รายการส่งเสริมการขาย
จากรายการนี้ เท่านั้น และ ไม่สามารถลงทะเบียน รายการส่งเสริมการขายซํ้ากันได้
• เงินคืน จะปรากฎในใบแจ้งหนี้ ใน 60 วันหลังจบรายการ
• เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการโปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย
(1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท*

เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแบบชําระเต็มจํานวน/เซลล์สลิป
ยอดใช้จา่ ย/เซลล์สลิป
เครดิตเงินคืน
20,000 – 59,999 บาท
300 บาท
60,000 – 119,999 บาท

1,500 บาท

120,000 บาทขึ้ นไป

4,800 บาท

*รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท/บัญชีบตั ร/ตลอดรายการ
*ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน ณ จุดแลกรับการสมนาคุณชั้น M STARDOME ภายในวันที่ทาํ รายการซื้ อสินค้าเท่านั้น

• รับเพิ่ม ! เครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้ อ/เซลล์สลิป
ประสงค์ใช้คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท:
• ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สําหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น M, Star dome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดี
พาร์ทเม้นสโตร์ ฝัง่ ร้าน Valentino) เท่านั้น
• การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้ นไป/หมายเลขบัตร/
เซลล์สลิป และทํารายการแบบชําระเต็มจํานวนเท่านั้น โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้จ่าย/หมายเลข
บัตร/เซลล์สลิป (ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึ้ นในทุกยอดใช้จ่ายจะไม่นํามาคํานวณเครดิตเงินคืน
• จํากัดการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 6,000 บาท/บัญชีบตั ร/ตลอดรายการ
• การเครดิตเงินคืนจะคํานวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริมรวมกันจากทุกรายการส่งเสริมการขาย ที่
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2561 เท่านั้น โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รหลักเท่านั้น
• ธนาคารฯ จะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธิ์ไม่ให้
สําหรับรายการที่เป็ นการแยกยอดใช้จ่ายออกเป็ นหลายเซลล์สลิป และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่ยงั คงมี
สถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชําระจนถึงวันที่ทาํ การเครดิตเงินคืน
• ยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป สามารถนํามารวมคํานวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บตั รเครดิตที่เป็ นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ
การใช้บตั รเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บตั รเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบตั ร
เครดิต ซึ่งมีผลเป็ นการเพิ่มวงเงินการใช้บตั รเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กําหนด
• การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จา่ ย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน10%:
• สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยต้องเป็ นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม
ในบัตรฯ เท่านั้น
• ผูถ้ ือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวันที่ทาํ รายการ
• การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผูถ้ ือบัตรที่มีคะแนนสะสมอยูใ่ นบัตร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับ
ยอดใช้จ่ายจากร้านค้าที่รว่ มรายการในวันที่ธนาคารฯ ดําเนิ นการหักคะแนนเพื่อทําการเครดิตเงินคืน
• กําหนดการใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทุกยอดการใช้จ่าย สงวนสิทธิ์เฉพาะการทํารายการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้ น
ไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (กรณียอดใช้จา่ ยตํา่ กว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ ได้) และการเครดิตเงินคืนจะ
คํานวณจากจํานวนเงินหลัก100 บาทขึ้ นไป เศษของจํานวนเงินไม่ถึง 100 บาท ไม่สามารถนํามาแลกเพื่อเป็ นส่วนลดได้ ตัวอย่าง
ยอดใช้จ่าย 15,550 บาท ตัดคะแนนที่ 15,500 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 1,550 บาท ซึ่งลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการตัด
คะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทุกครั้งที่ตอ้ งการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็ นเครดิตเงินคืน
• คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้ ือบัตรเครดิต ตามจํานวนที่ทาํ การแลกคะแนนในวันที่เครดิตเงินคืน
• ธนาคารฯ จะทําการเครดิตเงินคืนในวันทําการถัดจากวันที่ผูถ้ ือบัตรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
• กรณีที่ลกู ค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสําหรับทํารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจํานวนเท่ากับยอดใช้จา่ ย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
ดําเนิ นการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้ อแลกรับเครดิตเงินคืนให้
• คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็ นเงินสดได้
• คะแนนสะสมที่ขอใช้สิทธิแลกเป็ นเครดิตเงินคืนแล้วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
เงื่อนไขอื่นๆ :
• สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านั้น
• บัตรเครดิตสําหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้
• ธนาคารฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปั ญหาทางเทคนิ คต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและ
เซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จาํ เป็ น

• สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้รว่ มกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
• สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต การซื้ อบัตรของขวัญ การซื้ อสินค้าจากร้านค้าที่ไม่ได้
ร่วมรายการ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้ อสินค้าและบริการ รวมถึงรายการเงินคืนที่เกิดจาก Refund ทุกประเภท
• กรณีที่มีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับการคํานวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผูถ้ ือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน
90 วันนับแต่วนั ที่ธนาคารทําการเครดิตเงินคืน
• ข้อกําหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา เป็ นไปตามที่ธนาคารฯ กําหนด กรณีที่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ คําตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุด
• ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการ
พิมพ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
นางสาวภัทรีพนั ธ์ วรมงคลพฤกษ์

ผูจ้ ดั การส่วนส่งเสริมการตลาด โทร 02-610-8148

