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โปรโมช่ัน ONESIAM I LOVE SIAM 

วันที ่18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 (44 วัน) 

สยามพารากอน 

 

1. โปรโมชั่นบัตรเครดิต 
 

สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย                                                                          

และบัตรเครดิตกสิกรไทย  

ต่อที่  1 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%* เพียงใชค้ะแนนสะสมแลกเท่ายอดซือ้ (1 พ.ค. 63 – 31 พ.ค. 63) 

     ส่ง SMS ลงทะเบียนรบัสิทธิ์แลกคะแนน พิมพ ์SPC (วรรค) หมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย (วรรค)                

     จาํนวนคะแนนที่ตอ้งการแลก ส่งมาที่ 4545888 ตวัอย่าง SPC 123456789101 12500 

 

 ต่อที่ 2  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท** (6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63) 

ยอดใช้จ่าย/เซลสส์ลิป 

บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย 

รับเครดิตเงินคืน* 

บัตรเครดิตกสิกรไทย

ประเภทอ่ืนๆ 

รับเครดิตเงินคืน* 

20,000 บาทขึน้ไป 400 บาท 300 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 1,200 บาท 1,000 บาท 

บตัรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย จาํกัดการรบัเครดิตเงินคืน สูงสุด 1,200 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ 

6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 

หรือ บตัรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ จาํกัดการรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 1,000 บาท/ ท่าน/ ตลอด

รายการ ระหว่างวนัที่ 6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 

 

เง่ือนไขการแลกคะแนนของบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และ บัตรเครดิตกสิกรไทย 

• ผูถื้อบตัรตอ้งส่ง SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทุกครัง้ที่ตอ้งการแลกรบัคืน 12% โดยพิมพ ์SPC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 

หลกัสดุทา้ย (วรรค) จาํนวนคะแนนที่ตอ้งการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) ระหว่างวนัที่ 1 พ.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 

เท่านัน้ 

• คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถื้อบตัรตามจาํนวนคะแนนที่แจง้แลก ผ่าน SMS 

กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาํเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ใหกั้บผู้ถือบตัร 

• บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท บตัรเครดิตมาสเตอรก์ารด์ไทเทเนียม ไม่สามารถร่วมรายการ

แลกคะแนนได ้
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• กรณีที่ทางผู้ถือบตัรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต หรือทางรา้นคา้คืนยอดใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตไม่ว่ากรณี

ใดๆ ภายหลงัจากที่ทางธนาคารไดเ้ครดิตเงินคืนพิเศษเขา้บญัชีบตัรเครดิตไปแลว้ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชี

บตัรเครดิตนัน้ตามที่ธนาคารไดมี้การเครดิตเงินคืนให,้ คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปล่ียน หรือทอนเป็นเงินได ้และไม่สามารถ

ขอคืนไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้, ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเขา้บัญชี จะดาํเนินการภายใน 7 วนัทาํการ 

• ธนาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้กาํหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หาก

มีกรณีพิพาท คาํตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิน้สุด 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ K-Contact Center 0 2888 8888  

 

 

เง่ือนไขการรับเครดิตเงินคืน** (2)  

• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ลงทะเบียน ณ จุด

ลงทะเบียนที่ศูนยก์ารคา้กาํหนด ระหว่างวนัที่ 6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 เท่านัน้  

• บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย จาํกัดการรับเครดิตเงินคืน สงูสุด 1,200 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ หรือ บัตรเครดิตกสิกรไทย

ประเภทอื่นๆ จาํกัดการรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 1,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ 

• ในกรณีที่ลูกคา้ใช้จ่ายทั้งบัตรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย และบตัรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ธนาคารสงวนสิทธิ์จาํกัดรบัเครดิต

เงินคืนสงูสดุ 1,200 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ  

• ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเครดิตเงินคืนในบญัชีบตัรเครดิตของผูถื้อบตัร ภายใน 60 วนั หลงัจากสิน้สดุรายการส่งเสริมการขาย  

• บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay และ KBank Smart Pay 

by phone การซือ้บตัรกาํนลั หรือบตัรเติมเงินของรา้นคา้ต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการนีไ้ด ้  

• ผูถื้อบตัรไม่สามารถนาํใบเสร็จหรือเซลสส์ลิปมารวมคิดในการรบัเครดิตเงินคืนได ้  

• ผู้ถือบัตรที่จะไดร้ับเครดิตเงินคืน จะตอ้งมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชาํระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาํระเงินตามข้อกาํหนด

ของการเป็นผูถื้อบตัรเครดิตของธนาคาร จนถึงวนัที่ไดร้บัเครดิตเงินคืน  

• ธนาคารมีสิทธใินการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้กาํหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี ้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   

• หากมีกรณีพิพาท คาํตดัสินของธนาคารถือเป็นที่สิน้สดุ  

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ K-Contact Center 0 2888 8888 

 

 สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตซิตี ้(6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63)                                                        

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%*  

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*  

เม่ือใชค้ะแนนสะสมซิตี ้รีวอรด์ เท่ากับยอดใช้จ่ายในศูนยก์ารคา้ฯ / เซลลส์ลิป 

      ● รับเครดิตเงินคืน 15% สาํหรบับตัรเครดิตซิตี ้อัลทิมา บตัรเครดิตซิตี ้เพรสทีจ และบตัรเครดิตซิตี ้พรีเมียร ์

           ● รับเครดิตเงินคืน 12.5% สาํหรบับตัรเครดิตซิตีป้ระเภทอื่นๆ 

(จาํกัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/บตัรฯ/เดือน/ศูนยก์ารคา้) 
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ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท** 

เม่ือใชจ่้ายผ่านบัตรฯ 100,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลิป 

(จาํกัดเครดิตเงินคืนสงูสดุ 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ) 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการแลกคะแนน ต่อที่ 1* 

1. ยกเวน้บตัรเครดิตซิตี ้แคชแบ็ก, บตัรเครดิตซิตี ้ซิมพลิซิตี,้ บตัรเครดิตซิตี ้รอยลั ออรคิ์ด พลัส, บตัรเครดิตซิตี ้แกร็บ, บตัรเครดิต

ซิตี ้ลาซาดา้, บตัรเครดิตซิตี ้แม็คโคร และบตัรเสริมทุกประเภท 

2. คะแนนที่ทาํรายการแลว้ไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได ้

3. จาํกัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/บตัรฯ/เดือน/ศูนยก์ารคา้ 

 

เง่ือนไขการรับเครดิตเงินคืน ต่อที่ 2** 

1. จาํกัดการรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ (บตัรหลกัรวมบตัรเสริมทุกบัญชีรวมกัน) สาํหรบัยอดใชจ่้ายที่

ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน  

2. ธนาคารซิตีแ้บงก์จะทาํการโอนเครดิตเงินคืน เขา้บญัชีบัตรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิกบตัรฯ จะตอ้งคง

สภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวนัที่ทาํการโอนเครดิตเงินคืนเขา้บัญชี 

3. สงวนสิทธิ์สาํหรบัลกูคา้ที่มาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนเท่านัน้ 

4. สินคา้แบ่งจ่าย Citi PayLite ไม่ร่วมรายการ 

5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได ้

6. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิตีท้ี่ออกในประเทศไทยเท่านั้น  

7. ธนาคารซิตีแ้บงก์ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับสินคา้และบริการ หากมีปัญหาหรือขอ้สงสัย กรุณาติดต่อรา้นคา้หรือผูใ้หบ้ริการโดยตรง 

โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซือ้สินคา้และบริการ 

8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตดัสินขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพาทใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับรายการส่งเสริมการขายนี ้

9. BCBP78 

 

 

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารออมสิน  

จาํกัดสิทธ์ิรวมศูนยก์ารค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์สยามดิสคัฟเวอรี่ (6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63) 

    และไอคอนสยาม (21 ก.พ. 63 – 31 พ.ค. 63) 
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 สามารถเลอืกรับ พิเศษ 1 และ/หรือ พิเศษ 2 

พิเศษ 1 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงใช้คะแนน GSB Reward Point แลกเท่ายอดใช้จ่าย SMS แลกคะแนนสะสม  

 

 

 

 

พิเศษ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท* 

 

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ / เซลสส์ลิป รับเครดิตเงินคืน 

20,000 บาทขึน้ไป 300 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 1,000 บาท 

100,000 บาทขึน้ไป 3,500 บาท 

 

เง่ือนไข พิเศษ 1 

● ผู้ถือบัตรตอ้งส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครัง้ที่ตอ้งการแลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยพิมพ ์GS1#ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 12 

หลกัสดุทา้ย#จาํนวนเงินยอดใชจ่้ายต่อเซลลส์ลิป ส่งมาที่ 0898143480 (ค่าบริการขึน้อยู่กับเครือข่าย) 

● จาํกัดการแลกคะแนนขัน้ตํ่า 1,000 คะแนน ไม่จาํกัดจาํนวนครัง้ในการส่ง SMS แลกคะแนน เพื่อรบัเครดิตเงินคืน 10% 

● คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจาํนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่าน SMS กรณี

คะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาํเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร และคะแนนสะสมที่แลกไปแลว้ไม่สามารถ

ยกเลิก ขอคืน หรือเปล่ียนแปลงได ้ 

● การรบัเครดิตเงินคืนจะคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิต ภายใน  60 วนั หลงัจากสิน้สดุรายการส่งเสริมการขาย 

เง่ือนไข พิเศษ 2 

● ผู้ถือบัตรตอ้งส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครัง้ที่ตอ้งการรับเครดิตเงินคืน โดยพิมพ ์GS2#ตามดว้ยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#

จาํนวนเงินยอดใชจ่้ายต่อเซลลส์ลิป ส่งมาที่ 0898143480 (ค่าบริการขึน้อยู่กับเครือข่าย) 

● ผู้ถือบัตรฯ ตอ้งลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ก่อนรับเครดิตเงินคืน และรอรับ SMS ตอบกลับ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ภายในวันที่ทาํ

รายการ  

● จาํกัดสิทธิ์รบัเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ / บตัร / วนั และจาํกัดสิทธิ์รวมทัง้สิน้ภายในวงเงิน 300,000 บาท ตลอดรายการ 

● จาํกัดการมอบเครดิตเงินคืน สงูสดุ 7,000 บาท/ บตัร ตลอดรายการ  

พิมพ ์GS1#ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุทา้ย#จาํนวนเงินยอดใชจ้่ายต่อเซลลส์ลิป  

ส่งมาที่ 0898143480 (ค่าบริการขึน้อยู่กบัเครือข่าย) 

พิมพ ์GS2#ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุทา้ย#จาํนวนเงินยอดใชจ้่ายต่อเซลลส์ลิป  

ส่งมาที่ 0898143480 (ค่าบริการขึน้อยู่กบัเครือข่าย) 
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● ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเครดิตเงินคืนในบญัชีบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรภายใน 60 วนั หลงัจากสิน้สดุรายการส่งเสริมการขาย 

● ผูถื้อบตัรไม่สามารถนาํใบเสร็จหรือเซลสส์ลิปมารวมคิดในการรบัเครดิตเงินคืน 

เง่ือนไขท่ัวไป  

● สงวนสิทธิ์การใหเ้ครดิตเงินคืนเฉพาะบตัรที่ลงทะเบียน SMS ถูกตอ้งเพื่อรบัสิทธิ์ และไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยืนยนัการเขา้ร่วมรายการก่อน

ทาํรายการเท่านัน้ 

● ผูถื้อบตัรที่จะไดร้บัเครดิตเงินคืนจะตอ้งมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวติัการชาํระเงินที่ดี ไม่ผิดนดัชาํระเงิน ตามขอ้กาํหนดของการ

เป็นผูถื้อบตัรเครดิตของธนาคารจนถึงวนัที่จะไดร้บัเครดิตเงินคืน 

● ธนาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ข้อกาํหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี ้ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณี

พิพาท คาํตดัสินของธนาคารถือเป็นที่สิน้สดุ 

● ยกเว้นการใช้จ่ายสินคา้จาก ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ดีพารท์เมนทส์โตร,์ กรูเมต ์ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต, พาวเวอร ์มอลล,์ Siam 

Takashimaya, สรุา, บตัรกาํนลั, บตัรเติมเงินทุกประเภท, รายการผ่อนสินคา้, การซือ้เพื่อการลงทุน, การคา้, ขายส่ง, การซือ้ทอง, ใบรบัใบจอง

สินคา้, ใบมดัจาํค่าสินคา้, การแยกใบเสร็จจากยอดซือ้เพียงรายการเดียว รวมถึงการชาํระค่าสาธารณูปโภคและการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ทุกประเภท 

 

      สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี (6 มี.ค. 63 – 27 พ.ค. 63)                                                        

                            รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 13,000 บาท(1),(2) 

 

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000(1) 

เม่ือใช้จ่ายครบ 

(บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป) 

รับเครดิตเงินคืน (บาท) 

20,000 300 

50,000 1,000 

100,000 3,000(1) 

- จาํกัดการรบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 3,000 บาท/บญัชีบัตรหลกั/ตลอดรายการ 

- เครดิตเงินคืนจะเขา้ภายใน 90 วนั 

 

พิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท(2) 

เม่ือใชทุ้ก 1,000 คะแนนแลกรบัเครดิตเงินคืน 100 บาท 

- จาํกัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสูงสุด 100,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 10,000 บาท/บญัชีบตัรหลกั/ตลอดรายการ 

- เครดิตเงินคืนเขา้ภายในวนัถัดไป 
 

 

เง่ือนไข 

• สอบถามรายละเอียดและเง่ือนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะรา้นคา้เช่าภายในศูนยก์ารคา้สยามพารากอน  

และสินคา้ที่ร่วมรายการเท่านัน้ 

• สงวนสิทธิ์การใหเ้ครดิตเงินคืนเฉพาะลกูคา้ที่ใช้จ่ายตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ กาํหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ

ศูนยก์ารคา้เท่านัน้ มิฉะนัน้ถือว่าสละสิทธิ์ 

(1)เง่ือนไขการรับเครดิตเงินคืน 



Page 6 of 12 
 

• สงวนสิทธิ์การใหเ้ครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท ต่อหมายเลขบญัชีบตัรหลัก ภายใตช่ื้อ-นามสกุลเดียวกันตลอดรายการส่งเสริม

การขาย 

• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบัตรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบตัรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเขา้

บญัชีบตัรหลักเท่านัน้) 

• ในกรณีสงสยัว่าไม่ไดร้บัเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนยบ์ริการบตัรเครดิตภายใน 120 วนัหลงัจากวนัที่จบรายการ 

• ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนาํมาสะสมหรือรวมกันได ้โดยจะคาํนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลลส์ลิป 

• รายการส่งเสริมการขายนีไ้ม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได ้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงินเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวติัการชาํระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนใน

บญัชีของท่าน  

• ยอดใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตที่เขา้ร่วมรายการจะตอ้งเกิดขึน้ในวนัที่กาํหนดเท่านัน้ไม่นบัรวม ดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ยอดค่าใชจ่้ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินคา้ในภายหลงั ยอดค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้จากบตัรเสริมที่เรียกเก็บเงินจาก

บญัชีบตัรหลักบริษัทฯ 

• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปล่ียน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได ้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลงัว่ามีการยกเลิกการทาํรายการของรายการ

ส่งเสริมการขายนี ้

(2)เง่ือนไขสําหรับการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 

• สงวนสิทธิ์การเขา้ร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บตัรหลกั) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนสัเพียงพอต่อ

การแลกเท่านัน้ 

• จาํกัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนสัสงูสดุ 100,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 10,000 บาท/บญัชีบตัรหลกั/ตลอดรายการ 

• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนสั จะถูกหกัออกจากบัญชีบตัรฯ  เม่ือมีการแลกโดยอัตโนมติั ตามจาํนวนคะแนนที่สมาชิกบตัรระบุ 

• รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคาํนวณแลว้โอนเขา้บญัชีบตัรเครดิตในวนัถัดไปหลงัจากใช้จ่ายผ่านบตัรครบตามเง่ือนไข  

• คะแนนสะสมเม่ือแลก ณ รา้นคา้แลว้ ไม่สามารถยกเลิก แลกเปล่ียนหรือทอนเป็นเงินสดได ้

• คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได ้ 

• กรณีบัตรถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใชง้านไดจ้ะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบัตรรายการกรุงศรี โบนัส ทนัใจ 

• เม่ือมีการทาํการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิกรายการไดทุ้กกรณี 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• เง่ือนไขอื่นๆเป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้ริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการ หากมีปัญหาหรือขอ้สงสัยกรุณา

ติดต่อผูใ้หบ้ริการโดยตรง 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือขอ้มูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสาํคัญ ผู้ถือบตัรควรเก็บหลกัฐานการเขา้ร่วมรายการ และเซลลส์ลิปไวเ้พื่อ

การตรวจสอบกรณีจาํเป็น  

• เง่ือนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกาํหนด หากมีกรณีพิพาท คาํตดัสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สดุ  

• ยกเวน้การซือ้สินคา้จากหา้งสรรพสินคา้ภายในสยามพารากอน, Power Mall, Gourmet Market,แผนกสุรา, บตัรโทรศพัท ์ บตัร

เติมเงินทุกประเภท, บตัรกาํนัล, การซือ้สินคา้ผ่อนชาํระ, Krungsri Smart Plan 

• ใหบ้ริการสินเช่ือโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยุธยา จาํกัด 
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บัตรเครดิต กรุงศรีที่ร่วมรายการ 
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สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC (6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63)                                                        

 

● รับเครดิตเงินคืน 12% ทุกวนัไม่จาํกัดยอดสงูสดุตลอดรายการ 

เม่ือใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตฯ กับรา้นคา้เช่าภายในศูนยก์ารคา้ฯ และใชค้ะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใชจ่้ายต่อเซลสส์ลิป แลกรบั 

หมายเหตุ : สาํหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นาํเซลลส์ลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับรา้นคา้เช่าภายในศูนย์การค้าฯ มา

ลงทะเบียนแจง้ความประสงคก์ารรบัสิทธิพิเศษทัง้หมดของรายการที่จุดแลกรบัสิทธิพิเศษของงานภายในศูนยก์ารคา้ฯ เท่านัน้ 

- ศูนยก์ารค้า Siam Paragon ยกเว้นเซลสส์ลิปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ จากแผนกต่างๆ ในห้างสรรพสินคา้ Paragon ไม่สามารถ

ร่วมรายการได ้

เง่ือนไขรายการ 

1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นีบ้ริษัท บตัรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจดัทาํขึน้เพื่อมอบสิทธิประโยชนใ์หแ้ก่สมาชิกบัตร

เครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนKTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ  รา้นคา้เช่า

ภายในศูนยก์ารคา้ Siam Discovery, ศูนยก์ารคา้ Siam Center และ ศูนยก์ารคา้ Siam Paragon  ในช่วงระหว่างวันที่ 6 มี.ค. 63 – 31 

พ.ค. 63 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเง่ือนไขที่กาํหนดเท่านัน้ 

2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเวน้สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บตัรเครดิต KTC - ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, 

บตัรเครดิต KTC VISA CORPORATE,KTC-SCG VISA PURCHASING และบตัร KTC เพื่อหน่วยงานรฐั ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการนีไ้ด ้

3. ขอสงวนสิทธิ์สาํหรบัสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเง่ือนไขที่กาํหนดเท่านัน้  และเฉพาะการใชค้ะแนนสะสมแลกรับ

สิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทาํรายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตร

เครดิตฯ ใชแ้ลกรบัสิทธิพิเศษตามเง่ือนไขที่กาํหนดเท่านัน้ 

4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใชค้ะแนนสะสมแลกรบัภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุรายการ 

5. ขอสงวนสิทธิ์โดยถือขอ้มลูของเคทีซีเป็นสาํคัญ สมาชิกบตัรเครดิตฯ ผูร่้วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์

สลิปเพื่อเป็นหลกัฐานอา้งอิงและตรวจสอบในกรณีจาํเป็น 

6. สิทธิประโยชนต์ามรายการนีไ้ม่สามารถแลกเปล่ียน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชาํระหนี ้

ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวนัที่เคทีซีทาํการมอบสิทธิประโยชน ์ โดยยึดขอ้มลูของเคทซีีเป็นสาํคญั 

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้

ค่าเสียหาย (ถา้มี) หากมีการใชสิ้ทธิ์เขา้ร่วมรายการ โดยไม่สจุริต ทุจริต หรือฉอ้ฉล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิประโยชน์ในรายการนี ้ หรือใชบ้ตัรฯ 

เพื่อธุรกิจทางการคา้เชิงพาณิชย ์ใช้บัตรฯ  ผิดเง่ือนไขที่กาํหนด หรือผิดวัตถุประสงคข์องการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิก

รายการใชจ่้ายภายหลงัจากเคทีซีไดม้อบสิทธิประโยชนใ์หแ้ก่สมาชิกไปแลว้ 

9. เง่ือนไขอื่นๆ ที่มิไดก้าํหนดในรายการนีใ้หเ้ป็นไปตามที่รา้นคา้/ผูข้ายสินคา้/ผูใ้หบ้ริการกาํหนด โปรดตรวจสอบเง่ือนไขก่อนการซือ้สินคา้/

บริการ 

10. เคทีซีไม่ใช่ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูใ้หบ้ริการ และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ เก่ียวกับสินคา้/บริการตามรายการนี ้ กรณีสมาชิกมีขอ้สงสัย

หรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับสินคา้/บริการ หรือตอ้งการใบเสร็จหรือ ใบกาํกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผูจ้าํหน่ายและ/หรือเจ้าของ

ผลิตภณัฑห์รือบริการนัน้ๆ 

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือยกเลิก รายละเอียด เง่ือนไขและ/หรือสิทธิประโยชนใ์ดๆ ในรายการนี ้ (รวมถึงเปล่ียนแปลง

ของรางวลัที่มีมลูค่าใกลเ้คียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และในกรณีมีขอ้พิพาท คาํตดัสินของเคทีซีถือเป็นที่สิน้สดุ 

12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ KTC PHONE 02 123 5000 
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สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย ์(1 พ.ค. 63 – 31 พ.ค. 63)  

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท*  

 

  

 

 

 

จาํกัดการรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 2,500 บาท/ท่าน (ทุกประเภทบตัรรวมกัน)/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย  

เง่ือนไขบัตรเครดิตไทยพาณิชย ์

• สาํหรบัผูถื้อบัตรเครดิตไทยพาณิชย ์ทุกประเภท ยกเวน้ บตัรเครดิตนิติบุคคล (“ผูถื้อบตัร”) เม่ือใชจ่้าย ณ รา้นคา้เช่าที่ร่วมรายการโซน

ศูนยฯ์ Siam Paragon ระหว่างวนัที่ 1 พ.ค. 63 – 31 พ.ค. 63  

• จาํกัดการรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 2,500 บาท/ ท่าน(ทุกประเภทบตัรรวมกนั)/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย  

• ขอสงวนสิทธิ์ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายตามเง่ือนไขเท่านัน้ โดยเศษของการคาํนวณที่ไม่เขา้ข่ายจะไม่ไดน้าํมาคาํนวณในการมอบ

เครดิตเงินคืน 

• ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใชจ่้ายที่เกิดขึน้มาจากการแบ่งชาํระค่าสินคา้ชิน้เดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการ

มอบเครดิตเงินคืน 

• ธนาคารจะทาํการเครดิตเงินคืนใหภ้ายใน 60 วนั หลงัจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไวใ้นใบแจง้ยอด

รายการบัตรเครดิต (Statement) 

•  เฉพาะการใชจ่้ายแบบเต็มจาํนวนผ่านเคร่ือง EDC กับรา้นคา้เช่าที่ร่วมรายการ คือ รา้นคา้เคร่ืองประดบั รา้นคา้เฟอรน์ิเจอร ์ชุดเคร่ือง

นอน นาฬิกา แว่นตา เสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองหอม สถาบนักวดวิชา สถาบนัสอนพิเศษ และรา้นอาหาร

โซนศูนยฯ์ Siam Paragon เท่านัน้  

•  ยกเว้นการใช้จ่ายภายในหมวดหา้งฯ Paragon / Food court/ Take Away / Take Home/ /Gourmet Market/ Power Mall / 

Sportmall / Entertainment Zone อาทิ เช่น Sea Life, Blu-O, Kidzania, Paragon Cineplex / รา้นหนงัสือ / รา้นทอง/ คลินิกและ

สถาบนัเสริมความงาม/ คอรส์ออกกาํลงักายและ Fitness/ รายการผ่อนชาํระ 0%ทุกประเภท/ รา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รา้นกลอ้ง เคร่ือง

เสียง คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ ์IT / การใชจ่้ายที่รา้น Mobile อาทิ เช่น รา้น AIS / DTAC / True / Jaymart / iStudio / Vertu / 

Samsung / บตัรโทรศพัท ์ ค่าโทรศพัทมื์อถือรายเดือน บตัรเติมเงิน / Gift Card Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่า

สาธารณูปโภคต่างๆ/ ค่าดอกเบีย้/ ค่าปรบั/ ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ เคร่ืองยนตแ์ละรถยนต ์/รายการใช้จ่ายผ่าน Online   

•  ผูถื้อบตัรตอ้งลงทะเบียนเพื่อรบัสิทธิ์ในวนัที่ซือ้สินคา้ โดยลงทะเบียนผ่านเจ้าหนา้ที่ของศูนยก์ารคา้ตามขัน้ตอนที่ศูนยก์ารคา้มีบริการ

ให ้ในกรณีที่ศูนยก์ารคา้กลบัมาเปิดใหบ้ริการปกติ ผู้ถือบตัรตอ้งนาํเซลลส์ลิปและบัตรเครดิตตวัจริงเพื่อมาลงทะเบียนรบัสิทธิ์ที่ชัน้ M 

จุดแลกรบัของสมนาคุณ ฝ่ัง Stardome ในวนัที่ซือ้สินคา้เท่านัน้  

• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผูอ้ื่นหรือแลกเปล่ียนหรือทอนเป็นเงินสดหรือส่ิงอื่นใด  

ยอดใช้จ่าย /เซลลส์ลิป  (บาท) เครดิตเงินคืน  (บาท) 

20,000-49,999 200 

50,000-99,999 1,000 

ตัง้แต่ 100,000 ขึน้ไป 2,500 
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•  ผูถื้อบตัรที่ไดร้บัเครดิตเงินคืนจะตอ้งมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวติัการชาํระเงินที่ดี ไม่ผิดนดัชาํระเงิน ตามขอ้กาํหนดของ

ธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดขอ้บงัคบั และ/หรือ เง่ือนไขใด ๆ   

•  ยอดใชจ่้ายที่นาํมาคาํนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นบัรวมยอดใชจ่้ายที่เกินกว่าวงเงินที่ไดร้บัอนุมัติจากทาง

ธนาคาร เม่ือผูถื้อบตัรขอใชเ้กินกว่าวงเงินในแต่ละบตัรเครดิต ถึงแมว่้าผู้ถือบตัรจะชาํระเงินเขา้บญัชีเครดิตเพื่อรองรบัค่าใชจ่้ายใน

ส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ไดร้บัอนุมติัจากทางธนาคารก็ตาม  

•  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชนจ์ากรายการส่งเสริมการขายจากการใชบ้ตัรเพื่อเป็นไปในลกัษณะการใชเ้พื่อทางการคา้

และ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี ้  

•  ธนาคารมีสิทธิ์เปล่ียนแปลง กติกา เง่ือนไข ขอ้กาํหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนต่์าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนีไ้ดโ้ดย

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนดาํเนินการ เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นที่ไม่อาจแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้กรณีที่มีขอ้พิพาท ใหถื้อคาํตดัสิน

ของธนาคารเป็นที่สดุ 

•  โปรดตรวจสอบเง่ือนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ หรือศูนยบ์ริการไทยพาณิชย ์โทร. 02-777-7777 

 

 

 
บตัรเครดิต TMB  

แบ่งจ่ายไดท้กุอย่าง 0% 3 เดือน (ขัน้ต ํ่า 1,000 บาท/ เซลลส์ลิป) เพียงรูดแล้วโทร.1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ เลือก

ทาํรายการด้วยตนเองผ่าน TMB TOUCH/ TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 

เง่ือนไขบตัรเครดิต TMB ( TMB So GoOOD) 

 

• สาํหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ามาทาํรายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ดว้ย

ตนเองผ่าน TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวนัสรุปยอดบญัชี หรือผ่าน TMB TOUCH / TMB Internet Banking 

ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.จนถึงวนัสรุปยอดบญัชี (รอบบญัชีเดียวกับที่มีการใชจ่้าย) 

• ยอดใชจ่้ายที่ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ไดแ้ก่ ยอดใชจ่้ายในเชิงธุรกิจ ยอดใชจ่้ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดเบิก

ถอนเงินสดล่วงหนา้ รายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินคา้ภายหลัง  ยอดใชจ่้ายจากการซือ้กองทุนรวม ยอดใชจ่้ายที่เกิดจากบริการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ยอดใชจ่้ายที่เกิดจากดอกเบีย้ ค่าปรบั และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

• สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเขา้บัญชีเงินฝากไม่ประจาํ TMB ดอกเบีย้สูงจากยอดแบ่งจ่าย 

TMB So GoOOD 

• ยอดขัน้ตํ่าที่สามารถใชบ้ริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได ้คือ 1,000 บาทขึน้ไป / เซลลส์ลิป 
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บัตรเครดิตยูโอบีเลดี ้

บตัรเครดิตยูโอบีเลดี ้ให้คุณแบ่งชาํระ 0% 6 เดือน สําหรับยอดใช้จ่ายในหมวดแฟช่ันในการซือ้กระเป๋า หรือ รองเท้า 

ตัง้แต่ 10,000 – 200,000 บาท ทัง้ในและต่างประเทศ/เซลสส์ลิป (โทรถาม Call Center ว่า Brand นีร่้วมผ่อนไหม) 

**** ลูกค้าต้องแสดงความจํานงเข้าร่วมรายการน้ีผ่าน UOB Call Center 02-285-1555 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาํการ ก่อนวัน

ครบกาํหนดวัดสรุปยอดบัญชีของสมาชิกบัตร ***** 

เง่ือนไขบัตรเครดิตยูโอบีเลดี ้

• รายการส่งเสริมการขายนีใ้หเ้ฉพาะผู้ถือบตัรเครดิตยูโอบีเลดีทุ้กประเภทที่ออกในประเทศไทยเท่านัน้ ยกเวน้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ 

• การใชจ่้ายสาํหรบัรายการนีต้อ้งเป็นการใชจ่้ายตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท/เซลสส์ลิป ในการซือ้กระเป๋า หรือรองเทา้ ณ รา้นคา้

ในหมวดสินคา้แฟชั่นเท่านัน้ โดยยึดตาม Merchant Category Code ที่วีซ่าและมาสเตอรก์ารด์กาํหนดเท่านัน้ คือ 5311, 5611, 

5621, 5631, 5651, 5661, 5681, 5691, 5699, 5948, 5999 และ 5309 

• ลกูคา้ตอ้งแสดงความจาํนงเขา้ร่วมรายการนีผ่้าน UOB Call Center 02-285-1555 ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการ ก่อนวนัครบ

กาํหนดวดัสรุปยอดบัญชีของสมาชิกบตัร 

• ในกรณีที่ลูกคา้ติดต่อทาํรายการหลงัวนัสรุปยอดบญัชี ลูกคา้ตอ้งชาํระยอดขัน้ตํ่าตามที่เรียกเก็บในรอบบญัชีนัน้ก่อน ธนาคารจึง

จะพิจารณาอนุมัติใหร่้วมโปรแกรมนีไ้ด ้

• หากลูกคา้ทาํการยกเลิกบตัรเครดิต ธนาคารจะเรียกเก็บยอดใช้จ่ายเต็มจาํนวนทนัที 

• การเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนีจ้ะไม่ไดร้บัคะแนนสะสม 

 

 

 


