
สิทธิพเิศษจากบัตรเครดติที่ร่วมรายการ  :  รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 17.5%** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เฉพาะบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพเร่ิมวนัท่ี 1 เมษายน  2561 โดยจะแจ้งเพ่ิมเตมิให้ทราบอีกครัง้) 

**เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯกาํหนด  หากลูกค้าทาํรายการผ่อนชาํระกับทางธนาคาร จะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้อีก 

 

 รับสิทธ์ิผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (สาํหรับการซือ้ Siam Gift Card)  

 
 

 

 

**เฉพาะร้านค้าที่ ร่วมรายการรับ Siam Gift Card  / เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯกาํหนด 

 

สอบถามเพิ่มเตมิ :  

นางสาวภทัรีพนัธ์  วรมงคลพฤกษ์       ผู้จดัการส่วนสง่เสริมการตลาด  โทร 02-610-8148 

 

สทิธพิเิศษจากบตัรเครดติทีร่ว่มรายการทีส่ยามพารากอน 

 

                                      (15 ม.ีค.-30 เม.ย.61) 

สทิธพิเิศษสําหรบัสมาชกิบตัรเครดจิออิอน รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ  8,000 บาท  
เมือ่มยีอดใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติออิอนทกุประเภท (ยกเวน้บัตรเครดติเพือ่องคก์ร)ตามทีกํ่าหนด 
 

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป รับเครดิตเงนิคืน 

10,000 – 49,999 บาท 400 

50,000 – 99,999 บาท 2,800 

ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป 6,000 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://marketeer.co.th/archives/72214&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjnjtPW3ZjQAhWKuo8KHbe6CYcQwW4IFzAB&sig2=pgn5S-n29SaW8eNF3LcGdw&usg=AFQjCNHGnm8NP2CQAbD_mx3Qyf7f9MGisg


ตอ้งลงทะเบยีนรว่มรายการสง่เสรมิการขายทาง SMS  

โดยพมิพ ์SMA ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 16 หลกั (ไมเ่วน้วรรค) สง่มาที ่4589123 ภายในระยะเวลา
สง่เสรมิการขาย และไดร้บัขอ้ความตอบรบัจากระบบ (1 คร ัง้ / บตัร / ตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย) 

• เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯ กําหนด • โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิทีจ่ดุขาย เว็บไซต ์www.aeon.co.th  
และสือ่ประชาสมัพันธอ์ืน่ของบรษัิทฯ 

ขอ้กําหนดและเงือ่นไข  
1. สทิธพิเิศษสําหรับผูถ้อืบตัรเครดติทกุประเภท (ยกเวน้บตัรเครดติเพือ่องคก์ร) ของบรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์

(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เมือ่มยีอดใชจ้า่ยทีร่า้นคา้ภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอนตาม
เงือ่นไขทีกํ่าหนด  
ระหวา่งวันที ่15 ม.ีค. – 30 เม.ย. 61 

2. ผูถ้อืบตัรจะไดรั้บเครดติเงนิคนื ดังนี ้
• ยอดใชจ้า่ยระหวา่ง 10,000 - 49,999 บาท / เซลสส์ลปิ รับเครดติเงนิคนื 400 บาท 
• ยอดใชจ้า่ยระหวา่ง 50,000 - 99,999 บาท / เซลสส์ลปิ รับเครดติเงนิคนื 2,800 บาท 
• ยอดใชจ้า่ยตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป / เซลสส์ลปิ รับเครดติเงนิคนื 6,000 บาท 
(สงูสดุ 8,000 บาท / บญัชบีตัรหลัก / ตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย โดยคํานวณจากอตัราสงูสดุ / เซลส์
สลปิ และยอดใชจ้า่ยจากบตัรเสรมิจะคํานวณรวมเขา้บญัชบีตัรหลัก) 

3. ผูถ้อืบตัรจะตอ้งลงทะเบยีนรว่มรายการสง่เสรมิการขายทาง SMS โดยพมิพ ์SMA ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 
16 หลกั (ไมเ่วน้วรรค) สง่มาที ่4589123 ผา่นเครอืขา่ยโทรศัพท ์AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลา
สง่เสรมิการขาย และไดรั้บขอ้ความตอบรับจากระบบ (1 ครัง้ / บตัร / ตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย  คา่บรกิาร 
3 บาท / ครัง้ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) โปรดเก็บหลกัฐานการทํารายการไวเ้พือ่การตรวจสอบ 

4. บรษัิทฯ จะคํานวณเครดติเงนิคนืและคะแนนสะสมจากยอดใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติทีล่งทะเบยีน ไมร่วมถงึการใช ้
จา่ยทีห่า้งสรรพสนิคา้, ฟู้ด ฮอลล,์ โฮม เฟรช มารท์, กรูเ์มต ์มารเ์ก็ต, เพาเวอรม์อลล,์ การชาํระคา่สนิคา้หรอื
บรกิารประเภทเครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ บหุรี,่ บตัรกํานัล, บตัรเตมิเงนิ, ทองคําและจลิเวลรี,่ สนิคา้ขายสง่เพือ่
การคา้, สนิคา้ผอ่นชําระ, สนิเชือ่เงนิกูแ้ละเชา่ซือ้, การซือ้หน่วยลงทนุ, การแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ, การ
เบกิถอนเงนิสดลว่งหนา้, ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนยีมการใชว้งเงนิ คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีมและภาษีอากรตา่งๆ และ
รายการทีม่กีารยกเลกิหรอืคนืสนิคา้/บรกิาร 

5. บรษัิทฯ จะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรหลกัภายใน 90 วนั นับแตว่ันสิน้สดุระยะเวลารายการสง่เสรมิการขาย ใน
กรณีทีย่งัไมไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแตพ่น้ระยะเวลาดังกลา่ว และใน
กรณีทีเ่ครดติเงนิคนืไมถ่กูตอ้ง โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื 

6. ยอดใชจ้า่ยของรายการสง่เสรมิการขายนีไ้มส่ามารถใชร้ว่มกบัรายการสง่เสรมิการขายอืน่ของบรษัิทฯ ได ้
7. เครดติเงนิคนืเป็นสทิธิเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืบตัร ไมส่ามารถโอน เปลีย่น แลกเป็นเงนิสดหรอืสทิธิอ์ ืน่หรอืบรกิารอืน่

ได ้
8. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเขา้รว่มรายการสง่เสรมิการขายไดเ้ฉพาะผูถ้อืบตัรทีย่งัคงสภาพสมาชกิ และมปีระวัตกิาร

ชําระดตีามหลักเกณฑข์องบรษัิทฯ จนถงึวันทีไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื และยกเวน้การมอบเครดติเงนิคนืในกรณี
ดังตอ่ไปนี ้(1) มกีารชําระเงนิเขา้บญัชบีตัรเครดติเกนิวงเงนิทีบ่รษัิทฯ อนุมตั ิ(2) ใชบ้ตัรเครดติหรอืสนิเชือ่เพือ่
วัตถปุระสงคอ์นัขดัตอ่กฎหมายหรอืศลีธรรม เพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิ หรอืใชใ้นกจิการหรอืธรุกจิของตนเอง 
ครอบครัว เครอืญาต ิหรอืบคุคลใกลช้ดิ (3) ใชบ้ตัรเครดติหรอืสนิเชือ่ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขตามที่
บรษัิทฯ กําหนด หรอืเงือ่นไขของรายการสง่เสรมิการขายนี ้หากพบภายหลังวา่ผูถ้อืบตัรขาดคณุสมบตั ิบรษัิทฯ 
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกคนืเครดติเงนิคนื 

9. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้กําหนด เงือ่นไข วธิกีาร และสทิธปิระโยชนใ์ดๆ ภายใตร้ายการสง่เสรมิ
การขายนี ้โดยจะประกาศทางเว็บไซต ์www.aeon.co.th กรณีมขีอ้พพิาทคําตัดสนิของบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ดุ 

10. ขอ้กําหนดและเงือ่นไขนีจั้ดทําขึน้เป็นภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ หากมคีวามแตกตา่งหรอืไมส่อดคลอ้งกนั  
ใหถ้อืเอาขอ้ความภาษาไทยเป็นหลักในการตคีวาม 

11. โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิทีจ่ดุขาย เว็บไซต ์www.aeon.co.th  และสือ่ประชาสมัพันธอ์ืน่ของบรษัิทฯ 
 

 

 

http://www.aeon.co.th/


 

                               (15 ม.ีค.-30 เม.ย.61) 

 อภสิทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรเครดติซติ ีร้บัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 17.5% 
ตอ่ที ่1*    รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 12.5% เมือ่ใชค้ะแนนสะสม ซติีร้วีอรด์ เทา่ยอดซือ้ 
      สําหรับบัตรเครดติซติี ้เอ็ม วซีา่ และซติี ้อัลทมิา่ 
 

ตอ่ที ่2**  รับเครดติเงนิคนืเครดติเงนิคนืสงูสดุ 10,000 บาท เมือ่ใชจ้า่ยผา่นบัตรฯ  
 

ยอดใชจ้า่ย เครดติเงนิคนื 

ทกุๆ 30,000 บาท/ เซลลส์ลปิ 500 
100,000 บาท/ เซลลส์ลปิ 3,000 

200,000 บาท/ เซลลส์ลปิ เฉพาะรา้นคา้ในหมวดแฟชัน่ 10,000 
 
พเิศษเฉพาะวนัที ่15 – 30 ม.ีค. 61***  
สมาชกิบัตร 4 ทา่นแรก ทีม่ยีอดใชจ้า่ยสะสมตัง้แต ่1,000,000 บาทขึน้ไป เลอืกรับบตัรกํานัลหอ้งพักดงันี ้

1. SALA Samui Choengmon Beach Resort, 3 วนั 2 คนื stay at SALA Pool Villa มลูคา่  
43,238 บาท (expired 30 Jun'18)   จํานวน 2 รางวลั 

2. Sheraton Hua Hin Resort & Spa 4 vouchers, 3 วนั 2 คนื at Deluxe Garden View +ABF 
มลูคา่ 26,140  บาท (expired 15 Jun'18)  จํานวน 2 รางวลั 

 
จดุลงทะเบยีน: Citi M Visa Customer Service ชัน้ 4 สยามพารากอน 
 
เงือ่นไขธนาคารซติีแ้บงก ์
- *ยกเวน้บตัรเครดติซติีแ้คชแบ็ก บตัรเครดติซติี ้ซมิพลซิติี ้บตัรเครดติซติี ้รอยลั ออรค์ดิ พลัส และบตัรเสรมิทกุ 
   ประเภท 
- คะแนนทีทํ่ารายการแลว้ไมส่ามารถคนืหรอืยกเลกิได ้
- จํากดัยอดใชจ้า่ยในการแลกคะแนนสะสมและเครดติเงนิคนืในตอ่ที ่1 : 300,000 บาท/ บตัรฯ ตลอดรายการ 
 

- **จํากดัการรับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 10,000 บาท/ บตัร/ ตลอดรายการ 
- */** ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะทําการเครดติเงนิคนื และคะสะสมซติีร้วีอรด์เขา้บญัชบีตัรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบ
รายการ โดยสมาชกิบตัรฯ จะตอ้งคงสภาพสมาชกิบตัรฯ จนถงึวันทีทํ่าการโอนเครดติเงนิคนืเขา้บญัช ี
- สงวนสทิธิก์ารคํานวณเครดติเงนิคนื 10,000 บาท เฉพาะยอดใชจ้า่ยจากรา้นคา้หมวดแฟชัน่เทา่นัน้ 
 

- ***สงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรเครดติซติี ้4 ทา่นแรก ทีม่ยีอดใชจ้า่ยสะสมตัง้แต ่1,000,000 บาทขึน้ไป ตัง้แต ่
  วันที ่15 – 30 ม.ีค. 61 
- สมาชกิบตัรเครดติสามารถรวบรวมยอดใชจ้า่ยจากบตัรเครดติทกุๆ ใบในบญัชบีตัรเครดติของสมาชกิจากรา้นคา้ 
  ทีศ่นูยก์ารคา้สยามพารากอน ภายใตช้ือ่และนามสกลุของสมาชกิบตัรเดยีวกนั 
- จํากดัการรับบตัรกํานัลหอ้งพัก 1 สทิธิ/์ ทา่น/ ตลอดรายการ 
- สามารถรับบตัรกํานัลหอ้งพักไดท้ี ่Citi M Visa Customer Service ชัน้ 4 สยามพารากอน โดยสงวนสทิธิใ์หส้มาชกิ 
  บตัรฯ ทีม่าลงทะเบยีนกอ่น ไดส้ทิธิเ์ลอืก และรับบตัรกํานัลกอ่น 
- ไมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้
- สงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรเครดติซติีท้ีอ่อกในประเทศไทยเทา่นัน้  
- ธนาคารซติีแ้บงกไ์มม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิาร หากมปัีญหาหรอืขอ้สงสยักรณุาตดิตอ่รา้นคา้หรอืผูใ้หบ้รกิาร 
  โดยตรง โปรดสอบถามรายละเอยีดกอ่นตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร 
- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตดัสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสง่เสรมิการขายนี ้
- BCBB03 



 

                                   (15 ม.ีค.-30 เม.ย.61) 

สทิธพิเิศษสําหรบัผูถ้อืบตัรเครดติกสกิรไทยรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ  17.5%  
และรว่มลุน้ ! ไปเชยีร ์FIFA WORLD CUPTM ทีป่ระเทศรสัเซยี 
 

เมือ่ผูถ้อืบตัรใชจ้า่ยดว้ยบตัรเครดติกสกิรไทยทีศ่นูยก์ารคา้สยามพารากอนรับเครดติเงนิคนื 2 ตอ่ 

ตอ่ที ่1 รบัเครดติเงนิคนื 15%* เพยีงแลกคะแนนเทา่ยอดใชจ้า่ย 
 แจง้แลกคะแนน ณ จดุลงทะเบยีนชัน้ M ฝ่ัง Stardome ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน เทา่นัน้ 
 

ตอ่ที ่2 รบัเครดติเงนิคนื 2.5%** 

ยอดใชจ้า่ย/เซลสส์ลปิ รบัเครดติเงนิคนื 

20,000 บาทขึน้ไป 300 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 1,000 บาท 

100,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท 

**• จํากัดการรับเครดติเงนิคนื 2,500 บาท/ทา่นตลอดรายการ  
• ลงทะเบยีนรับเครดติเงนิคนื ณ จดุลงทะเบยีนชัน้ M ฝ่ัง Stardome ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน 

 
ตอ่ที ่3  รดูบตัร! รว่มลุน้ไปเชยีรบ์อลโลกทีป่ระเทศรสัเซยี กบับตัรเครดติ/บตัรเดบติวซีา่กสกิรไทย 

2018 FIFA WORLD CUP สนบัสนุนโดยวซีา่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ก.พ. - 30 เม.ย. 61 
เพยีงมยีอดใชจ้า่ยผา่นบตัรฯทกุ 1,000 บาท/เซลสส์ลปิ*** 

รับ 3 สทิธิ ์
สําหรับบตัรเดอะวสิดอม บตัรเดอะพรเีมยีร ์

และบตัรเครดติเดอะแพสชัน่กสกิรไทย 

รับ 1 สทิธิ ์ สําหรับบตัรเครดติและบตัรเดบติวซีา่กสกิรไทยทกุประเภท 

***รว่มชมฟตุบอลโลกรอบ 16 ทมีสดุทา้ย ทีป่ระเทศรัสเซยี จํานวน 1 รางวัล  
รางวลัละ 2 ทีน่ั่ง รวมมลูคา่รางวลั 612,300 บาท 

เงือ่นไข 
*• สทิธพิเิศษเฉพาะผูถ้อืบัตรเครดติกสกิรไทย ทีใ่ชจ้่ายภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอน เทา่นัน้ • ผูถ้อืบัตรตอ้งแจง้แลกคะแนน
สะสมทกุครัง้ทีต่อ้งการแลกรับคนื 15% ณ จุดแลกคะแนนทีท่างศนูยก์ารคา้กําหนด เทา่นัน้ •  คะแนนสะสม KBank Reward Point 
จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถ้อืบัตรตามจํานวนคะแนนทีทํ่าการแลก และไม่สามารถยกเลกิ คนื แลก เปลีย่น หรอื ทอนเป็น
เงนิสดได ้ไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ • กรณีคะแนนสะสมไมเ่พยีงพอ ธนาคารจะไม่ดําเนนิการแลกเครดติเงนิคนื 15% ใหก้ับผูถ้อืบัตร  การ
คนืเงนิเครดติเขา้บญัชเีครดติ ดําเนนิการภายใน 60 วนัทําการ • สนิคา้และรา้นคา้ทีไ่ม่ร่วมรายการสนิคา้แลกซือ้, บัตรของขวญั, บัตร
ของขวัญอเิล็กทรอนกิส,์ สรุา ยา บัตรกํานัล บัตรโทรศัพทแ์ละบัตรเตมิเงนิทุกประเภท การชําระคา่บรกิารตา่งๆ คา่สาธารณูปโภค 
คา่ธรรมเนียมและค่าประกันทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได ้• บัตรเครดติไทเทเนียม บัตรเครดติเพือ่ธุรกจิ บัตรเครดตินิติ
บคุคลทกุประเภท ไมส่ามารถร่วมรายการนีไ้ด ้ 
 
**• สงวนสทิธิใ์นการรับเครดติเงนิคนืเฉพาะผูถ้อืบัตรเครดติกสกิรไทย ที ่ลงทะเบยีน ณ จุดลงทะเบยีน ชัน้ M ฝ่ัง Stardome 
ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ระหวา่งวันที ่15 ม.ีค. – 30 เม.ย. 2561 เทา่นัน้ • จํากัดการมอบเครดติเงนิคนืสงูสดุ 2,500 บาท/ทา่น
ตลอดรายการ • ผูถ้อืบัตรจะไดรั้บเครดติเงนิคนืในบัญชบีัตรเครดติของผูถ้อืบตัร ภายใน 60 วันหลังจากสิน้สดุรายการสง่เสรมิการ
ขาย • บัตรเครดติเพือ่ธุรกจิ บัตรเครดตินติบิคุคลทกุประเภท และรายการแบง่จ่ายรายเดอืน Smart Pay  และ KBank  Smart Pay 
By Phone ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได ้• ผูถ้อืบัตรไม่สามารถนําใบเสร็จหรือเซลสส์ลปิมารวมคดิในการรับเครดติเงนิคนืสําหรับ
รายการนีไ้ด ้*/** • ผูถ้อืบตัรทีจ่ะไดรั้บเครดติเงนิคนืจะตอ้งมสีถานะบตัรเครดติเป็นปกต ิมปีระวัตกิารชําระเงนิทีด่ ีไม่ผดินัดชําระเงนิ

http://www.google.co.th/url?url=http://marketeer.co.th/archives/72214&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjnjtPW3ZjQAhWKuo8KHbe6CYcQwW4IFzAB&sig2=pgn5S-n29SaW8eNF3LcGdw&usg=AFQjCNHGnm8NP2CQAbD_mx3Qyf7f9MGisg


ตามขอ้กําหนดของการเป็นผูถ้อืบัตรเครดติของธนาคาร จนถงึวันทีไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื • ธนาคารมสีทิธใินการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 
ขอ้กําหนด และยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนี้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากมกีรณีพพิาท คําตัดสนิของธนาคารถอืเป็นที่
ส ิน้สดุ • สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่K-Contact Center 0 2888 8888 
 
***• ธนาคารจะคํานวณสทิธจิากยอดใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติวซีา่กสกิรไทยทีส่ยามเซ็นเตอร ์สยามดสิคัฟเวอรี ่ และ 
ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ทีม่กีารลงทะเบยีน ณ จดุใหบ้รกิารของศนูยก์ารคา้ฯภายใตช้ือ่ – นามสกลุเดยีวกัน • ยอดใชผ้่านบัตร ทกุ 
1,000 บาทต่อเซลสส์ลปิทีส่ยามเซ็นเตอร์ สยามดสิคัฟเวอรี่ และ ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน จะไดรั้บ 1 สทิธเิพื่อลุน้รับรางวัล 
สําหรับผูถ้อืบัตรเครดติและบัตรเดบติวซี่ากสกิรไทยทุกประเภท หรือ ไดรั้บ 3 สทิธเิพื่อลุน้รับรางวัล สําหรับผูถ้อืบัตรเดอะวสิดอม 
บตัรเดอะพรเีมยีร์ และบัตรเครดติเดอะแพสชัน่กสกิรไทย • เศษของยอดใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติกสกิรไทยทีไ่ม่ถงึ 
1,000 บาทตอ่เซลสส์ลปิ จะไมถ่กูนํามารวมคํานวณสทิธจัิบรางวลั • ยอดใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขายนี้ ไดแ้ก ่
การเบกิถอนเงนิสด การซือ้/แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การซือ้หน่วยลงทนุทกุประเภท (LTF/RMF) การชําระเบีย้ประกันชวีติ
และประกนัภัยทกุประเภท การชาํระภาษีทกุประเภท ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ รายการใชจ้่ายทีเ่ขา้ขา่ยเพือ่การคา้และการ
พาณชิย ์รายการทีใ่ชจ้่ายผ่านเครือ่งรับบัตรเครดติ (EDC) ในกจิการของผูถ้อืบัตรเอง ตลอดจนรายการคา่ชําระสนิคา้/บรกิารทีม่กีาร
ขอคนื เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิในภายหลัง • ยอดแบง่จ่ายรายเดอืน (Smart Pay) ธนาคารจะคํานวณสทิธจิากยอดราคาสนิคา้เต็ม
จํานวนทีผู่ถ้อืบตัรทํารายการ ณ รา้นคา้ • กําหนดจับรางวัล 9 พ.ค. 61 สถานทีจั่บรางวัล ธนาคารกสกิรไทย สํานักแจง้วฒันะ เลขที ่
47/7 ม. 3 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี ตามใบอนุญาตสําหรับโครงการ ออกให ้ณ ทีว่า่การ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี • ประกาศรายชือ่ผู ้
โชคด ีวันที ่11 พ.ค. 61 • บัตรเครดติเพือ่ธุรกจิ และบัตรเครดตินติบิคุคลทกุประเภท ไม่สามารถร่วมรายการสง่เสรมิการขายนี้ได ้• 
บคุคลในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย บคุคลในครอบครัวของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย  และบคุคลอืน่ใด
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดรายการสง่เสริมการขายนี้ ไม่มีสทิธเิขา้ร่วมรายการนี้ • ตรวจสอบรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิ่มเตมิไดท้ี ่
www.askkbank.com/kbankcard และ K-Contact Center 02-8888888 

 

 

                          (15 ม.ีค.-30 เม.ย.61) 

สทิธพิเิศษสําหรบัผูถ้อืบตัรเครดติ  กรงุศรรีบัคนืสงูสดุ 13%  
Step 1 ใช ้1000 point แลกรับเครดติเงนิคนื 100บาท (10%)  
จํากัดการแลกคะแนนสงูสดุ 50,000คะแนน/บัญชบีัตรหลัก/วนั  
Step 2 รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 3%  

ยอดใชจ้า่ยครบ (บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ) เครดติเงนิคนื (บาท) 

20,000 300 

50,000 1,000 

100,000 3,000 

 
จํากัดเครดติเงนิคนื 3,000บาท/บัญชบีัตรหลกั/ตลอดรายการ 

เง ือ่นไข  
· สอบถามรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จดุขาย เฉพาะสนิคา้/รา้นคา้ทีร่่วมรายการภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอนเทา่นัน้  
· สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติเงนิคนืเฉพาะลกูคา้ทีใ่ชจ้า่ยตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯกําหนดและลงทะเบยีน ณ จุดลงทะเบยีนของ
ศนูยก์ารคา้เทา่นัน้ (ชัน้ M Stardome) มฉิะนัน้ถอืวา่สละสทิธิ ์ 
 
 
 
 
 

http://www.askkbank.com/kbankcard%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20K-Contact%20Center%2002-8888888


เง ือ่นไขสําหรบัการแลกคะแนน  
·สงวนสทิธิก์ารเขา้ร่วมรายการเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติ กรุงศร ีทกุประเภท (บตัรหลัก) ทีม่คีะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัส เพยีงพอตอ่
การแลกเทา่นัน้  
·จํากดัการแลกคะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัสสงูสดุ 50,000 คะแนน /บญัชบีัตรหลกั / วนั  
·คะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัส จะถกูหักออกจากบัญชบีตัรฯ เมือ่มกีารแลกโดยอตัโนมัต ิตามจํานวนคะแนนทีส่มาชกิบัตรระบ ุ 
·คะแนนสะสมเมือ่แลก ณ รา้นคา้แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ แลกเปลีย่นหรอืทอนเป็นเงนิสดได ้ 
·คะแนนสะสม กรุงศร ีโบนัส ไมส่ามารถโอนสทิธิใ์หส้มาชกิทา่นอืน่ได ้ 
·กรณีบัตรถกูยกเลกิหรอืไม่สามารถใชง้านได ้จะไมส่ามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบตัรรายการ กรุงศร ีโบนัสทนัใจ  
·เมือ่มกีารทําการแลกคะแนนเสร็จสมบรูณ์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิรายการไดท้กุกรณี  
·บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
·เงือ่นไขอืน่ๆเป็นไปตามขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิาร บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิาร หากมปัีญหาหรอืขอ้สงสยั กรุณา
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารสนิเชือ่โดยตรง  
เง ือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนื  
·สงวนสทิธิเ์ฉพาะบตัรเครดติทีร่ว่มรายการเทา่น ัน้ โปรดตรวจสอบเพิม่เตมิ ณ จดุแลกรบัการสมนาคณุ  
·สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติเงนิคนืสงูสดุ 3,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชบีตัรหลัก ภายใตช้ือ่-สกลุเดยีวกนัตลอดรายการสง่เสรมิการ
ขาย  
·บรษัิทฯ จะเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบีตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย (กรณบีตัรเสรมิเครดติเงนิคนืจะโอนเขา้
บญัชบีตัรหลกัเทา่นัน้)  
·ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 120 วนัหลังจากวนัทีจ่บรายการ  
·ยอดการใชจ้า่ยแตล่ะรายการไมส่ามารถนํามาสะสมหรอืรวมกันได ้โดยจะคํานวณเครดติเงนิคนืตอ่เซลลส์ลปิ  
·รายการสง่เสรมิการขายนี้ไมส่ามารถใชร้่วมกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ได ้ 
·ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติคนืเงนิ เฉพาะสมาชกิทียั่งคงสภาพสมาชกิอยู ่และมปีระวตักิารชําระดจีนถงึวนัทีม่กีารเครดติเงนิคนืใน
บญัชขีองทา่น  
·ยอดใชจ้า่ยผ่านบัตรเครดติทีเ่ขา้ร่วมรายการจะตอ้งเกดิขึน้ ในวนัทีกํ่าหนดเทา่นัน้ไมนั่บรวม ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 
ยอดคา่ใชจ้่ายทีถ่กูยกเลกิ ยอดคา่ใชจ้่ายทีม่กีารคนืสนิคา้ในภายหลงั ยอดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากบตัรเสรมิทีเ่รยีกเก็บ เงนิจาก
บญัชบีตัรหลกับรษัิทฯ  
·รายการเครดติเงนิคนืไม่สามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงนิสดได ้ 
·ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบตัร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัวา่มกีารยกเลกิการทํารายการของรายการ
สง่เสรมิการขายนี ้ 
·บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์โดยถอืขอ้มลูทีบ่รษัิทฯมอียูเ่ป็นสําคญั ผูถ้อืบตัรควรเก็บหลักฐานการเขา้ร่วมรายการและเซลลส์ลปิไวเ้พือ่
การตรวจสอบกรณีจําเป็น  
·บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้และบรกิาร หากมขีอ้สงสยักรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโดยตรงเทา่นัน้  
·ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯกําหนด หากมกีรณีพพิาท 
คําตดัสนิของบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ดุ  
·ยกเวน้การซือ้สนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้ภายในสยามพารากอน, Power Mall ทกุสาขา, Gourmet Market และ Home Fresh 
Mart ทกุสาขา ,แผนกสรุา, บตัรโทรศพัท ์บตัรเตมิเงนิทกุประเภท, บตัรกํานัล, การซือ้สนิคา้ผอ่นชาํระ Krungsri Smart Plan  
·ใหบ้รกิารสนิเชือ่โดย บรษัิท บัตรกรงุศรอียธุยา จํากัด  
 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

(15 ม.ีค.-30 เม.ย.61) 

สทิธพิเิศษสําหรบัสมาชกิบตัรเครดติเคทแีลกรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 15%   
หรอื  รบั Siam Gift Card สงูสดุ 1,500 บาท 

แลกรบัเครดติเงนิคนื 12% หรอื 15%  

- แลกรับเครดติเงนิคนื 12% วนัจันทร ์– พฤหัสบด ีหรอื 15% วนัศกุร,์ เสาร ์และอาทติย ์

 เมือ่ใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติ KTC และใชค้ะแนนสะสม KTC Forever Rewards เทา่กับยอดใชจ้า่ย 
 ตอ่เซลสส์ลปิ  (ไมจํ่ากัดยอดแลกรับเครดติเงนิคนืสงูสดุตลอดรายการ/เฉพาะการใชจ้า่ยผา่นบัตร 
 เครดติฯ ภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอนเทา่นัน้) 
 

หรอื 

แลกรบั Siam Gift Card 300.- 
เมือ่ใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติ KTC ครบทกุ 10,000.- ตอ่เซลสส์ลปิ  
(จํากัดยอดรับ Siam Gift Card สงูสดุ 1,500.- ตอ่สมาชกิบัตรเครดติตอ่ตลอดรายการ) 

หมายเหต ุ: สทิธพิเิศษการแลกรับเครดติเงนิคนื 12% หรอื 15% และการแลกรับ Siam Gift Card 300.- สําหรับ    
      สมาชกิบตัรเครดติ KTCทีนํ่าเซลลส์ลปิจากการใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติฯ มาลงทะเบยีนแจง้ความประสงค ์
      การรับสทิธพิเิศษทัง้หมดของรายการทีจ่ดุแลกรับสทิธพิเิศษของงาน ณ ชัน้ M Stardomeเทา่นัน้ 

เง ือ่นไขรายการ 
• ยกเวน้บัตรเครดติ KTC Cash Back, บัตรเครดติ KTC ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตสิภากาชาดไทย, บัตรเครดติKTC Visa 

Corporate Gold และบตัร KTC เพือ่หน่วยงานรัฐ ไมส่ามารถร่วมรายการได ้
• ขอสงวนสทิธิก์ารมอบสทิธปิระโยชน์ตามรายการนี้ใหแ้กส่มาชกิบัตรเครดติ KTC ทีค่งสภาพการเป็นสมาชกิบัตรเครดติฯ โดยไม่

ผดินัดชาํระหนีต้ลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสรมิการขายจนถงึวนัทีเ่คทซีมีอบสทิธปิระโยชน์ในรายการนี้ใหส้มาชกิบัตรเครดติฯ 
และขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะการซือ้สนิคา้และ/หรอืบรกิารเพือ่การใชส้อยสว่นบคุคลเทา่นัน้ 

• สว่นลดเพิม่จากเคทซีเีป็นสว่นลดเพิม่ราคาสนิคา้ทีห่ักสว่นลดทกุประเภทของหา้งแลว้ และไม่สามารถ แลก เปลีย่น ทอนเป็นเงนิ
สดได ้

• ขอสงวนสทิธิส์าํหรับสมาชกิบตัรเครดติฯ ทีม่คีะแนนสะสมเพยีงพอกบัทีกํ่าหนด และเฉพาะการใชค้ะแนนสะสมแลกรับเครดติเงนิ
คนืวันต่อวันทีส่มาชกิทํารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดติฯ ทันททีีส่มาชกิบัตร
เครดติฯ ใชแ้ลกเพือ่รับเครดติเงนิคนื 

• ขอสงวนสทิธิก์ารมอบเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบีัตรเครดติฯ ทีเ่กดิจากการใชค้ะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิน้สดุ
รายการ 

• เงือ่นไขการใช ้Siam Gift Card เป็นไปตามเงือ่นไขของศนูยก์ารคา้ฯ และยอดคงเหลอืหลังจากการใช ้Siam Gift Card ตอ้ง
ชาํระดว้ยบตัรเครดติ KTC เทา่นัน้ 

• ขอสงวนสทิธิโ์ดยถอืขอ้มูลของเคทซีเีป็นสําคัญ สมาชกิบัตรเครดติฯ ผูร้่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบยีนกับเคทซีี
รวมทัง้เซลสส์ลปิเพือ่เป็นหลกัฐานอา้งองิและตรวจสอบในกรณีจําเป็น 

• ขอสงวนสทิธิส์ทิธปิระโยชนต์ามรายการไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืโอนใหผู้อ้ ืน่ได ้
• เคทซีขีอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอยีด ขอ้กําหนดและเงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย โดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ และกรณีมขีอ้พพิาท คําตดัสนิของเคทซี ีถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 
 

                  

 



 

                            (15 ม.ีค.-30 เม.ย.61) 
 

สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติไทยพาณิชยร์บัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 5 % 
เมือ่ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติไทยพาณิชยท์ีร่า้นคา้เชา่ภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอน    

o รับเครดติเงนิคนื 3%  เมือ่ใชจ้า่ยครบทกุ 10,000 บาท / ใบเสร็จ 
o รับเครดติเงนิคนื 5%  เมือ่ใชจ้า่ยครบ 100,000 บาทขึน้ไป / ใบเสร็จ  

 

ลงทะเบยีนทีจ่ดุแลกรบัการสมนาคณุทีท่างธนาคารฯ กาํหนด  ช ัน้ M Stardome Siam Paragon 
 

เง ือ่นไขการคํานวณ 
- รับเครดติเงนิคนื 3%  เมือ่ใชจ้่ายครบทกุ 10,000 บาท / ใบเสร็จ  
- รับเครดติเงนิคนื 5%  เมือ่ใชจ้่ายครบ 100,000 บาทขึน้ไป / ใบเสร็จ   
- ขอสงวนสทิธิ ์ในการมอบเครดติเงนิคนืสงูสดุ 5,000 บาท / ทา่น / รายการ  ในกรณีทีท่างธนาคารฯ  ตรวจสอบพบวา่การ

ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ มาจากการแบง่ชาํระคา่สนิคา้ชิน้เดยีวกนั ธนาคารขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธการมอบเงนิคนื  และเรยีกรับสนิคา้คนืได ้  
- สาํหรับการใชจ้่าย  ณ รา้นคา้เชา่ภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอนในกลุม่ Fashion เครือ่งหนัง กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบั 

นาฬกิา Jewelry Watch Dining  เทา่นัน้   
  ยกเวน้ สนิคา้ผ่อนชาํระ การซือ้เพือ่คา้ ขายสง่ บตัรโทรศพัท ์ คา่โทรศพัทม์อืถอืรายเดอืน  การใชจ้่ายทีร่า้น Mobile รา้น AIS / 

DTAC / True / Jaymart / Istudio / Vertu / Samsung / บัตรโทรศพัท ์/ คา่โทรศพัทม์อืถอืรายเดอืน บตัรเตมิเงนิ  Gift Card 
Voucher เครือ่งยนต ์รถยนต ์คา่น้ํา คา่ไฟ / การแลกเปลีย่นเงนิ  สนิคา้ผ่อนชาํระ SCB 0% ดจัีง   

- ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดได ้
- ขอสงวนสทิธิใ์นการใหข้องสมนาคณุเฉพาะบัตรเครดติไทยพาณชิยโ์ดยผูถ้อืบตัรจะตอ้งคงสภาพการเป็นสมาชกิบัตรและไม่ผดิ

นัดชาํระเงนิตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย และขอเรยีกคนืในกรณีทีต่รวจพบในภายหลงัวา่ผูท้ีไ่ดรั้บสทิธิม์คีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้ง  
- ในกรณีทีท่างธนาคารฯ  ตรวจสอบพบวา่การใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ มาจากการแบง่ชาํระคา่สนิคา้ชิน้เดยีวกนั ธนาคารขอสงวนสทิธิ์

ปฏเิสธการมอบเงนิคนื  และเรยีกรับสนิคา้คนืได ้  
- ขอสงวนสทิธิใ์นการคํานวณคา่ใชจ้า่ย ตามเงือ่นไขเทา่นัน้ โดยเศษของการคํานวณ ทีไ่มเ่ขา้ขา่ยจะไม่ไดนํ้ามาคํานวณในการ

มอบเงนิคนื  
- ในกรณีทีท่างธนาคารฯ ม ี2 รายการสง่เสรมิการขายทีซ่อ้นกนั  ขอสงวนสทิธิส์าํหรับลกูคา้โดยไดรั้บรายการสง่เสรมิการขายจาก

รายการนี ้เทา่นัน้   และ ไมส่ามารถลงทะเบยีน รายการสง่เสรมิการขายซ้ํากนัได ้
- เงนิคนื จะปรากฎในใบแจง้หนีใ้น 60 วนัหลงัจบรายการ  
- เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการโปรดตรวจสอบเงือ่นไข ณ  จุดขาย 

 
 

 

                (15 ม.ีค.-30 เม.ย.61)                      
สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทย 
รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 6,400 บาท   

• รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 6,400  บาท (สงูสดุ 6,400 บาท/บญัชบีตัร/ตลอดรายการ)   
             เมือ่มกีารใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติธนชาตแบบชาํระเต็มจํานวน/เซลลส์ลปิ 

ยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ  เครดติเงนิคนื  

20,000 – 49,999 บาท 240 บาท 

50,000 – 79,999 บาท 1,000 บาท 

80,000 บาทขึน้ไป 2,400 บาท 

 

ลงทะเบยีนเพือ่รับเครดติเงนิคนื ณ จดุแลกรับการสมนาคณุที ่ชัน้ M STARDOME ภายในวนัทีทํ่ารายการ 
ซือ้สนิคา้เทา่นัน้ 



• รับเพิม่! เครดติเงนิคนื 10% เมือ่ใชค้ะแนนสะสมแลกเทา่กบัยอดซือ้/เซลลส์ลปิ 
ประสงคใ์ชค้ะแนนแลกเครดติเงนิคนื โทร. 1770 (Code: 115008) 

 

เง ือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 6,400 บาท :  
• ขอสงวนสทิธิก์ารรับเครดติเงนิคนื สาํหรับลกูคา้ทีล่งทะเบยีน ณ จดุแลกของสมนาคณุ ชัน้ M Stardome (ใกลท้างเขา้พารา

กอนดพีารท์เมน้สโตร ์ฝ่ังรา้น Valentino) เทา่นัน้ 
• การรับเครดติเงนิคนืเขา้บญัช ี ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิทีม่ยีอดการใชจ้่ายผา่นบตัรฯตัง้แต ่ 20,000 บาทขึน้ไป/หมายเลข

บตัร/เซลลส์ลปิ   และทํารายการแบบชําระเต็มจํานวนเทา่นัน้  โดยธนาคารฯจะเครดติเงนิคนืตามแตล่ะชว่งของวงเงนิยอดใช ้
จา่ย/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลปิ (ตามตาราง) โดยเศษสตางคท์ีเ่กดิขึน้ในทกุยอดใชจ้า่ยจะไมนํ่ามาคํานวณเครดติเงนิคนื 

• จํากัดการรับเครดติเงนิคนืเขา้บัญชสีงูสดุ  6,400 บาท/บญัชบีัตร/ตลอดรายการ 
• การเครดติเงนิคนืจะคํานวณจากยอดการใชจ้า่ยผ่านบตัรฯ ทัง้บตัรหลกั และบตัรเสรมิรวมกนัจากทกุรายการสง่เสรมิการขาย ที ่

ศนูยก์ารคา้สยาม พารากอน ระหวา่งวนัที ่15 ม.ีค. – 30 เม.ย. 2561 เทา่นัน้ โดยจะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรหลักเทา่นัน้ 
• ธนาคารฯ จะทําการเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติบตัรหลักภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย โดยสงวน

สทิธิไ์มใ่หส้ําหรับรายการทีเ่ป็นการแยกยอดใชจ้า่ยออกเป็นหลายเซลลส์ลปิ และขอสงวนสทิธิค์นืเงนิเขา้บญัชเีฉพาะสมาชกิ
บตัรเครดติทียั่งคงมสีถานะปกต ิและทีไ่มผ่ดินัดชาํระจนถงึวนัทีทํ่าการเครดติเงนิคนื  

• ยอดใชจ้า่ยตามเงือ่นไขการใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิสามารถนํามารวมคํานวณเพือ่รับเครดติเงนิคนืได ้ 
• ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะระงับ หรอื ยกเลกิการมอบเครดติเงนิคนื ในกรณีทีใ่ชบ้ตัรเครดติทีเ่ป็นไปในลกัษณะเพือ่การคา้/

ธรุกจิ การใชบ้ัตรเครดติในทางมชิอบ ผดิกฎหมาย หรอื ผดิวัตถปุระสงคใ์นการใชบ้ตัรเครดติโดยสจุรติ หรอื มกีารโอนเงนิเขา้
บญัชบีตัรเครดติ ซึง่มผีลเป็นการเพิม่วงเงนิการใชบ้ัตรเครดติใหเ้กนิกวา่วงเงนิทีธ่นาคารฯ กําหนด 

• การเครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน เปลีย่น หรอืทอนเงนิคนื หรอืผลประโยชนอืน่ได ้
 

เง ือ่นไขการใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ รบัเครดติเงนิคนื10% :  
• สทิธพิเิศษสาํหรับสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทย ทีใ่ชจ้า่ยผ่านบตัรฯ โดยตอ้งเป็นบตัรหลักทีม่ี

คะแนนสะสมในบตัรฯ เทา่นัน้  
• ผูถ้อืบตัรสามารถใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ยตอ่เซลลส์ลปิ เพือ่แลกรับเครดติเงนิคนื 10% ตามวนัทีทํ่ารายการ 
• การใชค้ะแนนสะสมแลกรับเครดติเงนิคนืสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูถ้อืบตัรทีม่คีะแนนสะสมอยูใ่นบัตร และมยีอดคะแนนสะสมเพยีงพอ

เทา่กับยอดใชจ้่ายจากรา้นคา้ทีร่่วมรายการในวนัทีธ่นาคารฯ ดําเนนิการหักคะแนนเพือ่ทําการเครดติเงนิคนื 
• กําหนดการใชค้ะแนนเพือ่แลกรับเครดติเงนิคนื 10% จากทกุยอดการใชจ้่าย สงวนสทิธิเ์ฉพาะการทํารายการตัง้แต ่1,000 

บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลปิ  (กรณียอดใชจ้า่ยตํา่กวา่ 1,000 บาท ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการนีไ้ด)้ และการเครดติ
เงนิคนืจะคํานวณจากจํานวนเงนิหลกั100 บาทขึน้ไป เศษของจํานวนเงนิไมถ่งึ 100 บาท ไมส่ามารถนํามาแลกเพือ่เป็นสว่นลด
ได ้ตัวอย่าง ยอดใชจ้า่ย 15,550 บาท ตัดคะแนนที ่15,500 คะแนน เทา่กับเครดติเงนิคนื 1,550 บาท ซึง่ลกูคา้ตอ้งแจง้ความ
ประสงคใ์นการตัดคะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทกุครัง้ทีต่อ้งการใชค้ะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดติเงนิคนื 

• คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถ้อืบตัรเครดติ ตามจํานวนทีทํ่าการแลกคะแนนในวนัทีเ่ครดติ
เงนิคนื 

• ธนาคารฯ จะทําการเครดติเงนิคนืในวนัทําการถัดจากวนัทีผู่ถ้อืบตัรแจง้ความประสงคใ์ชค้ะแนนแลกรับเครดติเงนิคนื 
• กรณีทีล่กูคา้มคีะแนนสะสมไมเ่พยีงพอสาํหรับทํารายการแลกเครดติเงนิคนืตามจํานวนเทา่กบัยอดใชจ้า่ย ธนาคารฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มดํ่าเนนิการเครดติเงนิคนืตามรายการใชค้ะแนนเทา่กับยอดซือ้แลกรับเครดติเงนิคนืให ้
• คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรอื ทอนเป็นเงนิสดได ้
• คะแนนสะสมทีข่อใชส้ทิธแิลกเป็นเครดติเงนิคนืแลว้ไม่สามารถขอคนื หรอืยกเลกิรายการไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ : 
• สทิธพิเิศษสาํหรับสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทยทีใ่ชจ้่ายผา่นบัตรฯ เทา่นัน้  
• บตัรเครดติสําหรับองคก์ร (Corporate Card) ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขายนีไ้ด ้
• ธนาคารฯ ไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืปัญหาทางเทคนคิตา่งๆ สมาชกิบัตรควรเก็บหลักฐานการเขา้ร่วมรายการ

และเซลลส์ลปิไวเ้พือ่การตรวจสอบในกรณีทีจํ่าเป็น  
• สทิธพิเิศษนี้ไมส่ามารถใชร้่วมกบัรายการสง่เสรมิการขายอืน่ได ้
• ธนาคารไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิาร  กรณีทีส่นิคา้และบรกิารมปัีญหาในทกุกรณี  โปรดตดิตอ่ศนูยก์ารคา้โดยตรง 
• สทิธพิเิศษนี้ไมส่ามารถรวมการใชจ้า่ยในเชงิพาณิชย ์เพือ่การคา้ หรอืโดยทจุรติ การซือ้บัตรของขวัญ การซือ้สนิคา้จากรา้นคา้

ทีไ่ม่ไดร้่วมรายการ  เงนิคนืทีเ่กดิจากการยกเลกิการซือ้สนิคา้และบรกิาร  รวมถงึรายการเงนิคนืทีเ่กดิจาก Refund ทกุประเภท  
• กรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกับการคํานวณยอดใชจ้า่ยเพือ่รับเครดติเงนิคนื ผูถ้อืบตัรตอ้งตดิตอ่ธนาคารเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ภายใน 90 วนันับแตว่นัทีธ่นาคารทําการเครดติเงนิคนื 
• ขอ้กําหนดและเงือ่นไข และระยะเวลา เป็นไปตามทีธ่นาคารฯ กําหนด กรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้ใดๆ คําตดัสนิของธนาคารฯ ถอืเป็นที่

ส ิน้สดุ  
• ธนาคารฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดและเงือ่นไขหรอืยกเลกิรายการสง่เสรมิการขาย รวมถงึความผดิพลาดใน

การพมิพ ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   
กรุณาสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ณ จดุขาย หรอื โทร. 1770 กด 0 กด 2 
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