
 
5. โปรโมชั่นบัตรเครดติอื่นๆที่ร่วมรายการ                                                                      

เฉพาะวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

 

 

สิทธิพเิศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดติซิตี ้ 

• รับเครดิตเงนิคืนสงูสุด 20%* เมื่อใช้คะแนนสะสมซติี ้รีวอร์ด เทา่กบัยอดใช้จ่ายที่สยามพารากอน/เซลส์สลปิ 

ยอดใช้จ่าย /เซลส์สลิป รับเครดิตเงนิคืน* 
(เมื่อใช้คะแนนสะสมซติี ้รีวอร์ด เทา่กบัยอดใช้จ่าย/เซลส์สลปิ) 

1 – 29,999 บาท 10% 
30,000 – 79,999 บาท 12% 
80,000 บาทขึน้ไป 15% 

 

พิเศษ! ส าหรับบตัรเครดติซิตี ้อัลทิมา และ บัตรเครดิตซติี ้เพรสทีจ รับเครดติเงนิคนื 20%*                          

เมื่อใช้คะแนนสะสมซิตี ้รีวอร์ด เทา่กบัยอดใช้จ่ายตัง้แต ่80,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ                                    

(จ ากดัการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/บตัรฯ/เดอืน/ศนูย์การค้าฯ) 

เงื่อนไข*  
• ยกเว้นบตัรเครดิตซิตี ้แคชแบ็ก, บตัรเครดิตซิตี ้ซิมพลซิิตี,้ บตัรเครดิตซิตี ้รอยลั ออร์คิด พลสั, บตัรเครดิตซิตี ้แกร็บ,   
   บตัรเครดิตซิตี ้ลาซาด้า, บตัรเครดิตซิตี ้แม็คโคร และบตัรเสริมทกุประเภท 
• คะแนนท่ีท ารายการแล้วไมส่ามารถคืนหรือยกเลกิได้ 
• จ ากดัการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/บตัรฯ/เดือน/ศนูย์การค้าฯ 
• สงวนสทิธ์ิส าหรับลกูค้าท่ีมาลงทะเบียนท่ีจดุลงทะเบียนเทา่นัน้  
• ธนาคารซิตีแ้บงก์จะท าการโอนเครดิตเงินคนื เข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ ระหวา่งวนัท่ี      16 พ.ย. 2563 – 10 
ม.ค. 2564 โดยสมาชิกบตัรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบตัรฯ จนถึงวนัท่ีท าการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี 
• สนิค้าแบง่จ่าย Citi PayLite ไมร่่วมรายการ 
• สงวนสทิธ์ิส าหรับฝ่ังช้อปปิง้ คอมเพลก็ซ์ เฉพาะในระยะเวลาของโปรโมชัน่เทา่นัน้ 



• ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นได้ 
• สงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิตีท่ี้ออกในประเทศไทยเทา่นัน้ 
• ธนาคารซิตีแ้บงก์ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยั กรุณาติดตอ่ร้านค้าหรือผู้ให้บริการ 
  โดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตดัสนิใจซือ้สินค้าและบริการ 
• ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาตดัสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัรายการสง่เสริมการขายนี ้
• UCBU31 
 

 

สิทธิพเิศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดติ กรุงศรี  

• รับเครดิตเงนิคืนและ Siam Gift Card รวมสูงสุด 14,000 บาท*,** 

   พิเศษ 1 : รับเครดิตเงนิคนืสูงสุด 4,000 บาท* 

เมื่อใช้จ่ายครบ  
(บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป) 

รับเครดิตเงนิคืน  
(บาท) 

20,000 400 
100,000 4,000* 

              • จ ากดัการรับเครดติเงินคืนสงูสดุ 4,000 บาท/บญัชีบตัรหลกั/ตลอดรายการ 
              • เครดิตเงินคืนจะเข้าภายใน 90 วนัหลงัจบรายการระหวา่งวนัท่ี 16 พ.ย. 2563 – 10 ม.ค. 2564 
 

    พิเศษ 2 : แลกพอยต์รับ SIAM GIFT CARD มูลค่าสูงสุดต่อวนั 10,000 บาท*                                           

               ผ่านเมนูคูปองบนแอป UChoose  

แลกพอยต์ รับ Siam Gift Card 
มูลค่า (บาท) 

2,999 พอยต์ 300 
4,999 พอยต์ 500** 

                          • จ ากดัการแลกคะแนนสงูสดุ 100,000 คะแนน/วนั หรือเทียบเทา่ 10,000 บาท 
                          • สงวนสทิธ์ิการรับสทิธ์ิ 1 รหสั / สทิธ์ิ / ครัง้ 
 
กรุณากดรับสิทธ์ิ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับ Siam Gift Card เท่านัน้ 



ขัน้ตอนการแลกง่ายๆผ่านเมนูคูปองบนแอป UChoose 
1. เลอืกเมน ู“คปูอง” และเลอืกสทิธิพิเศษทีต้่องการแลก  
2. แตะรับสทิธ์ิ และกดยืนยนัการแลกคะแนน 
3. ส าเร็จ กรุณาแสดงรหสัแก่พนกังาน ณ จดุลงทะเบยีนเพื่อรับ Siam Gift Card 
4. คปูองมีอาย ุ60 นาที หลงัจากแลกคะแนนกรุณาใช้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
ลงทะเบียนรับเครดติเงนิคนืและรับ Siam Gift Card - Redemption Counter ชัน้ M Star Dome สยามพารากอน 

 

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงนิคืน 

 ยกเว้นการซือ้สนิค้าจากห้างสรรพสนิค้าภายในสยามพารากอน, Power Mall, Gourmet Market,แผนกสรุา, บตัรโทรศพัท์ บตัร

เติมเงินทกุประเภท, บตัรก านลั, การซือ้สนิค้าผอ่นช าระ, Krungsri Smart Plan 

 สอบถามรายละเอียดและเง่ือนไขเพิ่มเติม ณ จดุขาย เฉพาะร้านค้าในศนูย์การค้าและสนิค้าที่ร่วมรายการเทา่นัน้ 

 สงวนสทิธ์ิการให้เครดิตเงินคนืเฉพาะลกูค้าที่ใช้จ่ายตามเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ ก าหนดและลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบยีนของ

ศนูย์การค้าเทา่นัน้ มิฉะนัน้ถือวา่สละสทิธ์ิ 

 สงวนสทิธ์ิการให้เครดิตเงินคืนสงูสดุ 4,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชีบตัรหลกั ภายใต้ช่ือ-นามสกลุเดียวกนั ตลอดรายการ

สง่เสริมการขาย  

 บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย (กรณีบตัรเสริมเครดติเงินคืนจะโอน

เข้าบญัชีบตัรหลกัเทา่นัน้) 

 ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ด้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดตอ่ศนูย์บริการบตัรเครดิตภายใน 120 วนัหลงัจากวนัท่ีจบรายการ 

 ยอดการใช้จ่ายแตล่ะรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะค านวณเครดติเงินคืนตอ่เซลส์สลปิ 

 รายการสง่เสริมการขายนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นๆ ได้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิในการเครดิตคืนเงินเฉพาะสมาชิกท่ียงัคงสภาพสมาชิกอยู ่และมีประวตัิการช าระดจีนถึงวนัท่ีมีการเครดติเงินคืน

ในบญัชีของทา่น  

 ยอดใช้จา่ยผา่นบตัรเครดติที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึน้ในวนัท่ีก าหนดเทา่นัน้ไมน่บัรวม ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนียม

ตา่งๆ ยอดคา่ใช้จา่ยที่ถกูยกเลกิ ยอดคา่ใช้จา่ยที่มีการคืนสนิค้าในภายหลงั ยอดคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จากบตัรเสริม ที่เรียกเก็บ

เงินจากบญัชีบตัรหลกับริษัทฯ 

 รายการเครดติเงินคืนไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 



 ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบตัร ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงัวา่มกีารยกเลกิการท ารายการของรายการ

สง่เสริมการขายนี ้

**เงื่อนไขส าหรับการแลกคะแนนร้บSiam Gift Card 

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตกรุงศรี ทกุประเภท ท่ีมีแอปพลเิคชนั UChoose เทา่นัน้ (บตัรทีไ่มร่่วมรายการได้แก่ บตัร
เครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด)  

 สามารถใช้ "เป็นสว่นลด" / "แลกสนิค้า/บริการ" สาขาที่ร่วมรายการเทา่นัน้ 

 จ ากดัการแลกคะแนนสงูสดุ 100,000 คะแนนต่อวนั หรือเทยีบเทา่ 10,000 บาท/วนั 

 กดรับสทิธ์ิ ณ จดุขายเทา่นัน้ COUPON มีอาย ุ60 นาที หลงัจากแลกคะแนนกรุณาใช้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 COUPON ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขาย หรือโปรโมชัน่อื่นๆได้ 

 COUPON มีจ านวนจ ากดั เง่ือนไขการใช้ COUPON เป็นไปตาม (ร้านค้า/ผู้ให้บริการ/เว็บไซต์) ก าหนด และไมส่ามารถรับสทิธ์ิ
โดยการบนัทกึภาพหน้าจอมือถือได้ 

 COUPON สามารถน าไปใช้ "เป็นสว่นลด"/ "แลกสนิค้า/บริการ" ตามเง่ือนไขที่ก าหนด และต้องช าระเงินสว่นตา่งหลงัจากหกั
สว่นลดตามที่ได้รับแล้วผา่นบตัรเครดิต กรุงศรีที่ท าการแลกคะแนน (ถ้าร้านค้าไมรั่บบตัรเครดติ กรุณาระบ ุ"เงินสด") เทา่นัน้ 

 กรุณากดปุ่ ม “แตะเพ่ือรับสทิธ์ิ” เพื่อแลกรับ COUPON โดยใช้รหสั COUPON ดงักลา่วเพื่อรับ Siam Gift Card  และกดปุ่ ม 
"ร้านค้ากดเพ่ือรับสทิธ์ิ" หลงัจากรับ Siam Gift Card  เรียบร้อยแล้วเพ่ือยืนยนัการใช้สทิธ์ิ 

 สงวนสทิธ์ิในการรับสทิธ์ิแลกคะแนนสะสมเฉพาะบตัรหลกัท่ีมคีะแนนสะสมเพียงพอตอ่การแลกเทา่นัน้ หมายเลข
โทรศพัท์มือถือที่ท าการแลกคะแนนต้องตรงกบัหมายเลขโทรศพัท์มือถือที่ระบใุนระบบของบริษัทฯ เทา่นัน้ หากต้องการ
เปลีย่นแปลงกรุณาติดตอ่เบอร์ศนูย์บริการบตัรเครดิตตามด้านหลงับตัรฯ 

 COUPON นีใ้ช้ได้เฉพาะสนิค้าทีร่่วมรายการเทา่นัน้ และไมส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นๆ ได้ 

 รายการ COUPON นีไ้มส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ หรือน าไปเป็นสว่นลดในการใช้บริการครัง้ถดัไปได้ 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ โดยถือข้อมลูท่ีบริษัทฯมีอยูเ่ป็นส าคญั ผู้ ถือบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลปิไว้
เพื่อการตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 

 เง่ือนไขการใช้สว่นลดเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการก าหนดคะแนนจะถกูหกัออกจากบญัชีบตัรเครดิตตามจ านวนท่ีแลก ณ วนัท่ีท า
รายการและไมส่ามารถยกเลกิได้ทกุกรณี 

 บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขและสทิธิประโยชน์ใดๆของรายการสง่เสริมการตลาดโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือค าตดัสนิของบริษัทฯเป็นท่ีสดุ 

 กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเง่ือนไขจากสือ่อื่นๆ ของบริษัทฯ, www.krungsricard.comหรือโทร Call Center ของร้านค้าที่
ร่วมรายการ 

 ให้บริการสนิเช่ือโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 



 

สิทธิพเิศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดติไทยพาณิชย์                                                                        

โปรแรง วนัเดียวเทา่นัน้ กบับตัรเครดิต SCB เมื่อช้อปร้านแบรนด์ดงัท่ีร่วมรายการ เฉพาะการใช้จ่าย ร้านค้าเคร่ืองประดบั นาฬิกา 

แวน่ตา เสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองดนตรี เคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง สถาบนักวดวิชา สถาบนัสอนพิเศษ และร้านอาหาร

โซนศนูย์การค้าสยามพารากอนเทา่นัน้ 

• แลกรับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 19%* เมื่อใช้คะแนนเทา่ยอดซือ้ 

บัตรเครดติ SCB ที่ร่วมรายการ ใช้คะแนนเท่ายอดซือ้แลกรับเครดิตเงนิคืน 

SCB PRIVATE BANKING/ SCB FIRST/ SCB PRIME/ SCB M 

LEGEND/ SCB M LUXE 19% 

บัตรเครดติไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ และ SCB M LIVE 

(ยกเว้น บตัรเครดิต Family Plus และบตัรเครดิตนติิบคุคล) 12% 

จ ำกดักำรแลกคะแนนสูงสดุ 100,000 คะแนน/ท่ำน (รวมทกุประเภทบตัร) ตลอดระยะเวลำส่งเสริมกำรขำย และลงทะเบียนทีช่ัน้ M จุด

แลกรบัของสมนำคณุ ฝ่ัง Stardome ในวนัทีซ้ื่อสินคำ้เท่ำนัน้ 

 

*เงื่อนไข 

 สทิธิพิเศษนีส้ าหรับผู้ ถือบตัรเครดิตไทยพาณิชย์ ทกุประเภท ยกเว้น บตัรเครดติ Family Plus และบตัรเครดตินิติบคุคล (“ผู้ ถือบตัร”) 
เมื่อใช้จา่ย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศนูย์การค้าสยามพารากอน ในวนัพธุที่ 9 ธ.ค. 63 เทา่นัน้  

 ผู้ ถือบตัรใช้คะแนนสะสมเทา่ยอดซือ้แลกรับเครดิตเงินคืน ดงันี ้(i) ส าหรับบตัรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / 
SCB PRIME /SCB M LEGEND/ SCB M LUXE แลกรับเครดติเงินคืน 19% (ii) ส าหรับบตัรเครดิต SCB ประเภทอื่นและบตัรเครดิต 
SCB M LIVE แลกรับเครดิตเงินคืน 12%  

 สทิธิพิเศษนีเ้ฉพาะการใช้จา่ย ณ ร้านค้าเชา่ท่ีร่วมรายการ คือ ร้านเคร่ืองประดบั นาฬิกา แวน่ตา เสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั กระเป๋า รองเท้า 
เคร่ืองดนตรี เคร่ืองหอม สถาบนักวดวิชา สถาบนัสอนพิเศษ และร้านอาหารโซนศนูย์การค้าเทา่นัน้ 

 ยกเว้น การใช้จา่ยภายในห้างฯ Paragon / Food court/ Take Away / Take Home/ /Gourmet Market/ Power Mall / Sportmall / 
Entertainment Zone อาทิ เช่น Sea Life, Blu-O, Kidzania, Paragon Cineplex /ร้านเฟอร์นิเจอร์/ ร้านเคร่ืองนอน/ ร้านหนงัสอื / 
ร้านทอง/ คลนิิกและสถาบนัเสริมความงาม/ คอร์สออกก าลงักายและ Fitness/ รายการผอ่นช าระทกุประเภท (ผอ่นช าระ SCB ดีจงั 



และ Call For Dee Jung)/ ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ร้านกล้อง เคร่ืองเสยีง คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ IT / การใช้จา่ยที่ร้าน Mobile อาทิ 
เช่น ร้าน AIS / DTAC / True / Jaymart / iStudio / Vertu / Samsung / บตัรโทรศพัท์  คา่โทรศพัท์มือถือรายเดือน บตัรเติมเงิน / 
Gift Card Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกบัทางธนาคาร/ คา่สาธารณปูโภคตา่งๆ/ คา่ดอกเบีย้/ คา่ปรับ/ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ/ 
เคร่ืองยนต์และรถยนต์ /รายการใช้จ่ายผา่น online 

 ผู้ ถือบตัรต้องน าเซลล์สลปิและบตัรเครดติตวัจริงเพื่อมาลงทะเบยีนท่ีชัน้ M จดุแลกรับของสมนาคณุ ฝ่ัง Stardome ในวนัท่ีซือ้สนิค้า
เทา่นัน้ 

 จ ากดัการแลกคะแนนสงูสดุ 100,000 คะแนน /ทา่น (ทกุประเภทบตัรรวมกนั) ตลอดระยะเวลาสง่เสริมการขาย 

 คะแนนสะสมที่แลกรับเครดติเงินคืนแล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไมส่ามารถขอใช้คะแนนสะสม
ลว่งหน้า (Point Advanced) ได้ 

 ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดติที่ใช้จ่ายภายใน 5 วนันบัจากวนัท่ีท ารายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืน                    
ไว้ในใบแจ้งยอดรายการบตัรเครดิต (Statement) 

 ผู้ ถือบตัรที่ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกต ิมีประวตัิการช าระเงินท่ีดี ไมผิ่ดนดัช าระเงิน ตามข้อก าหนดของ
ธนาคาร และไมเ่คยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบงัคบั และ/หรือ เง่ือนไขใด ๆ   

 ยอดใช้จา่ยที่น ามาค านวณในรายการสง่เสริมการขาย ธนาคารจะไมน่บัรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกวา่วงเงินท่ีได้รับอนมุตัจิากทาง
ธนาคารเมื่อผู้ ถือบตัรขอใช้เกินกวา่วงเงินในแตล่ะบตัรเครดิต ถงึแม้วา่ผู้ ถือบตัรจะช าระเงินเข้าบญัชีเครดติเพื่อรองรับคา่ใช้จ่ายใน
สว่นท่ีเกินกวา่วงเงินบตัรเครดติทีไ่ด้รับอนมุตัิจากทางธนาคารก็ตาม 

 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการให้สทิธิประโยชน์จากรายการสง่เสริมการขายจากการใช้บตัรเพื่อเป็นไปในลกัษณะการใช้เพื่อทาง
การค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทกุกรณีไมร่่วมรายการสง่เสริมการขายนี ้ 

 ธนาคารและศนูย์การค้ามีสทิธ์ิเปลีย่นแปลง กติกา เง่ือนไข ข้อก าหนด ระยะเวลา สทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ และยกเลกิรายการสง่เสริม
การขายนีไ้ด้โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 7 วนั ก่อนด าเนินการ เว้นแตม่เีหตจุ าเป็นท่ีไมอ่าจแจ้งให้ทราบลว่งหน้าได้ กรณีที่มีข้อ
พิพาท ให้ถือค าตดัสนิของธนาคารและศนูย์การค้าเป็นท่ีสดุ 

 โปรดตรวจสอบเง่ือนไข เพิ่มเติม ณ จดุขาย หรือศนูย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สิทธิพเิศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดติทีเอ็มบี บัตรเครดติธนชาต และบัตรเครดตินครหลวงไทย  

• รับฟรี Siam Gift Card 600 บาท* เมื่อช้อป 15,000 บาท ขึน้ไป / เซลล์สลปิ 

จ ากดัรับ Siam Gift Card 1 สทิธ์ิตอ่ทา่น ตลอดรายการ (รวมทกุหน้าบตัร), จ ากดั 70 สทิธ์ิ ตลอดรายการ 

 

สิทธิพเิศษ So GooOD** (บัตรเครดิตทีเอ็มบ)ี 
ช้อปแล้วอยา่ลมืแบง่จ่ายกบั ทีเอม็บี โซกู๊ด แบง่จ่าย 0% 3 เดือน (ขัน้ต ่า 1,000 บาท/ เซลล์สลปิ) เพียงรูดแล้วโทร.1558 กด 1                             
ตามด้วย 01 หรือ เลอืกท ารายการด้วยตนเองผา่น TOUCH/ Internet Banking ก่อนวนัสรุปยอดบญัชี 
 

 

*เงื่อนไขโปรโมชั่น 

 สทิธิพิเศษนีเ้ฉพาะบตัรเครดิตทเีอ็มบี บตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบคุคลธรรมดาเทา่นัน้                                   

ไมร่วมบตัรองค์กรทกุประเภท 

 เมื่อใช้จา่ยผา่นบตัรเครดติทีเอม็บี บตัรเครดิตธนชาต หรือบตัรเครดิตนครหลวงไทย ท่ีศนูย์การค้า Siam Paragon โดยจ ากดัรับ 

Siam Gift Card สงูสดุ 600 บาท ตลอดรายการ ณ จดุแลกรับ Siam Gift Card ระหวา่งวนัท่ี 9 ธ.ค. 63 

 จ ากดัสทิธิเฉพาะร้านค้าและสนิค้าที่ร่วมรายการ สอบถามเพิ่มเติม ณ จดุลงทะเบียนศนูย์การค้า Siam Paragon  

 ใบเสร็จที่น ามาแลกของรางวลั ต้องเป็นวนัเดียวกนั ณ.วนัท่ีมาแลกของรางวลัที่จดุลงทะเบียนเทา่นัน้ 

 จ ากดัการแลก Siam Gift Card เฉพาะ 70 สทิธ์ิแรก ตลอดรายการ โปรดตรวจสอบจ านวนสทิธ์ิได้ท่ีจดุแลกรับ Siam Gift Card ของ

แตล่ะศนูย์ฯ 

 รายการสง่เสริมการขายนี ้ไมส่ามารถ แลก เปลีย่น ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสทิธ์ิให้ผู้ อ่ืนได้  

 กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือค าตดัสนิของธนาคารเป็นท่ีสดุ 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558 (ส าหรับบตัรเครดิตทีเอ็มบี) หรือ โทร 1770 กด 0  กด 2                          

(ส าหรับบตัรเครดิตธนชาต) 

 

 

 



**เงื่อนไข TMB So GooOD  

 ส าหรับผู้ ถือบตัรเครดิต TMB ที่มีสถานะบตัรปกติ และโทรเข้ามาท ารายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ด้วย
ตนเองผ่าน TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวนัสรุปยอดบญัชี หรือผ่าน TMB TOUCH / TMB Internet 
Banking ระหวา่งเวลา 6.00-22.00 น.จนถึงวนัสรุปยอดบญัชี (รอบบญัชีเดียวกบัท่ีมีการใช้จ่าย) 

 ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชัว่คราว ยอด
เบิกถอนเงินสดลว่งหน้า รายการที่ถกูยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลงั  ยอดใช้จ่ายจากการซือ้กองทนุรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก
บริการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบีย้ คา่ปรับ และคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ 

 สงวนสทิธ์ิยกเลกิคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบญัชีเงินฝากไมป่ระจ า TMB ดอกเบีย้สงูจากยอดแบ่งจ่าย 
TMB So GooOD 

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




