3. CREDIT CARDS PRIVILEGES
รั บบัตรกำนัล / เงินคืนสูงสุด 17%

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพำะสมำชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยรั บคืนสูงสุด 17%
(รวมกำรใช้ จ่ำยที่ศูนย์ กำรค้ ำสยำมพำรำกอน สยำมเซ็นเตอร์ สยำมดิสคัฟเวอรี่

- รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อช้ อปครบ 20,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป
- รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อช้ อปครบ 80,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป
- รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท เมื่อช้ อปครบ 150,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บำท / ท่ ำนตลอดรำยกำร / รวมทุกศูนย์ กำรค้ ำสยำมพำรำกอน สยำมเซ็นเตอร์
และสยำมดิสคัฟเวอรี่)
เงื่อนไข
โดยให้ ลกู ค้ าที่ใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ นาใบเสร็ จและเซลส์สลิปภายใต้ ชื่อ -สกุลเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน สยาม
พารากอน ชัน้ M ฝั่ ง Stardome • จากัดมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท/ท่านตลอดรายการรวมทุกศูนย์ • ผู้ถือบัตรจะได้ รับเครดิตเงินคืน
ในบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ ้นสุดรายการส่งเสริ มการขาย • ยกเว้ น บัตรเครดิตนิติบคุ คล บัตร Fleet Card บัตร
เครดิตแฮปปี อ้ อนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay และ KBank Smart Pay By Phoneไม่สามารถนายอดมา
รวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสาหรับรายการนี ้ได้ • ผู้ถือบัตรที่จะได้ รับเครดิตเงินคืนจะต้ องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติการชาระเงิน
ที่ดี ไม่ผิดนัดชาระเงินตามข้ อกาหนดของการเป็ นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้ รับเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสทิ ธิในการเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไข ข้ อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริ มการขายนี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากมีกรณีพิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่
สิ ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

Special Day!! เฉพำะวันศุกร์ ท่ ี 7 เม.ย. 60 รั บบัตรกำนัลพำรำกอน 17%
เมื่อช้ อปครบ 10,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป รับบัตรกานัลพารากอนดีพาร์ ทเม้ นสโตร์ 1,700 บาท
เฉพาะที่ศนู ย์การค้ าสยามพารากอนเท่านัน้ (จากัด 120 ท่านแรก)
เงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ ภายในศุนย์การค้ าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 7 เม.ย. 60 เท่านัน้ • นา
ใบเสร็ จและเซลส์สลิปภายใต้ ชื่อ -สกุลเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน มาลงทะเบียนรับบัตรกานัลห้ างฯพารากอน ณ จุดลงทะเบียนที่กาหนด •
จากัดการรับบัตรกานัลพารากอน 1,700 บาท /ท่าน/ 1สิทธิ์ และจากัด 120 ท่านแรกเท่านัน้ • ยกเว้ น บัตรเครดิตนิติบคุ คล บัตร Fleet Card
บัตรเครดิตแฮปปี อ้ อนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay การชาระค่าบริ การต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน ้า ค่า
ไฟ ค่าโทรศัพท์ รวมถึงการเติมเงินในทุกรู ปแบบ ไม่สามารถนายอดมารวมคิดในการรับบัตรกานัลสาหรับรายการนี ้ได้ • ธนาคารมีสิทธิในการ

เปลีย่ นแปลงเงื่อนไข ข้ อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริ มการขายนี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากมีกรณีพิพาท คาตัดสินของธนาคาร
ถือเป็ นที่สิ ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

(20 มี.ค. – 7 พ.ค. 2560)

อภิสิทธิ์เฉพำะสมำชิกบัตรเครดิตซิตีร้ ั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%
ต่ อที่ 1 รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5%*เพียงใช้ คะแนน Citi Rewards เท่ากับยอดใช้ จา่ ย ณ ร้ านค้ า ภายในศูนย์การค้ า
สยามพารากอน
• บัตรเครดิต Citi M Visa และ Citi ULTIMA รับเครดิตเงินคืน 12.5 %
• บัตรเครดิต Citi อื่นๆ รับเครดิตเงินคืน 10%
ต่ อที่ 2 รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.5%** เมื่อใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ/เซลล์สลิป
 ยอดการใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ 20,000 บาท ขึ ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
 ยอดการใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ 50,000 บาท ขึ ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
 ยอดการใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ 100,000 บาท ขึ ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท
จุดลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนและหักคะแนน
 Siam Paragon: Citi M Visa Customer Service ชัน้ 4 ข้ าง Fitness first เท่านัน้
เงื่อนไขธนำคำรซิตแี ้ บงก์ :*ยกเว้ นบัตรฯซิตี ้ แคชแบ็ค, บัตรฯซิตี ้ รอยัล ออร์ คิด พลัส, บัตรฯซิตี ้ บิก๊ ซี และบัตรเสริ มทุกประเภท • คะแนนที่ทา
รายการแล้ วไม่สามารถคืนหรื อยกเลิกได้ *จากัดยอดใช้ จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 500,000 บาท/ท่าน(รวมบัตร
หลักและบัตรเสริ ม)/ตลอดรายการ **จากัดยอดใช้ จ่ายในต่อที่ 2 100,000 บาท /ท่าน (รวมบัตรหลักและบัตรเสริ ม)/ตลอดรายการ */** สินค้ า
ผ่อนชาระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้ นรายการแบ่งชาระสาหรับ Siam Gift Card และต้ องแสดงใบเสร็จร้ านค้ าที่ซื ้อ
สินค้ าควบคูภ่ ายในวันเดียวกัน • ธนาคารซิตี ้แบงก์จะทาการโอนเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รหลักภายใน60วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิก
บัตรฯจะต้ องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาการโอนเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี • ไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้ • สงวนสิทธิ์เฉพาะ
สมาชิกบัตรเครดิตซิตี ้ที่ออกในประเทศไทยเท่านัน้ ● ธนาคารซิตี ้แบงก์ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ หากมีปัญหาหรื อข้ อสงสัยกรุณา
ติดต่อร้ านค้ าหรื อผู้ให้ บริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริการ • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
ตัดสินข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้ องกับรายการส่งเสริ มการขายนี ้ • CBBF86

(1 มี.ค. –31 พ.ค. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพำะสมำชิกบัตรเครดิตไทยพำณิชย์
แลกรั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เพียงใช้ คะแนนสะสมแลกเท่ ำยอดซือ้
บัตรเครดิตไทยพำณิชย์ ท่ รี ่ วมรำยกำร
บัตร Private Banking(PB) / First / Prime
บัตรประเภทอื่นๆ

เฉพำะวันเสำร์ -อำทิตย์
15%
12%

วันจันทร์ -ศุกร์
10%

จำกัดกำรแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / ท่ำน /ตลอดรำยกำร และลงทะเบียนในวันทีซ่ ื ้อสิ นค้ำ ณ จุดลงทะเบียนทีก่ ำหนด

ข้ อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับกำรแลกรับเครดิตเงินคืน
- บัตรเครดิตนิติบุคคล และ บัตร Family Plus ไม่ สำมำรถร่ วมรำยกำรนีไ้ ด้
- สงวนสิทธิ์สำหรับกำรใช้ จ่ำยที่ร้ำนค้ ำเช่ ำภำยในศูนย์ กำรค้ ำที่ร่วมรำยกำร คือ ร้ ำนค้ ำเครื่องประดับ นำฬิกำ
เสือ้ ผ้ ำ เครื่องหนัง กระเป๋ำ รองเท้ ำ
- ยกเว้ นการใช้ จา่ ยภายในห้ างสรรพสินค้ าพารากอน แผนก Power Mall / Sport Mall / สินค้ าผ่อนชาระ / การใช้ จา่ ยที่ร้าน
Mobile ร้ าน AIS / DTAC / True / Jaymart / istudio / Vertu / Samsung / ร้ านอาหาร / บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือ
รายเดือน / บัตรเติมเงิน / Gift Card / Voucher
- ลูกค้ าต้ องนาเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริ งเพื่อมาลงทะเบียนที่จดุ แลกรับการสมนาคุณ ชัน้ M ฝั่ ง Stardome
ศูนย์ กำรค้ ำสยำมพำรำกอน ในวันที่ซื ้อสินค้ า เท่านัน้
- ขอสงวนสิทธิ์ใช้ คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้ เฉพาะผู้ถือบัตรทีย่ งั คงเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ
มีประวัติการชาระเงินทีด่ ี ไม่ผิดนัดชาระเงินตามข้ อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่ าฝื นหรื อละเมิดข้ อบังคับหรื อเงื่อนไขใดๆ
- จากัดการแลกคะแนนสะสมเพือ่ รับเครดิตเงินคืน100,000 คะแนน / รายการ /ท่าน / ศูนย์การค้ า เท่านัน้ คะแนนสะสมที่
แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรื อทอนเป็ นเงินสดได้
- ไม่สามารถขอใช้ คะแนนสะสมล่วงหน้ า ( Point Advanced )
- เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้ งหนี ้ ภายใน 5 วัน หลังทารายการ
- ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ได้ รับคะแนนไม่ครบถ้ วนตามเงื่อนไข ทางธนาคารฯมีสทิ ธิ์ ขอคืนคะแนนสะสมได้
- ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลง กติกา เงื่อนไข ข้ อกาหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรื อยุติรายการดังกล่าวนี ้
โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีมีข้อพิพาทให้ ถือว่าคาตัดสินของธนาคารฯ เป็ นที่สิ ้นสุด
- สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-777-7777

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพำะสมำชิกบัตรเครดิตเคทีซีแลกรั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
- แลกรับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับยอดซือ้ 1 – 4,999.- ต่ อเซลล์ สลิป
และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื ้อ แลกรับ (Item Code 0411)
- แลกรับเครดิตเงินคืน 13% สำหรับยอดซือ้ 5,000 – 20,000.- ต่ อเซลล์ สลิป
และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื ้อ แลกรับ (Item Code 0412)
- แลกรับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับยอดซือ้ 20,001.- ขึน้ ไป ต่ อเซลล์ สลิป
และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื ้อ แลกรับ (Item Code 0413)
เงื่อนไขรำยกำร















ยกเว้ นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิตKTC Visa Corporate Gold
และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้ให้ แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัดชาระ
หนี ้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริ มการขายจนถึงวันที่เคทีซมี อบสิทธิประโยชน์ในรายการนี ้ให้ สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธิ์
เฉพาะการซื ้อสินค้ าและ/หรื อบริ การเพื่อการใช้ สอยส่วนบุคคลเท่านัน้
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กาหนด และเฉพาะการใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวันต่อ
วันที่สมาชิกทารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้ แลกเพื่อรับ
เครดิตเงินคืน
ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้ คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ ้นสุดรายการ
ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้ อมูลของเคทีซีเป็ นสาคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทังเซลส์
้
สลิป
เพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงและตรวจสอบในกรณีจาเป็ น
ขอสงวนสิทธิ์สทิ ธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสด หรื อโอนให้ ผ้ อู ื่นได้
กรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของเคทีซีถือเป็ นที่สิ ้นสุด
เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้ อกาหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริ มการขาย โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และกรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของเคทีซี ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิม่ เติมจากสือ่ ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้ าฯ หรื อ โทร 02-123-5000 กด 6 หรื อ www.ktc.co.th

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพำะสมำชิกบัตรเครดิตธนชำต
รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บำท หรื อ แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 6 เดือน
- เมื่อช้ อปครบ 20,000 บำทขึน้ ไป/เซลส์ สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บำท
- เมื่อช้ อปครบ 60,000 บำทขึน้ ไป/เซลส์ สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,800 บำท
- เมื่อช้ อปครบ 150,000 บำทขึน้ ไป/เซลส์ สลิป รับเครดิตเงินคืน 6,000 บำท

หรื อ
-

แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 6 เดือน เมื่อช้ อปสินค้ ำจำกทุกร้ ำนภำยในศูนย์ กำรค้ ำสยำมพำรำกอน
เฉพาะยอดใช้ จา่ ยผ่านบัตรธนชาตตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป/เซลล์สลิป

เงื่อนไขกำรรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บำท
 ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสาหรับลูกค้ าที่ลงทะเบียน ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ ชัน้ M Stardome (ใกล้ ทางเข้ าพารากอนดีพาร์ ท
เม้ นสโตร์ ฝั่ งร้ าน Valentino) เท่านัน้
 การรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มยี อดการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯตังแต่
้ 20,000 บาทขึ ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป
และทารายการแบบชาระเต็มจานวนเท่านัน้
โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้ จา่ ย/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิ
ปตามที่กาหนด โดยเศษสตางค์ทเี่ กิดขึ ้นในทุกยอดใช้ จา่ ยจะไม่นามาคานวณเครดิตเงินคืน
 จากัดการรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีสงู สุด 8,000 บาท/บัญชีบตั ร/ตลอดรายการ
 การเครดิตเงินคืนจะคานวณจากยอดการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯทังบั
้ ตรหลักและบัตรเสริ มรวมกัน จากทุกรายการส่งเสริ มการขายทีศ่ นู ย์การค้ า
สยามพารากอน ระหว่าง วันที่ 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60 เท่านัน้ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รหลักเท่านัน้
 การรับเครดิตเงินคืน ไม่สามารถคานวณจากการใช้ จา่ ยในการซื ้อบัตรกานัลศูนย์ฯ รวมถึงการเปลีย่ นยอดซื ้อปกติเป็ นรายการผ่อนชาระ
(IPP on Call) ผ่าน Call Center และ/หรื อ ณ จุดแลกรับการสมนาคุณได้
 ธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดรายการส่งเสริ มการขาย โดยสงวนสิทธิ์ไม่ให้ สาหรับ
รายการที่เป็ นการแยกยอดใช้ จา่ ยออกเป็ นหลายเซลล์สลิป และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้ าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่ยงั คงมีสถานะปกติ
และที่ไม่ผิดนัดชาระจนถึงวันที่ทาการเครดิตเงินคืน
 ยอดใช้ จา่ ยตามเงื่อนไขการใช้ คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้ จา่ ย/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม 10% สามารถนามารวมคานวณเพื่อรับเครดิตเงิน
คืนสูงสุด 8,000 บาทได้
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรื อ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้ บตั รเครดิตทีเ่ ป็ นไปในลักษณะเพื่อการค้ า/ธุรกิจ การใช้ บตั ร
เครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรื อ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้ บตั รเครดิตโดยสุจริ ต หรื อ มีการโอนเงินเข้ าบัญชีบตั รเครดิต ซึง่ มีผลเป็ นการ
เพิ่มวงเงินการใช้ บตั รเครดิตให้ เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กาหนด
 การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลีย่ น หรื อทอนเงินคืน หรื อผลประโยชน์อื่นได้

เงื่อนไขสำหรับกำรแบ่ งชำระ 0% :

 การแบ่งชาระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้ จา่ ยผ่านบัตร ตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป/บัญชีบตั ร/เซลล์สลิป ณ จุดแลกรับ
การสมนาคุณ ชัน้ M Stardome (ใกล้ ทางเข้ าพารากอนดีพาร์ ทเม้ นสโตร์ ฝั่ งร้ าน Valentino) ภายในวันที่ทารายการซื ้อสินค้ าเท่านัน้
 การอนุมตั เิ ป็ นรายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan ขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
 บัตรเครดิตจะต้ องมีสถานภาพปกติไม่มียอดค้ างชาระ สาหรับในกรณีการผ่อนชาระ
 ขอสงวนสิทธิ์รายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan เฉพาะรายการซื ้อสินค้ าก่อนวันสรุปรอบบัญชี 2 วันทาการ
 รายการซื ้อสินค้ าโดยการชาระเต็มจานวนที่เกิดจากการเพิม่ วงเงินบัตรเครดิตชัว่ คราวไม่สามารถนามาเปลีย่ นเป็ นรายการแบ่งชาระ
0%
Smile Plan ได้
เงื่อนไขอื่นๆ :
 สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ เท่านัน้
 บัตรเครดิตสาหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้ าร่วมรายการส่งเสริ มการขายนี ้ได้
 ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้ อมูลหรื อปั ญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้ าร่วมรายการและเซลล์ส
ลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบในกรณีทจี่ าเป็ น
 สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริ มการขายอื่นได้
 ธนาคารไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ กรณีที่สนิ ค้ าและบริ การมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้ าโดยตรง
 สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถรวมการใช้ จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้ า หรื อโดยทุจริ ต การซื ้อบัตรของขวัญ การซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าทีไ่ ม่ได้ ร่วม
รายการ เงินคืนทีเ่ กิดจากการยกเลิกการซื ้อสินค้ าและบริ การ รวมถึงรายการเงินคืนที่เกิดจาก Refund ทุกประเภท
 กรณีที่มีข้อโต้ แย้ งเกี่ยวกับการคานวณยอดใช้ จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้ องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ที่ธนาคารทาการเครดิตเงินคืน
 ข้ อกาหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา เป็ นไปตามที่ธนาคารฯ กาหนด กรณีที่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ คาตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
 ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขหรื อยกเลิกรายการส่งเสริ มการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดย
ไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม ณ จุดขาย หรื อ โทร. 1770 กด 0 กด 2

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพำะสมำชิกบัตรเครดิต TMB
รั บ Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บำท หรือ แบ่ งจ่ ำย 0% 3 เดือน
ยอดใช้ จ่ำยต่ อเซลล์ สลิป

รับ Siam Gift Card*

10,000 บาทขึ ้นไป

300 บาท

50,000 บาทขึ ้นไป

2,500 บาท

*จากัดการรับบัตร Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บาท /บัตร ตลอดรายการ

หรื อ
สิทธิพเิ ศษ สำหรับสมำชิกบัตรเครดิต TMB SO GOOOD
ช้ อปแล้ วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ ทกุ อย่าง 0% 3 เดือน (ขันต
้ ่า 1,000 บาท/ เซลล์สลิป) เพียงรูดแล้ วโทร.
1558 กด 1110 หรื อ เลือกทารายการด้ วยตนเองผ่าน TMB Touch/ TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี
เงื่อนไขโปรโมชั่น
-

-

เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน้
เพียงมียอดใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ ตังแต่
้ 10,000 บาท ขึ ้นไปต่อเซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท หรื อ ยอดใช้ จ่ายตังแต่
้ 50,000
บาท ขึ ้นไป/เซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,500 บาท สงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้ าที่มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้ าฯ
ที่กาหนด ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 7 พ.ค. 60 โดยแสดงใบเสร็ จร้ านค้ าที่ซื ้อสินค้ าผ่านบัตรฯภายในวันและศูนย์การค้ าเดียวกัน
จากัดการรับบัตรกานัลสูงสุด 5,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ
โดยยอดใช้ จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้ จ่ายที่เกิดจากการซื ้อบัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้ าหรื อร้ านค้ าที่ไม่ร่วมรายการ
ยอดใช้ จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้ จ่ายที่ถกู ยกเลิก และยอดใช้ จ่ายที่มีการคืนสินค้ าภายหลัง
จากัดสิทธิเฉพาะร้ านค้ าและสินค้ าที่ร่วมรายการ
รายการส่งเสริ มการขายนี ้ ไม่สามารถ แลก เปลีย่ น ทอน เป็ นเงินสดหรื อโอนสิทธิ์ให้ ผ้ อู ื่นได้
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลง ข้ อกาหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สาหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ ามาทารายการบริ การแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้ วยตนเองผ่าน
TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรื อผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 06.00220.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้ จ่าย)

เงื่อนไข TMB So GOOOD
- สาหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ ามาทารายการบริ การแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้ วยตนเอง
ผ่าน TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุ ปยอดบัญชี หรื อผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่าง
เวลา 06.00-220.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้ จ่าย)
- ยอดใช้ จ่ายที่ไม่สามารถใช้ บริ การ TMB So GooOD ได้ แก่ ยอดใช้ จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้ จ่ายที่เกิดจากวงเงินชัว่ คราว ยอดเบิกถอน
เงินสดล่วงหน้ า รายการที่ถกู ยกเลิกหรื อคืนสินค้ าภายหลัง ยอดใช้ จ่ายจากการซื ้อกองทุนรวม ยอดใช้ จ่ายที่เกิดจากบริ การแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ ยอดใช้ จ่ายที่เกิดจากดอกเบี ้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
- สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้ าบัญชีเงินฝากไม่ประจา TMB ดอกเบี ้ยสูงจากยอดแบ่งจ่าย TMB
So GoOOD
- ยอดขันต
้ ่าที่สามารถใช้ บริ การแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ ้นไป / เซลล์สลิป

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพำะสมำชิกบัตรเครดิต กรุ งศรี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บำท
เมื่อใช้ จ่ำยครบ (บำทขึน้ ไป/เซลล์ สลิป)

รั บเครดิตเงินคืน

20,000
50,000
100,000

250
1,000
2,500

-จำกัดรั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บำท ต่ อบัญชีบัตร ตลอดรำยกำร


















เงื่อนไข
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้ านค้ าเช่าในศูนย์การค้ าสยามพารากอน และสินค้ าที่ร่วมรายการเท่านัน้
สงวนสิทธิ์การให้ เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้ าที่ใช้ จ่ายตามเงื่อนไขทีบ่ ริ ษัทฯกาหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้ าเท่านัน้
(สยามพารากอน: จุดลงทะเบียน Stardome ชัน้ M) มิฉะนันถื
้ อว่าสละสิทธิ์
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน : สงวนสิทธิ์การให้ เครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชี ภายใต้ ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ตลอด
รายการส่งเสริ มการขาย
บริ ษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รฯภายใน 90 วันหลังสิ ้นสุดรายการส่งเสริ มการขาย (กรณีบตั รเสริ มเครดิตเงินคืนจะโอนเข้ าบัญชีบตั ร
หลักเท่านัน)
้
ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้ รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริ การบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
ยอดการใช้ จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนามาสะสมหรื อรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
รายการส่งเสริ มการขายนี ้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริ มการขายอื่นๆ ได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกทีย่ งั คงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชาระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของ
ท่าน
ยอดใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตที่เข้ าร่วมรายการจะต้ องเกิดขึ ้น ในวันที่กาหนดเท่านันไม่
้ นบั รวม ดอกเบี ้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอด
ค่าใช้ จา่ ยที่ถกู ยกเลิก ยอดค่าใช้ จ่ายที่มีการคืนสินค้ าในภายหลัง ยอดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากบัตรเสริ ม ที่เรี ยกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลัก
บริ ษัทฯ
รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลีย่ น/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้
สงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทารายการของรายการส่งเสริ มการขายนี ้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้ อมูลที่บริ ษัทฯมีอยูเ่ ป็ นสาคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้ าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการ
ตรวจสอบกรณีจาเป็ น
บริ ษัทฯ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้ บริ การโดยตรงเท่านัน้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริษัทฯกาหนด หากมีกรณีพิพาท คาตัดสิน
ของบริ ษัทฯ ถือเป็ นที่สดุ
ยกเว้ นการซื ้อสินค้ าผ่อนชาระ Krungsri Smart Plan
ให้ บริ การสินเชื่อโดย บริ ษัท บัตรกรุงศรี อยุธยา จากัด

(20 มี.ค. – 7 พ.ค. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพำะสมำชิกบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท
รั บบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 4,000 บำท

(ยกเว้ นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)

 สะสมยอดช้ อปผ่านบัตรเครดิตอิออนครบ 15,000 – 34,999 บาท/ บัตร/ วัน รับบัตรกำนัลStarbucks มูลค่ ำ 500 บำท
 สะสมยอดช้ อปผ่านบัตรเครดิตอิออนครบ 35,000 – 49,000 บาท/ บัตร/ วัน รับบัตรกำนัลStarbucks มูลค่ ำ 1,500 บำท
 สะสมยอดช้ อปผ่านบัตรเครดิตอิออนครบทุก 50,000 บาทขึ ้นไป / บัตร/ วัน รับบัตรกำนัลStarbucks มูลค่ ำ 2,000 บำท
(จากัดการรับบัตรกานัลสูงสุด 4,000 บาท/ บัตร / ศูนย์การค้ า / ตลอดรายการ) (จากัดการรับบัตรกานัลเพียงอัตราสูงสุดอัตราเดียว)
ข้ อกำหนดและเงื่อนไข
1.สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทที่ออกโดยบริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ( “บริ ษัทฯ”) (ยกเว้ น
บัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่มียอดใช้ สะสมจ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ ร้ านค้ าภายในศูนย์การค้ าสยามพารากอน ตังแต่
้ วนั ที่ 20 มี.ค. – 7 พ.ค.
60 (49 วัน) เท่านัน้
2.ผู้ถือบัตรต้ องแสดงบัตรเครดิตอิออน, เซลส์สลิป และใบเสร็ จรับเงิน ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ Redemption Counter ชัน้ M โซน
Stardome ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เพื่อแลกรับบัตรกานัลภายในวันที่มียอดใช้ จ่าย โปรดเก็บเซลส์สลิปและใบเสร็ จรับเงินไว้ เป็ น
หลักฐานการเข้ าร่วมรายการส่งเสริ มการขาย
3.ยอดใช้ จ่ายที่นามาคานวณไม่รวมการชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การในโซนห้ างสรรพสินค้ า , Food Hall, Home Fresh Mart, Gourmet
Market, Power Mall, สินค้ าประเภทเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ , บัตรกานัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้ าผ่อนชาระ, สินค้ าขายส่งเพื่อ
การค้ า, ทองคาและจิลเวลรี่ , ร้ านค้ าออนไลน์, ธุรกรรมสินเชื่อเงินกู้และเช่าซื ้อ, การเบิกเงินสดล่วงหน้ า ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
ยอดค่าใช้ จ่ายมีการคืนสินค้ าและ/หรื อยกเลิก
4.บัตรกานัลมีจานวนจากัดและไม่สามารถโอนหรื อแลกเปลีย่ นเป็ นเงินสดหรื อสิทธิประโยชน์อื่นได้
6.บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะระงับ ยกเลิก หรื อปฏิเสธการมอบบัตรกานัล ในกรณีมีการใช้ บตั รเครดิตอิออนโดยทุจริ ต การใช้ เพื่อการค้ าเชิง
พาณิชย์หรื อเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้ าบัญชีบตั รเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริ ษัทฯ กาหนด และ/หรื อการกระทาผิดเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ
กาหนด
7.เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริ ษัทฯ กาหนด บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
8.โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรื อที่ www.aeon.co.th หรื อสือ่ ประชาสัมพันธ์อื่นของบริ ษัทฯ
9.กรณีมีข้อพิพาทให้ คาตัดสินของบริ ษัทฯ เป็ นที่สิ ้นสุด
10.หากข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้จัดทาขึ ้นเป็ นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกันระหว่างภาษาดังกล่าว ใน
การตีความให้ ใช้ ภาษาไทยเป็ นหลัก

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพำะสมำชิกบัตรเครดิต Standard Chartered
รั บบัตรกำนัลสตำร์ บคั ส์ สูงสุด 2,000 บำท
เมื่อใช้ จา่ ยครบทุกๆ 5,000 บาท/เซลล์สลิป รับบัตรกานัล Starbuck มูลค่า 200 บาท
(จากัดการรับบัตรกานัลสูงสุด 2,000 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ)
เงื่อนไขกำรรับบัตรกำนัล
 ใช้ จา่ ยครบทุกๆ 5,000 บาทต่อเซลส์สลิป รับบัตรกานัล Starbucks มูลค่า 200 บาท (เศษของจานวน 5,000 บาทในแต่ละเซลส์สลิป จะไม่มี
สิทธิ์ได้ รับบัตรกานัล และไม่สามารถนายอดมารวมกันเพื่อรับบัตรกานัล)
 จากัดการรับบัตรกานัลสูงสุด 2,000 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ หากธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิกบัตรฯมีการรับบัตรกานัลเกิน
กว่าทีก่ าหนดไว้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในบัญชีบตั รหรื อเรี ยกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตตามมูลค่าของบัตรกานัลที่สมาชิกบัตรฯ รับ
เกินสิทธิ์ไป โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการใช้ จ่ายซื ้อบัตรกานัลของห้ างสรรพสินค้ า หรื อร้ านค้ าต่างๆ รวมถึงการชาระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภค ค่า
ประกัน ไม่สามารถนาเซลล์สลิปมาร่วมรายการเพื่อรับบัตรกานัลได้
 มูลค่าบัตรกานัลที่ได้ รับจะคานวณจากยอดการใช้ จา่ ยสูงสุดจากหมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน จากทุกร้ านค้ าภายในศูนย์การค้ า
สยามพารากอน (เฉพาะโซนศูนย์การค้ า) และแสดงเซลล์สลิปพร้ อมบัตรเครดิต เพื่อติดต่อขอรับบัตรกานัล ณ จุดให้ บริ การ
 บัตรกานัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรื อเปลีย่ นแปลงเป็ นเงินสดได้
 สาหรับรายการที่ถกู ยกเลิก/คืนในภายหลัง หรื อในกรณีที่สมาชิกบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินหรื อร้ านค้ ายินยอมคืนยอดใช้ จา่ ยหลังจากที่
ธนาคารฯ ได้ มอบของกานัลแล้ ว ธนาคารฯ จะหักเงินจากบัญชีบตั รเครดิตหรื อเรี ยกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตตามมูลค่าของบัตรกานัลที่สมาชิก
บัตรฯได้ รับไป
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการ (หากบัตรกานัลหมด หรื อเนื่องจากเหตุอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร) หรื อแก้ ไข เพิม่ เติม หรื อ
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 เงื่อนไขของบัตรกานัลเป็ นไปตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด โปรดศึกษาเงื่อนไขจากบัตรกานัล หรื อสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้ บริ การโดยตรง
ธนาคารฯ มิได้ มีสว่ นรับผิดชอบในข้ อบกพร่องหรื อบริ การของร้ านค้ าที่ให้ บริ การ หากมีข้อบกพร่องหรื อไม่ได้ รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้
ให้ บริ การโดยตรง
 ยอดการใช้ จ่ายของบัตรเสริ มจะนับรวมกับเข้ ากับยอดใช้ จา่ ยของบัตรหลักเพื่อจะได้ รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการนี ้
 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 กรณีที่รายการส่งเสริ มการขายนี ้ขัดหรื อแย้ งหรื อไม่สอดคล้ องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรื อนโยบายของหน่วยงานกากับใดๆ ธนาคารฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
 กรณีมีข้อพิพาทหรื อโต้ แย้ ง คาตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นที่สดุ

