(วันที่ 15 พฤศจิกายน – วันที่ 3 ธันวาคม 2560)

จุดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษจากสยามพารากอน และ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (SCB)
ั ้ M ฝั่ ง Star Dome
 Redemption Point ชน

บัตรเครดิตซิตี้ (Citi) และบัตรเครดิตกสิกรไทย (Kbank) ลงทะเบียนเพื่อรับการสมนาคุณ
ผ่านทางการส่ง SMS เท่านั้น
สอบถามเพิม
่ เติม : นางสาวภัทรีพันธ์ วรมงคลพฤกษ์

ผู ้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด

โทร 02-610-8148

รายละเอียดการสมนาคุณ

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 500.(ต้องแสดงใบกำกับภำษีเต็มรูปแบบ / จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่ำนต่อตลอดรำยกำร / จำกัด 500 รำงวัล
ตลอดรำยกำร)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ใบกำกับภำษี จะต้องออกในนำมบุคคลระหว่ำงวันที่ 15 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 เท่ำนั้น ใบกำกับภำษี ในนำมบริษัท
ไม่สำมำรถร่วมรำยกำรได้
2. ลูกค้ำสำมำรถรวบรวมใบกำกับภำษี ที่ได้จำกกำรซื้ อสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ จำกร้ำนค้ำที่ร่วมรำยกำรภำยใน
ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน มำแลกรับกำรสมนำคุณภำยในวันเดียวกันเท่ำนั้น
3. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่ำนต่อตลอดรำยกำร / จำกัด 500 รำงวัลตลอดรำยกำร และไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนหรือทอน
เป็ นเงินสดได้
4. กำรแลกรับกำรสมนำคุณต่ำงๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพำะลูกค้ำที่เข้ำมำซื้ อสินค้ำด้วยตนเองเท่ำนั้น
5. สงวนสิทธิ์เฉพำะลูกค้ำที่มำรับสิทธิ์ดว้ ยตนเองเท่ำนั้น โดยชื่อผูร้ บั สิทธิ์ตอ้ งตรงกับชื่อที่ระบุในใบกำกับภำษี หรือ
กรณีไม่สำมำรถมำรับสิทธิ์ได้ดว้ ยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนำจเพื่อมำรับสิทธิ์กำรสมนำคุณจำกบริษัทฯ
กล่ำวเท่ำนั้น
6. เอกสำรที่นำมำแลกรับของรำงวัล คือ ใบกำกับภำษี ฉบับจริง บัตรประชำชน และ บัตรเครดิต + เซลส์สลิปบัตร
เครดิต (กรณีชำระเป็ นบัตรเครดิต)
7. พนักงานขายของร้านค้าเช่ า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ใดๆได้
8. กำรซื้ อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้ำนค้ำต่ำงๆ ไม่สำมำรถร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้
9. ยอดซื้ อสินค้ำหรือบริกำรที่สำมำรถนำมำแลกรับ Siam Gift Card ได้น้ันต้องเป็ นยอดซื้ อที่เกิดจำกเงินสดหรือบัตร
เครดิตเท่ำนั้น และยอดเป็ นสุทธิหลังหักส่วนลดใดๆ ยอดซื้ อที่เกิดจำกกำรใช้บตั รกำนัล / คะแนนสะสม / SIAM
GIFT CARD ที่ได้รบั จำกกำรสมนำคุณจะไม่นำมำคำนวณ ยอดในกำรแลกรับกำรสมนำคุณ
10.หำกลูกค้ำนำใบกำกับภำษี มำแลกของรำงวัลรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ แล้ว ไม่สำมำรถนำไปแลกของรำงวัลใน
รำยกำร Siam Paragon : The 12 Glorious Years ต่อได้
11. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจกของรำงวัลให้กบั ผูท้ ี่มีเงื่อนไขครบตำมกำหนดก่อนหรือจนกว่ำของรำงวัลจะหมด
12. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำงวัล / เงื่อนไข โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
13. เงื่อนไขรำยกำรส่งเสริมกำรขำยเป็ นไปตำมที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลก
รับกำรสมนำคุณ
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงของรำงวัล / สิทธิประโยชน์ต่ำงๆและเงื่อนไขโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ
15. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดอันเนื่ องมำจำกกำรสื่อสำรของพนักงำนขำยร้ำนค้ำเช่ำ

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่รว่ มรายการกิจกรรมช้อปช่วยชาติ
กำรสมนำคุณจำกบัตรเครดิตเป็ นกำรคำนวณจำกกำรใช้จำ่ ยรวมทัว่ ประเทศ หรือ รวมกำรใช้จำ่ ยจำก
ศูนย์กำรค้ำฯ หรือ ห้ำงสรรพสินค้ำที่ร่วมรำยกำร ตำมข้อกำหนด/เงื่อนไขของแต่ละธนำคำร

(11 พ.ย.-3 ธ.ค.60)

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้รับบัตรกานัลสูงสุด 500 บาท
รับฟรี Starbucks Gift card มูลค่ำ 500 บำท เมื่อใช้จำ่ ยในประเทศผ่ำนบัตรฯ ครบ 15,000 บำทใน
หมวดหมู่ที่กำหนดตลอดรำยกำร (จำกัดบัตรกำนัลสูงสุด 500 บำท /ลูกค้ำ /รำยกำร)
ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ TAX (เว้นวรรค) ตำมด้วยหมำยเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้ำย (ไม่ตอ้ งเว้นวรรค
ระหว่ำงหมำยเลข) ส่งมำที่ 4712228 (ค่ำส่งครั้งละ 3 บำท โดยจะได้รบั ข้อควำมตอบกลับ)
เงื่อนไข
 สงวนสิทธิ์เฉพำะบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยที่ลงทะเบียน และมียอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรฯ ตำมเงื่อนไข
ที่กำหนดระหว่ำงวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 เท่ำนั้น
 สำมำรถรวมเซลส์สลิปได้ตลอดรำยกำร
 จำกัดกำรบัตรกำนัล 500 บำท/ลูกค้ำ /ตลอดรำยกำร หรือกำรใช้จ่ำย 15,000 บำท /ลูกค้ำ /ตลอดรำยกำร
โดยคำนวณจำกยอดใช้จ่ำยรวมผ่ำนบัตรฯทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 เฉพำะหมวดหมูท่ ี่ร่วมรำยกำร ได้แก่ หมวดหมูร่ ำ้ นอำหำร และห้ำงสรรพสินค้ำ (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ,
หมวดหมูร่ ถยนต์ และอะไหล่, หมวดหมูเ่ ครื่องสำอำง อุปกรณ์เสริมสวย นวดหน้ำ และสปำ (ยกเว้นกำรบริกำรใน
สถำนพยำบำลที่ได้รบั กำรลดหย่อนภำษี ),ร้ำนค้ำในหมวด เครื่องสำอำง, อุปกรณ์เสริมสวย, เครื่องประดับ, แฟชัน่
, อุปกรณ์กีฬำ, เครื่องใช้ลำหรับเด็กและทำรก, อุปกรณ์อิเล็คโทรนิ คส์, เครื่องใช้ไฟฟ้ ำ, เครื่องใช้ในบ้ำนและ
เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ก่อสร้ำง, Supermarket และ Hyper Market (ยกเว้นเหล้ำ บุหรี่ บัตรกำนัล) โดยจะทำกำร
คิดคำณวนตำม MCC CODE ที่บริษัท วีซ่ำ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย จำกัด กำหนด
 ยกเว้นกำรใช้จ่ำยผ่ำนระบบแบ่งจ่ำยรำยเดือน Citi PayLite
 จำกัดกำรใช้จ่ำยเฉพำะในประเทศเท่ำนั้น
 ธนำคำรจะทำกำรจัดส่งบัตรกำนัลฯไปยังที่อยูใ่ นกำรจัดส่งใบแจ้งหนี้ ภำยใน 60 วัน หลังจำกจบรำยกำร โดย
สมำชิกบัตรฯ ต้องคงสถำนภำพสมำชิกบัตร จนถึงวันที่ทำกำรจัดส่งบัตรกำนัล
 ธนำคำรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้ำและบริกำร หำกมีปัญหำหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อโดยตรงกับร้ำนค้ำ
 ธนำคำรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพำทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้
 CCTX16

(11 พ.ย.-3 ธ.ค.60)
รับคืนสูงสุด 3,000 บาท + รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5,250 บาทกับบัตรเครดิตกสิกรไทย
พิเศษ รับเพิ่ม
รับเครดิตเงินคืน 800 บำท
เมื่อสะสมยอดใช้จำ่ ยผ่ำนบัตรครบ
15,000 บำทขึ้ นไป
จำกัดเครดิตเงินคืน 800 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร

SMS ลงทะเบียนพิมพ์ SH (วรรค) ตำมด้วย
หมำยเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ำย
ส่งมำที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บำท)

รับเครดิตเงินคืน 2,200 บำท
เพียงแลกคะแนน KBank Reward Point
15,000 คะแนน
จำกัดเครดิตเงินคืน 2,200 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร

SMS แลกคะแนนพิมพ์ SQ (วรรค) หมำยเลขบัตร
เครดิต 12 หลักสุดท้ำย (วรรค) 15000
ส่งมำที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บำท)

สะสมยอดใช้จา่ ยในหมวด กิน ช้อป ตกแต่งบ้านและหมวดที่ธนาคารกาหนด
เงื่อนไขรวม
• สงวนสิทธิ์ในกำรรับเครดิตเงินคืนเฉพำะผูถ้ ือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ส่ง SMS มำลงทะเบียนกับธนำคำรภำยใน
ระยะเวลำโครงกำร และได้ขอ้ ควำมตอบกลับเท่ำนั้น
• ผูถ้ ือบัตรต้องมียอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรสะสมครบ 15,000 บำทขึ้ นไป โดยธนำคำรจะรวมทุกยอดกำรใช้จ่ำยและรวม
ทุกร้ำนค้ำตำมเงื่อนไข ภำยใต้ ชื่อ-นำมสกุลเดียวกัน ภำยในระยะเวลำโครงกำรเท่ำนั้น
• จำกัดเครดิตเงินคืน 800 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร เมื่อใช้จ่ำยสะสมผ่ำนบัตรเครดิตกสิกรไทยครบ 15,000
บำทขึ้ นไป และจำกัดเครดิตเงินคืน 2,200 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร สำหรับกำรแลกคะแนน KBank Reward
Point 15,000 คะแนน รวมเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร
• รับสิทธิ์กำรลดหย่อนภำษี สงู สุด 5,250 บำท คำนวณจำกอัตรำภำษี สูงสุด 35% เป็ นไปตำมโครงสร้ำงกำรจัดเก็บ
ภำษี เงินได้บุคคลธรรมดำปี 2560
• ผูท้ ี่ได้รบั สิทธิในกำรแลกคะแนนเป็ นเครดิตเงินคืน ต้องมียอดใช้จ่ำยสะสมครบ 15,000 บำทขึ้ นไปตำมเงื่อนไข
โครงกำรและต้องมีคะแนนสะสม KBank Reward Point เพียงพอจำนวน 15,000 คะแนน โดยธนำคำรจะพิจำรณำ
จำกคะแนนคงเหลือ ภำยในวันที่ 3 ม.ค 61 ที่บนั ทึกอยูใ่ นระบบของธนำคำรและจะเข้ำเครดิตเงินคืนภำยในวันที่
3 ก.พ. 61
• คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจำกคะแนนสะสมของผูถ้ ือบัตรจำนวน 15,000 คะแนน
กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนำคำรจะไม่ดำเนิ นกำรแลกคะแนนเป็ นเครดิตเงินคืนให้กบั ผูถ้ ือบัตร
• คะแนนที่แลกแล้วไม่สำมำรถขอคืนได้ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

• รายการใช้จา่ ยที่ไม่สามารถร่วมรายการนี้ ได้ โดยธนำคำรจะยึดตำม MCC Code ร้ำนค้ำที่บริษัท VISA
International และ Mastercard กำหนด ดังนี้ กำรชำระเบี้ ยประกันชีวิตและประกันภัยทุกประเภท (MCC 6300) กำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (MCC 0099, 6010, 6012, 6021, 6051) ซื้ อหน่ วยลงทุนทุกประเภท LTF/RMF
(MCC 0062, 6211) ภำษี และองค์กรภำครัฐ (MCC 9311) หมวดโรงพยำบำล (MCC 8062) หมวดโรงแรม
(MCC 3501 – 3832, 7011) หมวดสำยกำรบิน (MCC 3000 – 3299, 4511, 4582) หมวดทรำเวลเอเจนซี่
และจองห้องพักออนไลน์ (MCC 0013, 4722-4723, 5561, 5966) สถำนี บริกำรน้ ำมัน (MCC 0022, 5541,
5542, 9752) รำยกำรใช้จ่ำยที่เข้ำข่ำยเพื่อกำรค้ำและกำรพำณิชย์ กำรซื้ อบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ บัตรเติมเงิน
กำรซื้ อสุรำ เบียร์ ไวน์ ยำสูบ ค่ำสำธำรณูปโภค กำรเบิกเงินสดล่วงหน้ำ ยอดเรียกเก็บเงินของรำยกำรแบ่งจ่ำยรำย
เดือน ดอกเบี้ ย ค่ำปรับ และค่ำธรรมเนี ยมต่ำงๆ
• บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภทและบัตรเครดิตนิ ติบุคคลทุกประเภท ไม่สำมำรถร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ ได้
• ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั เครดิตเงินคืนภำยใน 60 วันหลังจำกสิ้ นสุดโครงกำร
• ผูถ้ ือบัตรที่จะได้รบั เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถำนะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติกำรชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน
ตำมข้อกำหนดของกำรเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนำคำรจนถึงวันที่ได้รบั เครดิตเงินคืน
• เครดิตเงินคืนไม่สำมำรถโอนสิทธิให้ผูอ้ ื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้
• กรณีที่ผูถ้ ือบัตรฯ ปฏิเสธกำรจ่ำยเงินรำยกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต หรือยกเลิกกำรซื้ อสินค้ำ/คืนยอดใช้จ่ำยผ่ำน
บัตรเครดิตไม่ว่ำกรณีใดๆ ภำยหลังจำกที่ทำงธนำคำรได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้ำบัญชีบตั รเครดิตไปแล้ว ธนำคำรจะ
เรียกเก็บเป็ นค่ำใช้จ่ำยคืนจำกบัญชีบตั รเครดิตนั้น ตำมที่ธนำคำรได้มีกำรเครดิตเงินคืนให้
• เงื่อนไขเป็ นไปตำมที่ธนำคำรและบริษัทกำหนด ธนำคำรมีสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิก
รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หำกมีกรณีพิพำท คำตัดสินของธนำคำรถือเป็ นที่สิ้นสุด
• สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

(11 พ.ย.-3 ธ.ค.60)
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์รบั เครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท
สะสมยอดใช้จา่ ยครบ/ ขึ้ นไป
รับเครดิตเงินคืน
ครบ 15,000 บำท

800 บำท

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 เฉพำะกำรใช้จำ่ ยผ่ำนบัตรเครดิตไทยพำณิชย์ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตนิ ติบุคคล ไม่เข้ำร่วมรำยกำร)
ที่มียอดใช้จำ่ ยสะสมครบ 15,000 บำทขึ้ นไป ณ ร้ำนค้ำเช่ำในกลุ่ม Fashion เครื่องหนัง กระเป๋ำ รองเท้ำ
เครื่องประดับ นำฬิกำ จิวเวอรี่ และร้ำนอำหำรเท่ำนั้น โดยคำนวณกำรใช้จำ่ ยรวม ณ ร้ำนค้ำตำมที่กำหนดข้ำงต้น
ภำยในศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน และศูนย์กำรค้ำอื่นๆ ที่รวมรำยกำร (ตรวจสอบศูนย์กำรค้ำที่รว่ มรำยกำร โทร
02-7777777)
ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมรายการที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 ใช้จา่ ยในร้านค้าเช่าตามที่กาหนดในศูนย์การค้าสยามพารากอนต้องนำบัตรเครดิตตัวจริง และ / เซลล์สลิป
เพื่อมำลงทะเบียนที่จุดแลกรับกำรสมนำคุณที่กำหนด ณ Redemption counter ชั้น M , Stardome ในวันที่ซื้อสินค้ำ
เท่ำนั้น
 จำกัดกำรรับเครดิตเงินคืน 800 บำท/ท่ำน รวมกำรใช้จำ่ ยที่หำ้ งสรรพสินค้ำ และร้ำนค้ำเช่ำในศูนย์กำรค้ำที่ รว่ มรำยกำร
รวมกัน
 เฉพำะยอดใช้จำ่ ยตลอดรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่กำหนดเท่ำนั้น สำหรับยอดกำรใช้จำ่ ยที่ไม่ถึงเงื่อนไข จะไม่ถกู นำมำ
คำนวณ
 ยอดใช้จำ่ ยผ่ำนบัตรฯ ในแต่ละบัญชีบตั รเครดิตไม่สำมำรถนำมำรวมกันได้
 เครดิตเงินคืนนี้ ไม่สำมำรถโอนสิทธิให้ผอู้ ื่นหรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็ นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 ธนำคำรจะเครดิตเงินคืนเข้ำบัญชีบตั รเครดิตที่ใช้จำ่ ย ภำยใน 90 วัน นับจำกวันสิ้ นสุดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย
เงื่อนไขรวม
 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรให้สิทธิประโยชน์ เฉพำะบัตรเครดิตไทยพำณิชย์ ที่มีสถำนะบัตรเครดิตเป็ นปกติ ผูถ้ ือบัตรฯ มีประวัติ
กำรชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตำมข้อกำหนดของธนำคำรฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่ ำฝื น และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/
หรือ เงื่อนไขใดๆ ของกำรเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนำคำรอยูจ่ นถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนำคำรฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภำยหลังว่ำผูถ้ ือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถกู ต้อง
 รำยกำรใช้จำ่ ยที่ไม่รวมในรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ ได้แก่ สินค้ำแลกซื้ อ สินค้ำที่ไม่รว่ มรำยกำร สินค้ำจำกโปรแกรมผ่อน
ชำระ SCB ดีจงั 0% กำรซื้ อบัตรของขวัญ กำรซื้ อบัตรกำนัล ขำยส่ง บัตรโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์มือถือรำยเดือน AIS /
DTAC / True / Jaymart / iStudio / Vertu บัตรเติมเงิน เครื่องยนต์ รถยนต์ ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ และกำรแลกเปลี่ยนเงิน
 โปรดตรวจสอบเงื่อนไข 027777777

