
รบัสิทธ์ิผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (สาํหรบัการซ้ือ Siam Gift Card)  
 

 

 
 

**เฉพาะรา้นคา้ที่ร่วมรายการรบั Siam Gift Card  / เง่ือนไขตามที่ธนาคารฯกาํหนด 

 

สิทธิพิเศษจากบตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ : บตัรกาํนัล/เครดิตเงินคืนสูงสุด 20%** 

 

 

 
 

 

 

**เง่ือนไขตามท่ีธนาคารฯกาํหนด  หากลกูคา้ทาํรายการผ่อนชาํระกบัทางธนาคารแลว้จะไม่สามารถรบัสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ไดอี้ก 

 

     

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

รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* เม่ือมียอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตอิออนตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

รวมการใชจ้่ายที่ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์และสยามดิสคฟัเวอรี่ 
 

 

ยอดชอ้ป / เซลลส์ลิป รบัเครดติเงินคืน 

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 

จาํกดัการรบัเครดติเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท / บญัชีบตัรหลกั / ตลอดรายการ รวมทุกศูนยก์ารคา้) 

• ลงทะเบียนรบัสิทธ์ิทาง SMS (1 ครั้ง / หมายเลขบตัร) พิมพ ์SMC ตามดว้ยเลขบตัร 16 หลกั(ไม่ตอ้งเวน้วรรค) ส่งมาท่ี 

4589123  ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)   

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข  

1. สิทธิพเิศษสาํหรบัผูถื้อบตัรเครดิตทุกประเภท (ยกเวน้บตัรเครดิตเพ่ือองคก์ร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

เมื่อมียอดใชจ้่ายท่ีรา้นคา้ภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร ์และสยามดิสคฟัเวอร่ี  ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ระหว่างวนัท่ี 14 มิ.ย. – 31 

ก.ค. 61 

2. ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเครดิตเงินคืน ดงัน้ี 

• ยอดใชจ้่ายตั้งแต่ 5,000 - 24,999 บาท / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 150 บาท 

• ยอดใชจ้่ายตั้งแต่ 25,000 - 49,999 บาท / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคนื 800 บาท 

• ยอดใชจ้่ายตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคนื 2,000 บาท 

• ยอดใชจ้่ายตั้งแต่ 100,000 - 199,999 บาท / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 5,000 บาท 

• ยอดใชจ้่ายตั้งแต่ 200,000 บาท ข้ึนไป / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 12,000 บาท 

(สงูสุด 12,000 บาท/บญัชีบตัรหลกั/รายการส่งเสริมการขาย รวมทุกศนูยก์ารคา้โดยคาํนวณจากอตัราสงูสุด/เซลสส์ลิป และยอดใชจ้่ายจากบตัรเสริมจะ

คาํนวณรวมเขา้บญัชีบตัรหลกั) 



3. ผูถื้อบตัรจะตอ้งลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ ์SMC ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 16 หลกั ส่งมาท่ี 4589123 ผ่าน

เครือข่ายโทรศพัท ์AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และไดร้บัขอ้ความตอบรบัจากระบบ (1 ครั้ง / บตัร / รายการส่งเสริมการ

ขาย ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่) โปรดเก็บหลกัฐานการทาํรายการไวเ้พ่ือการตรวจสอบ 

4. บริษัทฯ จะคาํนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีลงทะเบียน ไม่รวมถึงการใชจ้่ายท่ีหา้งสรรพสินคา้, ฟู้ ด ฮอลล,์ โฮม เฟรช มารท์, กรูเ์มต ์

มารเ์ก็ต, เพาเวอรม์อลล,์ การชาํระคา่สินคา้หรือบริการประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ บุหร่ี, บตัรกาํนัล, บตัรเติมเงิน, ทองคาํและจิลเวลร่ี, สินคา้ขายส่ง

เพื่อการคา้, สินคา้ผ่อนชาํระ, สินเชื่อเงินกูแ้ละเช่าซ้ือ, การซ้ือหน่วยลงทุน, การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ, การเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้, ดอกเบ้ีย 

ค่าธรรมเนียมการใชว้งเงิน ค่าปรบั คา่ธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการท่ีมีการยกเลิกหรือคืนสินคา้/บริการ 

5. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรหลกัภายใน 90 วนั นับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีท่ียงัไม่ไดร้บัเครดิตเงินคืน โปรดแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบภายใน 30 วนั นับแต่พน้ระยะเวลาดงักล่าว และในกรณีท่ีเครดิตเงินคืนไม่ถูกตอ้ง โปรดแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบภายใน 90 วนั นับแต่วนัท่ี

ไดร้บัเครดิตเงินคืน 

6. ยอดใชจ้่ายของรายการส่งเสริมการขายน้ีไม่สามารถใชร่้วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนของบริษัทฯ ได ้

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข(ตอ่)  

7. เครดิตเงินคืนเป็นสิทธ์ิเฉพาะตวัของผูถื้อบตัร ไม่สามารถโอน เปล่ียน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธ์ิอ่ืนหรือบริการอ่ืนได ้

8. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะผูถื้อบตัรท่ียงัคงสภาพสมาชิก และมีประวติัการชาํระท่ีดีตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ จนถึง

วนัท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืน และยกเวน้การมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดงัต่อไปน้ี (1) มีการชาํระเงินเขา้บญัชีบตัรเครดิตเกินวงเงินท่ีบริษัทฯ อนุมติั (2) ใช ้

บตัรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวตัถุประสงคอ์นัขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ หรือใชใ้นกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครวั เครือ

ญาติ หรือบุคคลใกลช้ิด (3) ใชบ้ตัรเครดิตหรือสินเชื่อไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีบริษัทฯ กาํหนด หรือเง่ือนไขของรายการส่งเสริมการขาย

น้ี หากพบภายหลงัว่าผูถื้อบตัรขาดคุณสมบติั บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน 

9. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยุติรายการส่งเสริมการขายหรือเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนด เง่ือนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใตร้ายการส่งเสริมการขายน้ี 

โดยจะประกาศทางเว็บไซต ์www.aeon.co.th กรณีมีขอ้พิพาทคาํตดัสินของบริษัทฯ ถือเป็นท่ีสุด 

10. ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขน้ีจดัทาํข้ึนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกนัใหถื้อเอาขอ้ความภาษาไทยเป็นหลกัใน

การตีความ 

11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิม่เติมท่ีจุดขาย เว็บไซต ์www.aeon.co.th และส่ือประชาสมัพนัธอ่ื์นของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

รบั Siam Gift Card สูงสุด 1,500 บาท/วนั 

หรือบตัรโดยสารเครื่องบิน Cathay Pacific (รวมทุกเสน้ทางสูงสุด 4 ท่ีนัง่)/ตลอดรายการ 

 

Tier ยอดใชจ้า่ย/เซลสส์ลิป สิทธิพิเศษ จาํกดัการรบั สิทธิ

พิเศษ 

1 ชอ้ปครบ 15,000-49,999 บาท Siam Gift Card มูลค่า  400  บาท    

*จาํกดัสงูสุด 1,500 บาท 

ต่อบตัรต่อวนั ต่อศนูยฯ์ 
2 ชอ้ปครบ 50,000-119,999 บาท Siam Gift Card มูลค่า 1,500  บาท  

 

3 ชอ้ปครบทุก 120,000 บาท บตัรโดยสารเคร่ืองบิน Cathay Pacific  

ไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง) 1 ท่ีนัง่ 

มูลค่า  8,000 บาท  

 

*จาํกดัการรบับตัรโดยสาร

เคร่ืองบิน รวมทุกเสน้ทาง 

สงูสุด 4 ท่ีนัง่ต่อท่าน 
รวม 3 ศนูยฯ์ 

(รวมบตัรหลกั บตัรเสริม)  

ตลอดรายการ 

4 ชอ้ปครบทุก 220,000 บาท รบับตัรโดยสารเคร่ืองบิน Cathay Pacific 

ไป-กลบั ญ่ีปุ่น (กรุงเทพฯ-โอซากา้) 

 หรอื (กรุงเทพฯ-โตเกียว)  1 ท่ีนัง่   

มูลค่า  18,000 บาท  

 

เงื่อนไข: 

• สิทธิพิเศษสาํหรบับตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดชาํระแบบเต็มจาํนวน (รายการผ่อนชาํระ Be Smart งดร่วมรายการ) ณ รา้นคา้

ภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอน สยามดิสคฟัเวอร่ี สยามเซ็นเตอร ์ระหวา่งวนัท่ี 14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 61 

• สงวนสิทธ์ิการลงทะเบียน เพ่ือรบัของสมนาคุณโดยนําเซลสส์ลิปท่ีมียอดใชจ้่ายภายในวนัเดียวกนั  ภายใตช่ื้อ-สกุล / หมายเลขบตัรเดียวกนั 

พรอ้มบตัรเครดิตมาลงทะเบียนท่ีจุดลงทะเบียนตามท่ีศนูยก์ารคา้ฯ กาํหนด  

• สงวนสิทธ์ิการใหสิ้ทธิพิเศษ เฉพาะเซลลส์ลิปท่ีลงทะเบียนครบถว้นเรียบรอ้ยเท่าน้ัน   

• สงวนสิทธ์ิ ยกเวน้ รายการใชจ้่ายท่ี หา้งสรรพสินคา้ สยามพารากอน, Gourmet  Market & Home Fresh Mart และ Power Mall รวมถึงการ

ซ้ือสินคา้เพ่ือนําไปจาํหน่ายต่อ ไมร่ว่มรายการส่งเสริมการขายน้ี 

เงื่อนไข:(ต่อ) 

• สงวนสิทธ์ิ จาํกดัการรบั Siam Gift Card  สูงสุด 1,500 บาท/บตัร/วนั  

• สงวนสิทธ์ิ จํากัดการรบับตัรโดยสารเคร่ืองบิน Cathay Pacific ทุกเสน้ทางรวมกัน สูงสุด 4 ที่นัง่ /ท่าน -บญัชีบตัร(รวมบตัรหลักบัตร

เสริม) /ศนูยก์ารคา้ / ตลอดรายการ 

• ธนาคารจะทาํการจดัส่ง Booking No. และรายละเอียดการออกตัว๋เคร่ืองบิน ใหแ้ก่ลกูคา้หลงัจบโครงการภายใน 45 วนั เง่ือนไขการออกตัว๋

และการเดินทาง ตามท่ีสายบินกาํหนด 

• ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ ยกเวน้  บตัรเครดิตประเภทองคก์ร ,บตัรเครดิตส่วนราชการ ,บตัรเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย และบตัรเครดิตเพ่ือการ

จดัซ้ือ ไมร่ว่มในรายการส่งเสริมการขายน้ี   

• ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• กรณีมีขอ้โตแ้ยง้ คาํตดัสินของธนาคาร ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 



เงื่อนไขการออกบตัรโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 

• คา่ใชจ้่ายท่ีลกูคา้เป็นผูร้บัผิดชอบคือ ค่าภาษีสนามบิน ค่าฮ่องกงซิเคียวริต้ี ค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (ราคาน้ีรวมค่าโหลด

สมัภาระไมเ่กิน 30 กก. พรอ้มอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

• หลงัออกบตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูโ้ดยสารหรือเสน้ทางบิน และไมส่ามารถขอคืนเงินได ้

• ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน และ/หรือวนัเดินทาง ค่าธรรมเนียมกรณียกเลิกการเดินทางหลงัออกบตัรโดยสาร เป็นไปตาม

เง่ือนไขของสายการบินฯ 

• รายการส่งเสริมการขายน้ีไมส่ามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสด หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆได ้และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสายการบินกาํหนด  

• ติดต่อขอรบับตัรโดยสารท่ีแผนกสาํรองท่ีนัง่และบตัรโดยสาร โทร.02-787-3366 เปิดทาํการวนัจนัทร ์– ศุกร ์เวลา  

8.00-17.00 น  

• ระยะเวลาออกบตัรโดยสาร: วนัท่ี 15 ก.ย. – 30 พ.ย. 61     

• ระยะเวลาเดินทาง: วนัท่ี 15 ก.ย. – 30 พ.ย. 61     

• เท่ียวบินท่ีสามารถเลือกใชบ้ริการไดมี้ดงัน้ี 

- กรุงเทพ – ฮ่องกง  CX704, CX618, CX654, CX712, CX754 

- ฮ่องกง – กรุงเทพ  ไมจ่าํกดัเท่ียวบิน 

 

เง่ือนไขการออกบตัรโดยสารเครื่องบิน  กรุงเทพฯ – ญีปุ่่น 

• บตัรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ญ่ีปุ่น (เฉพาะเสน้ทางบินจากกรุงเทพฯ-โตเกียว หรือ กรุงเทพฯ-โอซากา้) เท่าน้ัน 

• คา่ใชจ้่ายท่ีลูกคา้เป็นผูร้บัผิดชอบคือ ค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (ราคาน้ีรวมคา่โหลดสมัภาระไม่เกิน 30 

กก. พรอ้มอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

• หลงัออกบตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูโ้ดยสารหรือเสน้ทางบิน และไมส่ามารถขอคืนเงินได ้

• ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน และ/หรือวนัเดินทาง ค่าธรรมเนียมกรณียกเลิกการเดินทางหลงัออกบตัรโดยสาร เป็นไปตาม

เง่ือนไขของสายการบินฯ 

• รายการส่งเสริมการขายน้ีไมส่ามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสด หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆได ้และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสายการบินกาํหนด  

• ติดต่อขอรบับตัรโดยสารท่ีแผนกสาํรองท่ีนัง่และบตัรโดยสาร โทร.02-787-3366 เปิดทาํการวนัจนัทร ์– ศุกร ์เวลา 8.00-17.30 น  

• ระยะเวลาออกบตัรโดยสาร: วนัท่ี 15 ก.ย. – 30 พ.ย. 61     

• ระยะเวลาเดินทาง: วนัท่ี 15 ก.ย. – 30 พ.ย. 61     

• เท่ียวบินท่ีสามารถเลือกใชบ้ริการไดมี้ดงัน้ี 

- กรุงเทพฯ – โตเกียว/โอซากา้ ไมจ่าํกดัหมายเลขเท่ียวบิน 

- โตเกียว/โอซากา้ – กรุงเทพฯ ไมจ่าํกดัหมายเลขเท่ียวบิน 

• หากลกูคา้ตอ้งการเดินทางไปเมืองอ่ืน ตอ้งชาํระเงินเพ่ิมกบัสายการบินฯ โดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

อภิสทิธิ์เฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิตี้ รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 17.5 % 

ต่อท่ี 1*  -รบัเครดิตเงินคืน 12.5% เม่ือใชค้ะแนนสะสม ซิต้ีรีวอรด์ เท่ายอดซ้ือสาํหรบับตัรเครดิตซิต้ี เอ็ม วีซ่า  

    และซิต้ี อลัทิมา่ 

   -รบัเครดิตเงินคืน 10% เม่ือใชค้ะแนนสะสมซิต้ีรีวอรด์เท่ายอดซ้ือสาํหรบับตัรเครดิตซิต้ีประเภทอ่ืนๆ  

ต่อท่ี 2** รบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 5,000 บาท เม่ือใชจ้่ายผ่านบตัรฯ ตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป/ เซลลส์ลิป 

ยอดใชจ้า่ย / เซลสส์ลิป เครดิตเงินคืน 

20,000  บาทข้ึนไป 500 บาท 

50,000  บาทข้ึนไป 2,000 บาท 

100,000  บาทข้ึนไป 5,000 บาท 
สาํหรบับตัรเครดิตซิต้ีอลัทิมา ซิต้ี เพรสทีจ ซิต้ี รอยลั ออรคิ์ด พลสั ซีเล็คท ์

และพรีเฟอร ์และ ซิต้ีเอ็มวีซ่า ซีเล็คท ์เท่าน้ัน 

(ยกเวน้ช่วง 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม ทุกบตัรจะไดเ้ครดิตเงินคืน 5,000 บาท 

สาํหรบัยอดใชจ้า่ยท่ีครบ  100,000  บาท) 

จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืน 5,000  บาท /บตัรฯ (บตัรหลกัรวมบตัรเสรมิ)/ศูนยก์ารคา้/ตลอดรายการ 
 

พิเศษ สาํหรบัวนัที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 

- สมาชิกบตัรเครดิตซิต้ีทุกประเภท เม่ือใชจ้่ายตั้งแต่ 100,000 บาทข้ึนไป/ เซลลส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 5,000 บาท 

- สมาชิกบตัรเครดิตทุกประเภทท่ีมียอดใชจ้่ายสะสมครบ 400,000 บาท ข้ึนไป จาํนวน 4 ท่านแรก เลือกรบั*** 

1. บตัรกาํนัลหอ้งพกั Anantara Bophut Koh Samui Resort 3 วนั 2 คืน มลูค่า 42,000 บาท หรือ 

2. บตัรกาํนัลหอ้งพกั Anantara Lawana Koh Samui Resort 3 วนั 2 คืน มลูค่า 30,266 บาท 

เง่ือนไขธนาคารซิตี้ แบงก ์

ตอ่ท่ี 1* - ยกเวน้บตัรเครดิตซิต้ีแคชแบ็ก บตัรเครดิตซิต้ี ซิมพลิซิต้ี บตัรเครดิตซิต้ี รอยลั ออรค์ิด พลสั และบตัรเสริมทุกประเภท 

- คะแนนท่ีทาํรายการแลว้ไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได ้

- จาํกดัยอดใชจ้่ายท่ีใชใ้นการแลกคะแนนสะสมในต่อท่ี 1: 300,000 บาท / บตัรฯ ตลอดรายการ 

ตอ่ท่ี 2** - จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 5,000 บาท / บตัรฯ ตลอดรายการ 

- ยอดใชจ้่ายตั้งแต่ 100,000 บาทข้ึนไป/ เซลลส์ลิป ธนาคารฯ สงวนสิทธ์ิคาํนวณเครดิตเงินคืน 5,000 บาท เฉพาะบตัรฯ ท่ีร่วมรายการ 

ต่อท่ี 1 และ ต่อท่ี 2*/** - ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะทาํการโอนเครดิตเงินคืน เขา้บญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิกบตัรฯ จะตอ้งคง

สภาพสมาชิกบตัรฯ จนถึงวนัท่ีทาํการโอนเครดิตเงินคืนเขา้บญัชี 

พิเศษ*** สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชกิบตัรเครดิตซิต้ีท่ีมยีอดใชจ้่ายสะสมครบ 400,000 บาทในช่วงวนัท่ี 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 4 ท่านแรก ท่ีมาลงทะเบียนก่อน

เท่าน้ัน 

- สมาชิกบตัรเครดิตท่ีมาลงทะเบียนรบับตัรกาํนัลหอ้งพกั มีสิทธ์ิเลือกรบับตัรกาํนัลหอ้งพกั Anantara Bophut Koh Samui หรือ Anantara Lawana Koh 

Samui Resort  จาํกดัจาํนวนโรงแรมละ 2 ใบ และสงวนสิทธ์ิใหส้มาชิกท่ีมาลงทะเบียนก่อน ไดเ้ลือกรบัก่อน 

-บตัรกาํนัลหอ้งพกั Anantara Bophut Koh Samui หอ้งพกัประเภท Premier Garden View Room3 วนั2 คืนหมดอายุวนัท่ี 20 ธ.ค. 61 

-บตัรกาํนัลหอ้งพกั Anantara Lawana Koh Samui Resort หอ้งพกัประเภท Deluxe Lawana Room3 วนั2คืนหมดอายุวนัท่ี 22 ธ.ค. 61 

- สงวนสิทธ์ิสาํหรบัลกูคา้ท่ีลงทะเบียน ณ Redemption Point  , Stardome , M Fl., Siam Paragon เท่านั้น   

- ไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนได ้

- สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิต้ีท่ีออกในประเทศไทยเท่าน้ัน  

- ธนาคารซิต้ีแบงกไ์ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ หากมีปัญหาหรือขอ้สงสยั กรุณาติดต่อรา้นคา้หรือผูใ้หบ้ริการโดยตรง  

โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตดัสินขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพาทใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการส่งเสริมการขายน้ี 

- BCBC38 

 



               

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

รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% เม่ือใชจ้า่ยตามเง่ือนไข 
 

ตอ่ท่ี 1 รบัเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใชจ้า่ย 

SMS แลกคะแนน  

พิมพ ์PG (วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย (วรรค) ตามดว้ยจาํนวนคะแนน

ท่ีตอ้งการแลก ส่งมาท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) 
 

ตอ่ท่ี 2 รบัเครดิตเงินคืน 2.5%** 

ยอดใชจ้า่ย/เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 

20,000 บาทข้ึนไป 300 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 1,000 บาท 

100,000 บาทข้ึนไป 2,500 บาท 

**• จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืน 2,500 บาท/ท่านตลอดรายการ  

• ลงทะเบียนรบัเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนชั้น M ฝัง่ Stardome ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน 

 

เง่ือนไข 

*• ผูถื้อบตัรตอ้งส่ง SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทุกครั้งท่ีตอ้งการแลกรบัคืน 10% โดยพิมพ ์PG (วรรค)หมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกั

สุดทา้ย (วรรค) จาํนวนคะแนนท่ีตอ้งการแลก ส่งมาท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) • ไม่จาํกดัคะแนนขั้นตํา่ในการแลก และ ไม่จาํกดั

ครั้งในการส่ง SMS แลกคะแนนรบัเครดิตเงินคืน 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถื้อ

บตัรตามจาํนวนคะแนนท่ีแจง้แลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาํเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ใหก้บัผูถื้อ

บตัร  และคะแนนสะสมท่ีแลกไปแลว้ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปล่ียนแปลงได ้การรบัเครดิตเงินคืนจะคืนเขา้บญัชีเครดิต ดาํเนินการ

ภายใน 7 วนัทาํการ • บตัรเครดิตไทเทเนียม บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการน้ีได ้ 

**• สงวนสิทธ์ิในการรบัเครดิตเงินคืนเฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทย ท่ี ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชั้น M ฝัง่ Stardome ศนูยก์ารคา้

สยามพารากอน ระหว่างวนัท่ี 14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561เท่าน้ัน • จาํกดัการมอบเครดิตเงินคืนสงูสุด 2,500 บาท/ท่านตลอดรายการ • 

ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเครดิตเงินคืนในบญัชีบตัรเครดิตของผูถื้อบตัร ภายใน 60 วนัหลงัจากส้ินสุดรายการส่งเสริมการขาย • บตัรเครดิตเพื่อ

ธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และรายการแบ่งจา่ยรายเดือน Smart Pay  และ KBank  Smart Pay By Phone ไม่สามารถร่วม

รายการน้ีได ้• ผูถื้อบตัรไม่สามารถนําใบเสร็จหรือเซลสส์ลิปมารวมคิดในการรบัเครดิตเงินคืนสาํหรบัรายการน้ีได ้*/** • ผูถื้อบตัรท่ีจะ

ไดร้บัเครดิตเงินคืนจะตอ้งมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวติัการชาํระเงินท่ีดี ไม่ผิดนัดชาํระเงินตามขอ้กาํหนดของการเป็นผูถื้อบตัร

เครดิตของธนาคาร จนถึงวนัท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้กาํหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการ

ขายน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คาํตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ K-

Contact Center 0 2888 8888 
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              สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิบตัรเครดิต กรุงศรี  (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561) 

รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*  
Step 1 : ใช ้1,000 คะแนนแลกรบัเครดิตเงินคืน 100 บาท (10%)  

Step 2 : รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000บาท*  
 

เม่ือใชจ้า่ยครบ (บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป) รบัเครดิตเงินคืน (บาท) 

20,000 300 

50,000 1,000 

100,000 5,000* 
- จาํกดัการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสูงสุด 50,000 คะแนน/บญัชีบตัร/วนั  

- จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/บญัชีบตัรหลกั/ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน่/ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน 
 

เง่ือนไข  

· สอบถามรายละเอียดและเง่ือนไขเพิม่เติม ณ จุดขาย เฉพาะรา้นคา้เช่าภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอน และสินคา้ท่ีร่วมรายการเท่าน้ัน  

· สงวนสิทธ์ิการใหเ้ครดิตเงินคืนเฉพาะลกูคา้ท่ีใชจ้่ายตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กาํหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศนูยก์ารคา้เท่าน้ัน มิฉะน้ันถือว่า 

สละสิทธ์ิ  
 

เง่ือนไขสาํหรบัการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน  

· สงวนสิทธ์ิการเขา้ร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท(บตัรหลกั) ท่ีมีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเพียงพอต่อการแลกเท่าน้ัน  

· จาํกดัการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสงูสุด 50,000 คะแนน/บญัชีบตัรหลกั/วนั  

· คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส จะถูกหกัออกจากบญัชีบตัรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอตัโนมติั ตามจาํนวนคะแนนท่ีสมาชิกบตัรระบุ  

· คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ รา้นคา้แลว้ ไม่สามารถยกเลิก แลกเปล่ียนหรือทอนเป็นเงินสดได ้ 

· คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ไมส่ามารถโอนสิทธ์ิใหส้มาชิกท่านอ่ืนได ้ 

· กรณีบตัรถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใชง้านได ้จะไมส่ามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบตัรรายการ กรุงศรี โบนัส ทนัใจ  

· เมื่อมีการทาํการแลกคะแนนเสร็จสมบรูณแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิกรายการไดทุ้กกรณี  

· บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

· เง่ือนไขอ่ืนๆเป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้ริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ หากมีปัญหาหรือขอ้สงสยักรุณาติดต่อผูใ้หบ้ริการสินเชื่อ

โดยตรง  
 

เง่ือนไขการรบัเครดิตเงินคืน  

· สงวนสิทธ์ิการใหเ้ครดิตเงินคืนสงูสุด 5,000 บาท ต่อหมายเลขบญัชีบตัรหลกั ภายใตช้ื่อ-นามสกุลเดียวกนัตลอดรายการส่งเสริมการขายท่ีสยามพารากอน  

· บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรฯภายใน 90 วนัหลงัส้ินสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบตัรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเขา้บญัชีบตัรหลกัเท่าน้ัน)  

· ในกรณีสงสยัวา่ไม่ไดร้บัเครดิตเงินคนื โปรดติดต่อศนูยบ์ริการบตัรเครดิตภายใน 120 วนัหลงัจากวนัท่ีจบรายการ  

· ยอดการใชจ้า่ยแต่ละรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรือรวมกนัได ้โดยจะคาํนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลลส์ลิป  

· รายการส่งเสริมการขายน้ีไมส่ามารถใชร่้วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ได ้ 

· ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดิตคืนเงินเฉพาะสมาชิกท่ียงัคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวติัการชาํระดีจนถึงวนัท่ีมีการเครดิตเงินคืนในบญัชีของท่าน  

·  ยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีเขา้ร่วมรายการจะตอ้งเกิดข้ึนในวนัท่ีกาํหนดเท่าน้ันไม่นับรวม ดอกเบ้ีย ค่าปรบั ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใชจ้่ายท่ีถูกยกเลิก 

ยอดค่าใชจ้่ายท่ีมีการคืนสินคา้ในภายหลงั ยอดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากบตัรเสริมท่ีเรียกเก็บเงินจากบญัชีบตัรหลกับริษัทฯ  

· รายการเครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอน/เปล่ียน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได ้ 

· ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบตัร ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงัวา่มีการยกเลิกการทาํรายการของรายการส่งเสริมการขายน้ี  

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิโดยถือขอ้มลูท่ีบริษัทฯ มีอยู่เป็นสาํคญั ผูถื้อบตัรควรเก็บหลกัฐานการเขา้ร่วมรายการ และเซลลส์ลิปไวเ้พ่ือการตรวจสอบกรณีจาํเป็น  

· บริษัทฯ ไม่มส่ีวนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ หากมีขอ้สงสยักรุณาติดต่อผูใ้หบ้ริการโดยตรงเท่าน้ัน  

· ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯกาํหนด หากมีกรณีพิพาท คาํตดัสินของบริษัทฯ ถือเป็น

ท่ีสุด  

· ยกเวน้การซ้ือสินคา้จากหา้งสรรพสินคา้ภายในสยามพารากอน, Power Mall ทุกสาขา, Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุกสาขา ,แผนกสุรา, บตัร

โทรศพัท ์บตัรเติมเงินทุกประเภท, บตัรกาํนัล, การซ้ือสินคา้ผ่อนชาํระ Krungsri Smart Plan  

·  ใหบ้ริการสินเชื่อโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยุธยา จาํกดั  

 



 

    สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิต KTC (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561) 

แลกรบัเครดิตเงินคืน 13% หรือ 15% (ไม่จาํกดัยอดแลกรบัสูงสุดตลอดรายการ) 

เม่ือใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต KTC และใชค้ะแนนสะสม KTC Forever Rewards เท่ากบัยอดใชจ้่ายต่อเซลสส์ลิป  

- แลกรบัเครดิตเงินคืน 13% วนัจนัทร ์– พฤหสับดี หรือ 15% วนัศุกร,์ เสาร ์และอาทิตย ์ 
(เฉพาะการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตฯ กบัรา้นคา้เช่าภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอนเท่าน้ัน) 
 

หรือ    แลกรบั Siam Gift Card 300.- 
เม่ือใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต KTC ครบทุก 10,000.- ต่อเซลสส์ลิป ณ รา้นคา้เช่าภายในศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 

เท่าน้ัน (จาํกดัยอดรบั Siam Gift Card สงูสุด 1,500.- ต่อสมาชิกบตัรเครดิต ต่อตลอดรายการ) 
 

หมายเหต ุ: สิทธิพิเศษการแลกรบัเครดิตเงินคืน 13% หรือ 15% และการแลกรบั Siam Gift Card 300.- สาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิต 

KTC ท่ีนําเซลลส์ลิปจากการใชจ้า่ยผ่านบตัรเครดิตฯ มาลงทะเบียนแจง้ความประสงคก์ารรบัสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการท่ีจุดแลกรบั

สิทธิพิเศษของงานภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอน  ชั้น M STARDOME เท่าน้ัน และยอดใชจ้า่ยจากแผนกต่างๆ ภายใน

หา้งสรรพสินคา้ Paragon Department Store ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการได ้
 

  

เง่ือนไขรายการ 

• รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) น้ี บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ เคทีซี จดัทาํขึ้ นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด

ใหแ้ก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ท่ีมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใชจ้า่ยผ่านบตัร

เครดิต KTC (“บตัรฯ”) ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดเท่าน้ัน  

• ขอสงวนสิทธ์ิยกเวน้สมาชิกบตัรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บตัรเครดิต KTC - ศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, 

บตัรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบตัร KTC เพื่อหน่วยงานรฐั ไม่สามารถเขา้ร่วม

รายการน้ีได ้

• ขอสงวนสิทธ์ิการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการน้ีใหแ้ก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC ท่ีคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัด

ชาํระหน้ีตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวนัท่ีเคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการน้ีใหส้มาชิกบตัรเครดิตฯ และขอ

สงวนสิทธ์ิเฉพาะการซ้ือสินคา้และ/หรือบริการเพื่อการใชส้อยส่วนบุคคลเท่าน้ัน 

• ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตฯ ท่ีมีคะแนนสะสมเพยีงพอตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดเท่าน้ัน  และเฉพาะการใชค้ะแนนสะสมแลก

รบัเครดิตเงินคืนวนัต่อวนัท่ีสมาชิกทาํรายการเท่าน้ัน โดยคะแนนสะสมจะถูกหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดิตฯ ทนัทีท่ีสมาชิก

บตัรเครดิตฯ ใชแ้ลกรบัสิทธิพิเศษตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดเท่าน้ัน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิตฯ ท่ีเกิดจากการใชค้ะแนนสะสมแลกรบัภายใน 60 วนั นับจากวนัส้ินสุด

รายการ 

• เง่ือนไขการใช ้Siam Gift Card เป็นไปตามเง่ือนไขของศนูยก์ารคา้ฯ และยอดคงเหลือหลงัจากการใช ้Siam Gift Card ตอ้งชาํระดว้ย

บตัรเครดิต KTC เท่าน้ัน 

• ขอสงวนสิทธ์ิโดยถือขอ้มลูของเคทีซีเป็นสาํคญั สมาชิกบตัรเครดิตฯ ผูร่้วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซีรวมทั้ง

เซลสส์ลิปเพื่อเป็นหลกัฐานอา้งอิงและตรวจสอบในกรณีจาํเป็น 

• ขอสงวนสิทธ์ิสิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสด หรือโอนใหผู้อ้ื่นได ้

• เคทีซีขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงของรางวลั รายละเอียด ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า และกรณีมีขอ้พิพาท คาํตดัสินของเคทีซี ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
  

  

 
 



  

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

 รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000.-*  
• รบัเครดิตเงินคืน 2%  เม่ือใชจ้่ายครบทุก 10,000 บาท / ใบเสร็จ / เซลสส์ลิป 

• รบัเครดิตเงินคืน 3%  เม่ือใชจ้่ายครบ 100,000 บาทข้ึนไป / ใบเสร็จ/ เซลสส์ลิป 

 
เง่ือนไขการคาํนวณ 

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการมอบเครดติเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / ทา่น / รายการ  ในกรณีท่ีทางธนาคารฯ  ตรวจสอบพบว่าการใชจ้า่ย 

ท่ีเกิดขึ้ น มาจากการแบ่งชาํระค่าสินคา้ช้ินเดียวกนั ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิปฏเิสธการมอบเงินคืน  และเรียกรบัสินคา้คืนได ้  

ณ รา้นคา้เช่าภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอน  เฉพาะการใชจ้า่ยจากรา้นคา้ในกลุ่มแฟชัน่เส้ือผา้ เคร่ืองหนัง กระเป๋า รองเทา้ 

เคร่ืองประดบั นาฬกิา จิลเวลร่ี  โรงเรียน  รา้นอาหาร เท่าน้ัน ยกเวน้ คลีนิค สถาบนัเสริมความงาม สินคา้ผ่อนชาํระ ซ้ือเพื่อการคา้ 

ขายส่ง บตัรโทรศพัท ์ ค่าโทรศพัทมื์อถือรายเดือน  การใชจ้า่ยท่ีรา้น Mobile รา้น AIS / DTAC / True / Jaymart / Istudio / Vertu / 

Samsung / บตัรโทรศพัท ์  ค่าโทรศพัทมื์อถือรายเดือน บตัรเติมเงิน  Gift Card Voucher เคร่ืองยนต ์ รถยนต ์ ค่าน้ํา ค่าไฟ  การ

แลกเปล่ียนเงิน  สินคา้ผ่อนชาํระ SCB 0% ดีจงั   

 

เง่ือนไข  

• ลงทะเบียนท่ีจดุแลกรบัการสมนาคณุท่ีธนาคารฯ กาํหนด :  Redemption Counter ฝัง่ Stardomeชั้น M 

• ของรางวลัไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได ้

• ขอสงวนสิทธ์ิในการใหข้องสมนาคุณเฉพาะบตัรเครดิตไทยพาณิชยโ์ดยผูถื้อบตัรจะตอ้งคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรและไม่ผิด

นัดชาํระเงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอเรียกคืนในกรณีท่ีตรวจพบในภายหลงัวา่ผูท่ี้ไดร้บัสิทธ์ิมีคุณสมบติัไม่

ถูกตอ้ง  

• ในกรณีท่ีทางธนาคารฯ  ตรวจสอบพบว่าการใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ น มาจากการแบ่งชาํระค่าสินคา้ช้ินเดียวกนั ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ

ปฏเิสธการมอบเงินคืน  และเรียกรบัสินคา้คืนได ้  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการคาํนวณค่าใชจ้่าย ตามเง่ือนไขเท่าน้ัน โดยเศษของการคาํนวณ ท่ีไม่เขา้ขา่ยจะไม่ไดนํ้ามาคาํนวณในการ

มอบเงินคืน  

• ในกรณีท่ีทางธนาคารฯ มี 2 รายการส่งเสริมการขายท่ีซอ้นกนั  ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัลกูคา้โดยไดร้บัรายการส่งเสริมการขาย

จากรายการน้ี เท่าน้ัน   และ ไม่สามารถลงทะเบียน รายการส่งเสริมการขายซํ้ากนัได ้

• เงินคืน จะปรากฎในใบแจง้หน้ีใน 60 วนัหลงัจบรายการ  

• เฉพาะสินคา้ท่ีร่วมรายการโปรดตรวจสอบเง่ือนไข ณ  จุดขาย 

 

 

 

 

 



          

        

     สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทย  (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561)      

    รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,200 บาท*+ รบัเพิ่มเครดิตเงินคืน 10% 
    เม่ือมีการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตธนชาตแบบชาํระเต็มจาํนวน/เซลลส์ลิป 

ยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลิป  เครดิตเงินคืน  

20,000 – 79,999 บาท 300 บาท 

80,000 – 149,999 บาท 1,600 บาท 

150,000 บาทข้ึนไป 4,600 บาท 

*รบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 9,200 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

*ลงทะเบียนเพื่อรบัเครดิตเงินคืน ณ จุดแลกรบัการสมนาคุณชั้น M  ฝัง่ STARDOME ภายในวนัท่ีทาํรายการซ้ือสินคา้เท่าน้ัน 
 

• รบัเพิ่ม ! เครดิตเงินคืน 10% เม่ือใชค้ะแนนสะสมแลกเท่ากบัยอดซ้ือ/เซลลส์ลิป              

    ประสงคใ์ชค้ะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008) 
 

*เง่ือนไขการรบัเครดติเงินคืนสูงสุด 9,200 บาท:  

• ขอสงวนสิทธ์ิการรบัเครดิตเงินคืน สาํหรบัลกูคา้ท่ีลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น M, Star dome (ใกลท้างเขา้พารา

กอนดีพารท์เมน้สโตร ์ฝัง่รา้น Valentino) เท่าน้ัน 

• การรบัเครดิตเงินคืนเขา้บญัชี  ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีมียอดการใชจ้า่ยผ่านบตัรฯตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้ นไป/หมายเลข

บตัร/เซลลส์ลิป   และทาํรายการแบบชาํระเต็มจาํนวนเท่าน้ัน  โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้

จ่าย/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลิป (ตามตาราง) โดยเศษสตางคท่ี์เกิดขึ้ นในทุกยอดใชจ้่ายจะไม่นํามาคาํนวณเครดิตเงินคืน 

• จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีสงูสุด 9,200 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

• การเครดิตเงินคืนจะคาํนวณจากยอดการใชจ้่ายผ่านบตัรฯ ทั้งบตัรหลกั และบตัรเสริมรวมกนัจากทุกรายการส่งเสริมการขาย 

ท่ี ศนูยก์ารคา้สยาม พารากอน ระหว่างวนัท่ี 14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561 เท่าน้ัน 

• ธนาคารฯ จะทาํการเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธ์ิไม่ให้

เครดิตเงินคืนสาํหรบัรายการท่ีเป็นการแยกยอดใชจ้่ายออกเป็นหลายเซลลส์ลิป และขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินเขา้บญัชีเฉพาะ

สมาชิกบตัรเครดิตท่ียงัคงมีสถานะปกติ และท่ีไม่ผิดนัดชาํระจนถึงวนัท่ีทาํการเครดิตเงินคืน  

• การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปล่ียน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได ้
 

**เง่ือนไขการใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลิป รบัเครดติเงินคืน10%  :  

• เฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยประเภทบตัรหลกัท่ีมีคะแนนสะสมในบตัรไม่น้อยกวา่ยอดใช้

จ่ายต่อเซลลส์ลิป 

ในวนัท่ีธนาคารฯ ดาํเนินการหกัคะแนนเพื่อทาํเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรหลกั 

• เฉพาะยอดใชจ้่าย ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้ นไป/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลิป  และการเครดิตเงินคืนจะเร่ิมจากคะแนนขัน้ตํา่ 1,000 

คะแนน และคาํนวณทุกๆ 1,000 คะแนน กรณีสมาชิกบตัรฯ มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสาํหรบัทาํรายการ ธนาคารฯ สงวน

สิทธ์ิยกเลิกรายการ 

• ลกูคา้ท่ีตอ้งการแลกคะแนนเพื่อรบัเครดิตเงินคืน จะตอ้งแจง้ความประสงคใ์นการตดัคะแนน  โดยติดต่อ โทร 1770  (Code: 

115008) ทุกครั้ง 

• ธนาคารฯ จะทาํการเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรฯ ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีสมาชิกบตัรแจง้ใชค้ะแนนแลกรบัเครดิตเงิน 

• คะแนนสะสมไม่สามารถคืน, แลก, เปล่ียน หรือ ทอนเป็นเงินสดได ้



เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

• ยกเวน้บตัรเครดิตสาํหรบัองคก์ร  

• ธนาคารฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายของขอ้มลูหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเขา้ร่วม

รายการเพื่อการตรวจสอบ  

• ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ  กรณีท่ีสินคา้และบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อศนูยก์ารคา้โดยตรง 

• กรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการคาํนวณยอดใชจ้่ายเพื่อรบัเครดิตเงินคืน สมาชิกบตัรฯตอ้งติดต่อธนาคารภายใน 90 วนันับแต่

วนัท่ีธนาคารทาํเครดิตเงินคืน 

• ธนาคารฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดใน

การพิมพ ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า   

กรุณาสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

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

แลกรบัเครดิตคืนสูงสุด 20% เม่ือใชค้ะแนนสะสมเท่ายอดใชจ้า่ย 
 

- แลกรบัเครดิตคืน 20% เม่ือใชค้ะแนนสะสมเท่ายอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลิป* 

สาํหรบับตัรเครดิตยโูอบี วีซ่า อินฟินิท และยโูอบี พรีวิไมลส ์ทุกประเภทเท่าน้ัน  
(จาํกดัการแลกคะแนนสะสมสงูสุด 100,000 คะแนน/ลกูคา้/เดือน) 

ลงทะเบียนผ่าน SMS เพ่ือรบัสิทธ์ิเครดิตคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิต พิมพ ์REM (เวน้วรรค)  

ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย ส่งมาท่ี 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)  
 

- แลกรบัเครดิตคืน 15% เม่ือใชค้ะแนนสะสมเท่ายอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลิป** 

สาํหรบับตัรเครดิตยโูอบีประเภทกอ่ืน ๆ (ยกเวน้บตัรโยโล่ แพททินัมและบตัรเครดิตเพ่ือธุรกิจ)  
(จาํกดัการแลกคะแนนสะสมสงูสุด 100,000 คะแนน/ลกูคา้/ตลอดรายการ) 

ลงทะเบียนผ่าน SMS เพ่ือรบัสิทธ์ิเครดิตคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิต พิมพ ์PSM (เวน้วรรค)  

ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย ส่งมาท่ี 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)  

 

เง่ือนไข *  

1. รายการน้ีใหเ้ฉพาะบตัรเครดิตยโูอบีวีซ่า อินฟินิท และยโูอบี พรีวิไมลส ์ทุกประเภทท่ีออกในประเทศไทยเท่าน้ัน โดยผูถื้อบตัรจะตอ้ง

คงสภาพการเป็นสมาชิกบตัร และไม่ผิดนัดชาํระจนถึงวนัท่ีธนาคารเครดิตคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิต 

2. จาํกดัการแลกคะแนนสะสมสงูสุด 100,000 คะแนน/ลกูคา้/เดือน/ศนูยก์ารคา้  

3. ผูถื้อบตัรตอ้งลงทะเบียนผ่าน SMS มายงัหมายเลขท่ีกาํหนดไวใ้นส่ือส่งเสริมการขายน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 61 เท่าน้ัน 

กรณีผูถื้อบตัรหลกัหลายใบใหล้งทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ค่าส่งSMS 3บาท/ครั้ง)  

4. รายการเครดิตเงินคืน 20% เม่ือใชจ้า่ยท่ี รา้นคา้แฟชัน่ นาฬกิา แว่นตา เคร่ืองหนัง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ ท่ีสยามดิสคพัเวอรร่ี์ 

สยามเซ็นเตอร ์และสยามพารากอน 

5. ธนาคารจะทาํการหกัคะแนนสะสมท่ีผูถื้อบตัรมีอยูก่่อนแลว้เท่ากบัยอดใชจ้า่ยตลอดรายการ พรอ้มทั้งทาํการเครดิตคืนเขา้บญัชีของผู้

ถือบตัรหลกั ภายใน 30 วนัทาํการหลงัจากส้ินสุดเดือนท่ีมียอดใชจ้า่ย 

 

เง่ือนไข ** 

1. รายการน้ีใหเ้ฉพาะบตัรเครดิตยโูอบีทุกประเภทท่ีออกในประเทศไทยเท่าน้ัน ยกเวน้บตัรเครดิตยโูอบีวีซ่า อินฟินิท, บตัรพรีวิไมลส์

ทุกประเภท , บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบตัรยโูอบี โยโล่ แพลทินัม โดยผูถื้อบตัรจะตอ้งคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัร และไม่ผิดนัด

ชาํระจนถึงวนัท่ีธนาคารเครดิตคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิต 

2. จาํกดัการแลกคะแนนสะสมสงูสุด 100,000 คะแนน/ลกูคา้/ตลอดรายการ (14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 61) 

3. ผูถื้อบตัรตอ้งลงทะเบียนผ่าน SMS มายงัหมายเลขท่ีกาํหนดไวใ้นส่ือส่งเสริมการขายน้ีตั้งแต่วนัท่ี 14 มิ.ย. – 31 ก.ค. 61 เท่าน้ัน 

กรณีผูถื้อบตัรหลกัหลายใบใหล้งทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ค่าส่งSMS 3บาท/ครั้ง)  

4. รายการเครดิตเงินคืน 15% เม่ือใชจ้า่ยท่ี รา้นคา้แฟชัน่ นาฬกิา แว่นตา เคร่ืองหนัง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ ท่ีสยามดิสคพัเวอรร่ี์ 

สยามเซ็นเตอร ์และสยามพารากอน 

5. ธนาคารจะทาํการหกัคะแนนสะสมท่ีผูถื้อบตัรมีอยูก่่อนแลว้เท่ากบัยอดใชจ้า่ยตลอดรายการ พรอ้มทั้งทาํการเครดิตคืนเขา้บญัชีของผู้

ถือบตัรหลกั ภายใน 60 วนัทาํการหลงัจากจบรายการ 

 

 
 



เง่ือนไขทัว่ไป  

1) ยอดใชจ้า่ยของบตัรหลกัและบตัรเสริมท่ีเรียกเก็บเงินจากผูถื้อบตัรเดียวกนัจะถูกนํามาคาํนวณรวมเขา้ในบญัชีของผูถื้อบตัรหลกั กรณี

ผูถื้อบตัรหลกัหลายใบยอดใชจ้่ายของแต่ละบตัรหลกัจะนํามาคาํนวณรวมกนั 

2) รายการน้ีใหเ้ฉพาะผูถื้อบตัรท่ีมียอดคะแนนสะสมเพียงพอหรือเท่ากบัยอดใชจ้่ายในวนัท่ีธนาคารดาํเนินการหกัคะแนนเพื่อทาํการ

เครดิตคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิต  

3) คะแนนสะสม UOB Rewards ท่ีถูกตดัออกจากบญัชีบตัรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายน้ีจะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้

ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน  

4) ผูถื้อบตัรตอ้งเก็บรกัษาขอ้ความ SMS ตอบกลบัการลงทะเบียนท่ีไดร้บัจากธนาคารเพื่อนํามายนืยนัในกรณีท่ีมีความจาํเป็น 

5) ยอดใชจ้า่ยไม่นับรวมยอดใชจ้่ายท่ีถูกยกเลิกในภายหลงั  

6) เครดิตคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปล่ียนเป็นเงินสดหรือโอนใหผู้อ้ื่นได ้

7) กรณีมีขอ้โตแ้ยง้เร่ืองการคาํนวณเครดิตคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิต ผูถื้อบตัรจะตอ้งทาํการติดต่อมายงัธนาคาร เพื่อขอใหต้รวจสอบ

ความถูกตอ้งภายใน 90 วนันับจากวนัท่ีผูถื้อบตัรทาํรายการใชจ้่ายตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

8) ธนาคารไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือขอ้บกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อรา้นโดยตรง   


