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

**เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯกําหนด

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตทีร่ ่วมรายการ : บัตรกํานัล/เครดิตเงินคืนสูงสุด 20%**

**เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯกําหนด หากลูกค้าทํารายการผ่อนชําระกับทางธนาคารแล้วจะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้อีก

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
รวมการใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

ยอดช้อป / เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน
5,000 – 24,999 บาท
150 บาท
25,000 - 49,999
800 บาท
50,000 – 99,999
2,000 บาท
100,000 – 199,999
5,000 บาท
ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้ นไป
12,000 บาท
จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท / บัญชีบตั รหลัก / ตลอดรายการ รวมทุกศูนย์การค้า)
• ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS (1 ครั้ง / หมายเลขบัตร) พิมพ์ SMC ตามด้วยเลขบัตร 16 หลัก(ไม่ตอ้ งเว้นวรรค) ส่งมาที่
4589123 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
1. สิทธิพเิ ศษสําหรับผูถ้ ือบัตรเครดิตทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
เมื่อมียอดใช้จ่ายที่รา้ นค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนด ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 31
ก.ค. 61
2. ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั เครดิตเงินคืน ดังนี้
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 - 24,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 25,000 - 49,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 - 199,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้ นไป / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 12,000 บาท
(สูงสุด 12,000 บาท/บัญชีบตั รหลัก/รายการส่งเสริมการขาย รวมทุกศูนย์การค้าโดยคํานวณจากอัตราสูงสุด/เซลส์สลิป และยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะ
คํานวณรวมเข้าบัญชีบตั รหลัก)

3. ผูถ้ ือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SMC ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4589123 ผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และได้รบั ข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการ
ขาย ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ ) โปรดเก็บหลักฐานการทํารายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
4. บริษัทฯ จะคํานวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ไม่รวมถึงการใช้จ่ายที่หา้ งสรรพสินค้า, ฟู้ ด ฮอลล์, โฮม เฟรช มาร์ท, กูรเ์ มต์
มาร์เก็ต, เพาเวอร์มอลล์, การชําระค่าสินค้าหรือบริการประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกํานัล, บัตรเติมเงิน, ทองคําและจิลเวลรี่, สินค้าขายส่ง
เพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชําระ, สินเชื่อเงินกูแ้ ละเช่าซื้ อ, การซื้ อหน่ วยลงทุน, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ ย
ค่าธรรมเนี ยมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยมและภาษี อากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
5. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รหลักภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิ้ นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยงั ไม่ได้รบั เครดิตเงินคืน โปรดแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พน้ ระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่เครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั เครดิตเงินคืน
6. ยอดใช้จ่ายของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
ข้อกําหนดและเงื่อนไข(ต่อ)
7. เครดิตเงินคืนเป็ นสิทธิ์เฉพาะตัวของผูถ้ ือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็ นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะผูถ้ ือบัตรที่ยงั คงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชําระที่ดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึง
วันที่ได้รบั เครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดงั ต่อไปนี้ (1) มีการชําระเงินเข้าบัญชีบตั รเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุ มตั ิ (2) ใช้
บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อนั ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือ
ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บตั รเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กําหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
นี้ หากพบภายหลังว่าผูถ้ ือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยุติรายการส่งเสริมการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้
โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีขอ้ พิพาทคําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็ นที่สุด
10. ข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ จัดทําขึ้ นเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็ นหลักใน
การตีความ
11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิม่ เติมที่จุดขาย เว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561)

รับ Siam Gift Card สูงสุด 1,500 บาท/วัน
หรือบัตรโดยสารเครื่องบิน Cathay Pacific (รวมทุกเส้นทางสูงสุด 4 ที่นั ่ง)/ตลอดรายการ
Tier
1

ยอดใช้จา่ ย/เซลส์สลิป
ช้อปครบ 15,000-49,999 บาท

สิทธิพิเศษ
Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท

จํากัดการรับ สิทธิ
พิเศษ
*จํากัดสูงสุด 1,500 บาท
ต่อบัตรต่อวัน ต่อศูนย์ฯ

2

ช้อปครบ 50,000-119,999 บาท

Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท

3

ช้อปครบทุก 120,000 บาท

บัตรโดยสารเครื่องบิน Cathay Pacific
ไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง) 1 ที่นัง่
มูลค่า 8,000 บาท

4

ช้อปครบทุก 220,000 บาท

รวม 3 ศูนย์ฯ
รับบัตรโดยสารเครื่องบิน Cathay Pacific
(รวมบัตรหลัก บัตรเสริม)
ไป-กลับ ญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ-โอซาก้า)
ตลอดรายการ

*จํากัดการรับบัตรโดยสาร
เครื่องบิน รวมทุกเส้นทาง
สูงสุด 4 ที่นัง่ ต่อท่าน

หรือ (กรุงเทพฯ-โตเกียว) 1 ที่นัง่

มูลค่า 18,000 บาท
เงื่อนไข:
• สิทธิ พิเศษสําหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดชําระแบบเต็มจํานวน (รายการผ่อนชําระ Be Smart งดร่วมรายการ) ณ ร้านค้า
ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 61
• สงวนสิทธิ์การลงทะเบียน เพื่อรับของสมนาคุณโดยนําเซลส์สลิปที่มียอดใช้จ่ายภายในวันเดียวกัน ภายใต้ชื่อ-สกุ ล / หมายเลขบัตรเดียวกัน
พร้อมบัตรเครดิตมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนตามที่ศนู ย์การค้าฯ กําหนด
• สงวนสิทธิ์การให้สิทธิพิเศษ เฉพาะเซลล์สลิปที่ลงทะเบียนครบถ้วนเรียบร้อยเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน, Gourmet Market & Home Fresh Mart และ Power Mall รวมถึ งการ
ซื้ อสินค้าเพื่อนําไปจําหน่ ายต่อ ไม่รว่ มรายการส่งเสริมการขายนี้
เงื่อนไข:(ต่อ)
• สงวนสิทธิ์ จํากัดการรับ Siam Gift Card สูงสุด 1,500 บาท/บัตร/วัน
• สงวนสิทธิ์ จํากัดการรับบัตรโดยสารเครื่องบิน Cathay Pacific ทุกเส้นทางรวมกัน สู งสุ ด 4 ที่นั ่ง /ท่าน -บัญชี บตั ร(รวมบัตรหลักบัตร
เสริม) /ศูนย์การค้า / ตลอดรายการ
• ธนาคารจะทําการจัดส่ง Booking No. และรายละเอียดการออกตัว๋ เครื่องบิน ให้แก่ลกู ค้าหลังจบโครงการภายใน 45 วัน เงื่อนไขการออกตัว๋
และการเดินทาง ตามที่สายบินกําหนด
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้น บัตรเครดิตประเภทองค์กร ,บัตรเครดิตส่วนราชการ ,บัตรเครดิตเพื่อธุ รกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการ
จัดซื้ อ ไม่รว่ มในรายการส่งเสริมการขายนี้
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีขอ้ โต้แย้ง คําตัดสินของธนาคาร ถือเป็ นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
• ค่าใช้จ่ายที่ลกู ค้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบคือ ค่าภาษี สนามบิน ค่าฮ่องกงซิเคียวริตี้ ค่านํ้ ามันเชื้ อเพลิง และค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ (ราคานี้ รวมค่าโหลด
สัมภาระไม่เกิน 30 กก. พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม)
• หลังออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูโ้ ดยสารหรือเส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงินได้
• ค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ ยนแปลงเที่ยวบิน และ/หรือวันเดิ นทาง ค่าธรรมเนี ยมกรณี ยกเลิกการเดินทางหลังออกบัตรโดยสาร เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของสายการบินฯ
• รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกําหนด
• ติดต่อขอรับบัตรโดยสารที่แผนกสํารองที่นัง่ และบัตรโดยสาร โทร.02-787-3366 เปิ ดทําการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา
8.00-17.00 น
• ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร: วันที่ 15 ก.ย. – 30 พ.ย. 61
• ระยะเวลาเดินทาง: วันที่ 15 ก.ย. – 30 พ.ย. 61
• เที่ยวบินที่สามารถเลือกใช้บริการได้มีดงั นี้
- กรุงเทพ – ฮ่องกง CX704, CX618, CX654, CX712, CX754
- ฮ่องกง – กรุงเทพ ไม่จาํ กัดเที่ยวบิน
เงื่อนไขการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ญีป่ ุ่ น
• บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น (เฉพาะเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ-โตเกียว หรือ กรุงเทพฯ-โอซาก้า) เท่านั้น
• ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าเป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบคือ ค่าภาษี สนามบิน ค่านํ้ ามันเชื้ อเพลิง และค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ (ราคานี้ รวมค่าโหลดสัมภาระไม่เกิน 30
กก. พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม)
• หลังออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูโ้ ดยสารหรือเส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงินได้
• ค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ ยนแปลงเที่ยวบิน และ/หรือวันเดิ นทาง ค่าธรรมเนี ยมกรณี ยกเลิกการเดินทางหลังออกบัตรโดยสาร เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของสายการบินฯ
• รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกําหนด
• ติดต่อขอรับบัตรโดยสารที่แผนกสํารองที่นัง่ และบัตรโดยสาร โทร.02-787-3366 เปิ ดทําการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น
• ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร: วันที่ 15 ก.ย. – 30 พ.ย. 61
• ระยะเวลาเดินทาง: วันที่ 15 ก.ย. – 30 พ.ย. 61
• เที่ยวบินที่สามารถเลือกใช้บริการได้มีดงั นี้
- กรุงเทพฯ – โตเกียว/โอซาก้า ไม่จาํ กัดหมายเลขเที่ยวบิน
- โตเกียว/โอซาก้า – กรุงเทพฯ ไม่จาํ กัดหมายเลขเที่ยวบิน
• หากลูกค้าต้องการเดินทางไปเมืองอื่น ต้องชําระเงินเพิ่มกับสายการบินฯ โดยตรง

อภิสิทธิ์พิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561)

อภิสทิ ธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตรัี้ บเครดิตเงินคืนสูงสุด 17.5 %
ต่อที่ 1* -รับเครดิตเงินคืน 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสม ซิตี้รีวอร์ด เท่ายอดซื้ อสําหรับบัตรเครดิตซิตี้ เอ็ม วีซ่า
และซิตี้ อัลทิมา่
-รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดเท่ายอดซื้ อสําหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ
ต่อที่ 2** รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้ นไป/ เซลล์สลิป
ยอดใช้จา่ ย / เซลส์สลิป
เครดิตเงินคืน
20,000 บาทขึ้ นไป
500 บาท
50,000 บาทขึ้ นไป
2,000 บาท
100,000 บาทขึ้ นไป
5,000 บาท

สําหรับบัตรเครดิตซิตี้อัลทิมา ซิตี้ เพรสทีจ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
และพรีเฟอร์ และ ซิตี้เอ็มวีซ่า ซีเล็คท์ เท่านั้น
(ยกเว้นช่วง 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม ทุกบัตรจะได้เครดิตเงินคืน 5,000 บาท
สําหรับยอดใช้จา่ ยที่ครบ 100,000 บาท)

จํากัดการรับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท /บัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)/ศูนย์การค้า/ตลอดรายการ

พิเศษ สําหรับวันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
- สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้ นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
- สมาชิกบัตรเครดิตทุกประเภทที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบ 400,000 บาท ขึ้ นไป จํานวน 4 ท่านแรก เลือกรับ***
1. บัตรกํานัลห้องพัก Anantara Bophut Koh Samui Resort 3 วัน 2 คืน มูลค่า 42,000 บาท หรือ
2. บัตรกํานัลห้องพัก Anantara Lawana Koh Samui Resort 3 วัน 2 คืน มูลค่า 30,266 บาท
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์
ต่อที่ 1* - ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้แคชแบ็ก บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และบัตรเสริมทุกประเภท
- คะแนนที่ทาํ รายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้
- จํากัดยอดใช้จ่ายที่ใช้ในการแลกคะแนนสะสมในต่อที่ 1: 300,000 บาท / บัตรฯ ตลอดรายการ
ต่อที่ 2** - จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / บัตรฯ ตลอดรายการ
- ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้ นไป/ เซลล์สลิป ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์คาํ นวณเครดิตเงินคืน 5,000 บาท เฉพาะบัตรฯ ที่ร่วมรายการ
ต่อที่ 1 และ ต่อที่ 2*/** - ธนาคารซิตี้แบงก์จะทําการโอนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคง
สภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาํ การโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
พิเศษ*** สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่มยี อดใช้จ่ายสะสมครบ 400,000 บาทในช่วงวันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 4 ท่านแรก ที่มาลงทะเบียนก่อน
เท่านั้น
- สมาชิกบัตรเครดิตที่มาลงทะเบียนรับบัตรกํานัลห้องพัก มีสิทธิ์เลือกรับบัตรกํานัลห้องพัก Anantara Bophut Koh Samui หรือ Anantara Lawana Koh
Samui Resort จํากัดจํานวนโรงแรมละ 2 ใบ และสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มาลงทะเบียนก่อน ได้เลือกรับก่อน
-บัตรกํานัลห้องพัก Anantara Bophut Koh Samui ห้องพักประเภท Premier Garden View Room3 วัน2 คืนหมดอายุวนั ที่ 20 ธ.ค. 61
-บัตรกํานัลห้องพัก Anantara Lawana Koh Samui Resort ห้องพักประเภท Deluxe Lawana Room3 วัน2คืนหมดอายุวนั ที่ 22 ธ.ค. 61
- สงวนสิทธิ์สาํ หรับลูกค้าที่ลงทะเบียน ณ Redemption Point , Stardome , M Fl., Siam Paragon เท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
- ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผูใ้ ห้บริการโดยตรง
โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้ อสินค้าและบริการ
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
- BCBC38

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย(14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% เมื่อใช้จา่ ยตามเงื่อนไข
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จา่ ย
SMS แลกคะแนน
พิมพ์ PG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วยจํานวนคะแนน
ที่ตอ้ งการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 2.5%**
ยอดใช้จา่ ย/เซลส์สลิป
20,000 บาทขึ้ นไป
50,000 บาทขึ้ นไป
100,000 บาทขึ้ นไป

รับเครดิตเงินคืน
300 บาท
1,000 บาท
2,500 บาท

**• จํากัดการรับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท/ท่านตลอดรายการ
• ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนชั้น M ฝัง่ Stardome ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เงื่อนไข
*• ผูถ้ ือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ตอ้ งการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก
สุดท้าย (วรรค) จํานวนคะแนนที่ตอ้ งการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) • ไม่จาํ กัดคะแนนขั้นตํา่ ในการแลก และ ไม่จาํ กัด
ครั้งในการส่ง SMS แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้ ือ
บัตรตามจํานวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาํ เนิ นการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กบั ผูถ้ ือ
บัตร และคะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีเครดิต ดําเนิ นการ
ภายใน 7 วันทําการ • บัตรเครดิตไทเทเนี ยม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิ ติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ ได้
**• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผูถ้ ือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชั้น M ฝัง่ Stardome ศูนย์การค้า
สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561เท่านั้น • จํากัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่านตลอดรายการ •
ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั เครดิตเงินคืนในบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้ นสุดรายการส่งเสริมการขาย • บัตรเครดิตเพื่อ
ธุรกิจ บัตรเครดิตนิ ติบุคคลทุกประเภท และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay และ KBank Smart Pay By Phone ไม่สามารถร่วม
รายการนี้ ได้ • ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถนําใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสําหรับรายการนี้ ได้ */** • ผูถ้ ือบัตรที่จะ
ได้รบั เครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติการชําระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชําระเงินตามข้อกําหนดของการเป็ นผูถ้ ือบัตร
เครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รบั เครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการ
ขายนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คําตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KContact Center 0 2888 8888

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิบตั รเครดิต กรุงศรี (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*

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

รับเครดิตเงินคืน (บาท)
300
1,000
5,000*

- จํากัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสูงสุด 50,000 คะแนน/บัญชีบตั ร/วัน
- จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/บัญชีบตั รหลัก/ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน่ /ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เงื่อนไข
· สอบถามรายละเอียดและเงือ่ นไขเพิม่ เติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
· สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้าเท่านั้น มิฉะนั้นถือว่า
สละสิทธิ์
เงื่อนไขสําหรับการแลกคะแนนเป็ นเครดิตเงินคืน
· สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท(บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
· จํากัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสูงสุด 50,000 คะแนน/บัญชีบตั รหลัก/วัน
· คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส จะถูกหักออกจากบัญชีบตั รฯ เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ ตามจํานวนคะแนนที่สมาชิกบัตรระบุ
· คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็ นเงินสดได้
· คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
· กรณีบตั รถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบัตรรายการ กรุงศรี โบนัส ทันใจ
· เมื่อมีการทําการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี
· บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· เงื่อนไขอื่นๆเป็ นไปตามข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผูใ้ ห้บริการสินเชื่อ
โดยตรง
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
· สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบตั รหลัก ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกันตลอดรายการส่งเสริมการขายที่สยามพารากอน
· บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รฯภายใน 90 วันหลังสิ้ นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบตั รเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบตั รหลักเท่านั้น)
· ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รบั เครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
· ยอดการใช้จา่ ยแต่ละรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคํานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
· รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอืน่ ๆ ได้
· ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงินเฉพาะสมาชิกที่ยงั คงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชําระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
· ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้ นในวันที่กาํ หนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก
ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบตั รหลักบริษัทฯ
· รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้
· ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทํารายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็ นสําคัญ ผูถ้ ือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจาํ เป็ น
· บริษัทฯ ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีขอ้ สงสัยกรุณาติดต่อผูใ้ ห้บริการโดยตรงเท่านั้น
· ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริษัทฯกําหนด หากมีกรณีพิพาท คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็ น
ที่สุด
· ยกเว้นการซื้ อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าภายในสยามพารากอน, Power Mall ทุกสาขา, Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุกสาขา ,แผนกสุรา, บัตร
โทรศัพท์ บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกํานัล, การซื้ อสินค้าผ่อนชําระ Krungsri Smart Plan
· ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 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 ที่นําเซลล์สลิปจากการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการที่จุดแลกรับ
สิทธิพิเศษของงานภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น M STARDOME เท่านั้น และยอดใช้จา่ ยจากแผนกต่างๆ ภายใน
ห้างสรรพสินค้า Paragon Department Store ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
เงื่อนไขรายการ
• รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทําขึ้ นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด
ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จา่ ยผ่านบัตร
เครดิต KTC (“บัตรฯ”) ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,
บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่ วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วม
รายการนี้ ได้
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัด
ชําระหนี้ ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ให้สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอ
สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้ อสินค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์สาํ หรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กาํ หนดเท่านั้น และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลก
รับเครดิตเงินคืนวันต่อวันที่สมาชิกทํารายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิก
บัตรเครดิตฯ ใช้แลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กาํ หนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้ นสุด
รายการ
• เงื่อนไขการใช้ Siam Gift Card เป็ นไปตามเงื่อนไขของศูนย์การค้าฯ และยอดคงเหลือหลังจากการใช้ Siam Gift Card ต้องชําระด้วย
บัตรเครดิต KTC เท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็ นสําคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผูร้ ่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้ง
เซลส์สลิปเพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจาํ เป็ น
• ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรือโอนให้ผอู้ ื่นได้
• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกําหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และกรณีมีขอ้ พิพาท คําตัดสินของเคทีซี ถือเป็ นที่สิ้นสุด

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000.-*
• รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาท / ใบเสร็จ / เซลส์สลิป
• รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อใช้จ่ายครบ 100,000 บาทขึ้ นไป / ใบเสร็จ/ เซลส์สลิป
เงื่อนไขการคํานวณ
ขอสงวนสิทธิ์ ในการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / ท่าน / รายการ ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าการใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้ น มาจากการแบ่งชําระค่าสินค้าชิ้ นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
ณ ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน เฉพาะการใช้จา่ ยจากร้านค้าในกลุ่มแฟชัน่ เสื้ อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า
เครื่องประดับ นาฬิกา จิลเวลรี่ โรงเรียน ร้านอาหาร เท่านั้น ยกเว้น คลีนิค สถาบันเสริมความงาม สินค้าผ่อนชําระ ซื้ อเพื่อการค้า
ขายส่ง บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน การใช้จา่ ยที่รา้ น Mobile ร้าน AIS / DTAC / True / Jaymart / Istudio / Vertu /
Samsung / บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มอื ถือรายเดือน บัตรเติมเงิน Gift Card Voucher เครื่องยนต์ รถยนต์ ค่านํ้า ค่าไฟ การ
แลกเปลี่ยนเงิน สินค้าผ่อนชําระ SCB 0% ดีจงั
เงื่อนไข
• ลงทะเบียนที่จดุ แลกรับการสมนาคุณที่ธนาคารฯ กําหนด : Redemption Counter ฝั ่ง Stardomeชั้น M
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณเฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์โดยผูถ้ ือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรและไม่ผิด
นัดชําระเงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 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 (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,200 บาท*+ รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 10%

เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแบบชําระเต็มจํานวน/เซลล์สลิป
ยอดใช้จา่ ย/เซลล์สลิป
เครดิตเงินคืน
20,000 – 79,999 บาท
300 บาท
80,000 – 149,999 บาท

1,600 บาท

150,000 บาทขึ้ นไป

4,600 บาท

*รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,200 บาท/บัญชีบตั ร/ตลอดรายการ
*ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน ณ จุดแลกรับการสมนาคุณชั้น M ฝัง่ STARDOME ภายในวันที่ทาํ รายการซื้ อสินค้าเท่านั้น

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

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,200 บาท:
• ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สําหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น M, Star dome (ใกล้ทางเข้าพารา
กอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ฝัง่ ร้าน Valentino) เท่านั้น
• การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มียอดการใช้จา่ ยผ่านบัตรฯตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้ นไป/หมายเลข
บัตร/เซลล์สลิป และทํารายการแบบชําระเต็มจํานวนเท่านั้น โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้
จ่าย/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึ้ นในทุกยอดใช้จ่ายจะไม่นํามาคํานวณเครดิตเงินคืน
• จํากัดการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสงู สุด 9,200 บาท/บัญชีบตั ร/ตลอดรายการ
• การเครดิตเงินคืนจะคํานวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริมรวมกันจากทุกรายการส่งเสริมการขาย
ที่ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561 เท่านั้น
• ธนาคารฯ จะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธิ์ไม่ให้
เครดิตเงินคืนสําหรับรายการที่เป็ นการแยกยอดใช้จ่ายออกเป็ นหลายเซลล์สลิป
และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะ
สมาชิกบัตรเครดิตที่ยงั คงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชําระจนถึงวันที่ทาํ การเครดิตเงินคืน
• การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้
**เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จา่ ย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน10% :
• เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมในบัตรไม่น้อยกว่ายอดใช้
จ่ายต่อเซลล์สลิป
ในวันที่ธนาคารฯ ดําเนิ นการหักคะแนนเพื่อทําเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รหลัก
• เฉพาะยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้ นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป และการเครดิตเงินคืนจะเริ่มจากคะแนนขัน้ ตํา่ 1,000
คะแนน และคํานวณทุกๆ 1,000 คะแนน กรณีสมาชิกบัตรฯ มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสําหรับทํารายการ ธนาคารฯ สงวน
สิทธิ์ยกเลิกรายการ
• ลูกค้าที่ตอ้ งการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดคะแนน โดยติดต่อ โทร 1770 (Code:
115008) ทุกครั้ง
• ธนาคารฯ จะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รฯ ในวันทําการถัดจากวันที่สมาชิกบัตรแจ้งใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงิน
• คะแนนสะสมไม่สามารถคืน, แลก, เปลี่ยน หรือ ทอนเป็ นเงินสดได้

เงื่อนไขอื่นๆ :
• ยกเว้นบัตรเครดิตสําหรับองค์กร
• ธนาคารฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปั ญหาทางเทคนิ คต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วม
รายการเพื่อการตรวจสอบ
• ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
• กรณีที่มีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับการคํานวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่
วันที่ธนาคารทําเครดิตเงินคืน
• ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดใน
การพิมพ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

สิทธิพิเศษสําหรับผูถ้ ือบัตรเครดิตยูโอบี(14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561)

แลกรับเครดิตคืนสูงสุด 20% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จา่ ย
- แลกรับเครดิตคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จา่ ยต่อเซลส์สลิป*
สําหรับบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟิ นิ ท และยูโอบี พรีวิไมลส์ ทุกประเภทเท่านั้น
(จํากัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/ลูกค้า/เดือน)

ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์เครดิตคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิต พิมพ์ REM (เว้นวรรค)
ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

- แลกรับเครดิตคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จา่ ยต่อเซลส์สลิป**
สําหรับบัตรเครดิตยูโอบีประเภทกอื่น ๆ (ยกเว้นบัตรโยโล่ แพททินัมและบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ)
(จํากัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์เครดิตคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิต พิมพ์ PSM (เว้นวรรค)
ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
เงื่อนไข *
1. รายการนี้ ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีวีซ่า อินฟิ นิ ท และยูโอบี พรีวิไมลส์ ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผูถ้ ือบัตรจะต้อง
คงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชําระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิต
2. จํากัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/ลูกค้า/เดือน/ศูนย์การค้า
3. ผูถ้ ือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กาํ หนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 61 เท่านั้น
กรณีผถู้ ือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ค่าส่งSMS 3บาท/ครั้ง)
4. รายการเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้จา่ ยที่ ร้านค้าแฟชัน่ นาฬิกา แว่นตา เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เสื้ อผ้า ที่สยามดิสคัพเวอร์รี่
สยามเซ็นเตอร์ และสยามพารากอน
5. ธนาคารจะทําการหักคะแนนสะสมที่ผถู้ ือบัตรมีอยูก่ ่อนแล้วเท่ากับยอดใช้จา่ ยตลอดรายการ พร้อมทั้งทําการเครดิตคืนเข้าบัญชีของผู้
ถือบัตรหลัก ภายใน 30 วันทําการหลังจากสิ้ นสุดเดือนที่มียอดใช้จา่ ย
เงื่อนไข **
1. รายการนี้ ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบีวีซา่ อินฟิ นิ ท, บัตรพรีวิไมลส์
ทุกประเภท , บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรยูโอบี โยโล่ แพลทินัม โดยผูถ้ ือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัด
ชําระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิต
2. จํากัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดรายการ (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 61)
3. ผูถ้ ือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กาํ หนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 61 เท่านั้น
กรณีผถู้ ือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ค่าส่งSMS 3บาท/ครั้ง)
4. รายการเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จา่ ยที่ ร้านค้าแฟชัน่ นาฬิกา แว่นตา เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เสื้ อผ้า ที่สยามดิสคัพเวอร์รี่
สยามเซ็นเตอร์ และสยามพารากอน
5. ธนาคารจะทําการหักคะแนนสะสมที่ผถู้ ือบัตรมีอยูก่ ่อนแล้วเท่ากับยอดใช้จา่ ยตลอดรายการ พร้อมทั้งทําการเครดิตคืนเข้าบัญชีของผู้
ถือบัตรหลัก ภายใน 60 วันทําการหลังจากจบรายการ

เงื่อนไขทั ่วไป
1) ยอดใช้จา่ ยของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผูถ้ ือบัตรเดียวกันจะถูกนํามาคํานวณรวมเข้าในบัญชีของผูถ้ ือบัตรหลัก กรณี
ผูถ้ ือบัตรหลักหลายใบยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนํามาคํานวณรวมกัน
2) รายการนี้ ให้เฉพาะผูถ้ ือบัตรที่มยี อดคะแนนสะสมเพียงพอหรือเท่ากับยอดใช้จ่ายในวันที่ธนาคารดําเนิ นการหักคะแนนเพื่อทําการ
เครดิตคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิต
3) คะแนนสะสม UOB Rewards ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบตั รเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้ น
4) ผูถ้ ือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รบั จากธนาคารเพื่อนํามายืนยันในกรณีที่มีความจําเป็ น
5) ยอดใช้จา่ ยไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
6) เครดิตคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรือโอนให้ผอู้ ื่นได้
7) กรณีมีขอ้ โต้แย้งเรื่องการคํานวณเครดิตคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิต ผูถ้ ือบัตรจะต้องทําการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ผถู้ ือบัตรทํารายการใช้จ่ายตามที่กล่าวมาข้างต้น
8) ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านโดยตรง

