โปรโมชั่นแคมเปญ “กรุงเทพมหานครฯ Shopping Festival”
วันที่ 26 มิ.ย. – 2 ส.ค. 63 (38 วัน)
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่
1. โปรโมชั่นบัตรเครดิต
รูปแบบรายการ รับบัตรกํานัลและเครดิตเงินคืนสูงสุด 23 % จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

(ดูรายละเอียดเพิม่ เติมจากรายการ Credit Card Day: 1 มิ.ย.63 – 11 ส.ค.63)

่ ั บ ัตรเครดิตเพิม
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ที่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสค ัฟเวอรี่

สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย (26 มิถุนายน 63 – 31 สิงหาคม 63) ที่ใช้จ่ายที่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์
สยามดิสคัฟเวอรี่ (ทุกชิน้ ทั้งศูนย์)
● รับสิทธิ์แบ่งจ่ายรายเดือนผ่าน KBank Smart PAY By PHONE 0% นาน 10 เดือน
เฉพาะยอดใช้จ่ายตัง้ แต่ 5,000 – 50,000 บาท/ เซลส์สลิป, จํากัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ,ยอดผ่อนสูงสุด
50,000 บาท ตลอดรายการ, จํากัด 500 สิทธิ์ต่อศูนย์การค้า ตลอดรายการ*
โดยผู้ถือบัตรแสดงหลักฐาน ดังนี ้
- ใบเสร็จ, เซลส์สลิปชําระเต็มจํานวนที่จ่ายด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรประชาชนที่ชื่อ-นามสกุล
เดียวกับบัตรเครดิต
- ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุด Redemption
• สยามพารากอน : ชัน้ M STAR DOME
• สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชัน้ G
ตัวอย่าง : กรณีซอื ้ สินค้ามากกว่า 50,000 บาท
เช่น ซือ้ สินค้า 70,000 บาท ลูกค้าต้องทําการรูดแบบเต็มจํานวน 2 ครัง้ คือ
1. รูดแบบเต็มจํานวนผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย 50,000 บาท ต่อเซลส์สลิป (เพื่อทําการผ่อน 0% 10 เดือน)
2. รูดแบบเต็มจํานวนผ่านบัตรเครดิต 20,000 บาท อีกเซลส์สลิป

*เงื่อนไข :

1. ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องเป็ นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ณ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่าง
วันที่ 26 มิถุนายน 63 – 31 สิงหาคม 2563 และต้องมียอดใช้จ่ายตัง้ แต่ 5,000 – 50,000 บาท/ เซลส์สลิป

จํากัด

1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ ทุกประเภทบัตรรวมกัน/ ตลอดรายการ, จํากัด 500 สิทธิ์ต่อศูนย์การค้า ตลอดรายการ โดยผูถ้ ือบัต ร
แสดงหลักฐานดังนี ้ บัตรเครดิตกสิกรไทย ใบเสร็จ, เซลส์สลิปชําระเต็มจํานวนที่จ่ายด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย และ
บัตรประชาชนที่ชื่อ-นามสกุลเดียวกับบัตรเครดิต ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ซือ้ สินค้า ที่ จุด Redemption เท่านัน้
2. กรณีผู้ถือบัตรแจ้งขออนุมัติวงเงินชั่วคราวกับธนาคาร จะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart
PAY By PHONE ได้
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะผูถ้ ือบัตรที่มีประวัติการชําระเงินปกติตลอด 3 รอบบัญชีล่าสุดเท่านัน้
4. รายการที่เปลี่ยนเป็ นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้ว จะไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน หรือรายการส่งเสริม การ
ขายอื่นๆ ของธนาคารได้อีก
5. ผูถ้ ือบัตรสามารถโทรฯเข้า Call Center หลังจากทํารายการ 3 วันทําการ เพื่อเช็คยอดการผ่อน
6. รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแฮปปี ้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ, บัตร Fleet
Card, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, และการซือ้ บัตรกํานัล /Siam Gift Card
7. คะแนนสะสมของยอดซือ้ สิ นค้า ที่เปลี่ ยนเป็ นยอดแบ่ ง จ่า ยรายเดือ นในรายการนี ้ จะถูกเรียกคื นเต็ม จํานวน โดย
คะแนนดังกล่าวจะทยอยคืนเข้าในบัญชีบตั รเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายแต่ละเดือน
8. การอนุมตั ิ KBank Smart PAY By PHONE ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
9. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกําหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่ง
จ่ายได้อีก • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนีโ้ ดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีขอ้ พิพาทคําตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สนิ ้ สุด

สิทธิพเิ ศษสําหร ับบ ัตรเครดิตว ันสยาม-กสิกรไทย และบ ัตรเครดิตกสิกรไทย

วันที่ 1 มิ.ย. – 11 ส.ค. 63
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 12%* เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซือ้
ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกคะแนน พิมพ์ SPC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จํานวนคะแนนที่
ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 ตัวอย่าง SPC 123456789101 12500
พิเศษ ทุกวันเสาร์ เฉพาะบัตรวันเครดิตสยาม-กสิกรไทย
รับเครดิตเงินคืน 20%** เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย
(ลงทะเบียนที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ ง Star Dome สยามพารากอน, จํากัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนน/
ท่าน/ตลอดรายการ)
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท***
ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
20,000 บาทขึน้ ไป
50,000 บาทขึน้ ไป
150,000 บาทขึน้ ไป

บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย
รับเครดิตเงินคืน
500 บาท
1,500 บาท
4,500 บาท

บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ
รับเครดิตเงินคืน
300 บาท
1,000 บาท
-

• บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
หรือ บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

เงื่อนไข :
* • ผูถ้ ือบัตร ต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครัง้ ที่ตอ้ งการแลกรับคืน 12% โดยพิมพ์ SPC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต
12 หลักสุดท้าย (วรรค) จํานวนคะแนนที่ตอ้ งการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครัง้ ละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 11 ส.ค. 63

เท่านัน้ • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้ ือบัตรตามจํานวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน
SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาํ เนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผูถ้ ือบัตร เงินเครดิตเข้าบัญชีเครดิต
ดําเนินการภายใน 7 วันทําการ
**• สงวนสิทธิ์เฉพาะผูถ้ ือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่
1 มิ.ย. – 11 ส.ค. 63 เท่านัน้ • นําใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายภายใต้ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน และภายในวัน
เดียวกัน ลงทะเบียนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 20% ชัน้ M ฝั่ง Star Dome สยามพารากอน • จํากัดการแลกคะแนนสะสมสูง สุด
500,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้ ือบัตรตาม
จํานวนคะแนนที่ทาํ การแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้ • หากยอดซือ้ เป็ นเศษทศนิยม การแลกคะแนน
สะสมจะถูกปั ดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจํานวนเต็ม • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาํ เนินการแลกเครดิ ตเงิน
คืน 20% ให้กับผูถ้ ือบัตร
***• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ลงทะเบียนที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ ง Star Dome
สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 11 ส.ค. 63 เท่านั้น • ในกรณีที่ลูกค้าใช้จ่ายทั้งบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตร
เครดิตกสิกรไทยประเภทอื่น ธนาคารสงวนสิทธิ์จาํ กัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดจากบัตรเครดิตวันสยาม – กสิกรไทย • ผู้ถือบัตรจะ
ได้รบั เครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วัน หลังจากสิน้ สุดรายการส่งเสริมการขาย • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ไม่สามารถร่วมรายการนีไ้ ด้ • ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถนํา
ใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนได้ • ผูถ้ ือบัตรที่จะได้รบั เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ
มีประวัติการชําระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชําระเงินตามข้อกําหนดของการเป็ นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รบั เครดิตเงินคืน
• ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี ้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• หากมีกรณีพิพาท คําตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สนิ ้ สุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตซิตี้
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%* (ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มิ.ย.63 – 2 ส.ค. 2563)
เมื่อใช้คะแนนสะสมซิตี ้ รีวอร์ด เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป
• รับเครดิตเงินคืน 20% สําหรับบัตรเครดิตซิตี ้ อัลทิมา และ บัตรเครดิตซิตี ้ เพรสทีจ
• รับเครดิตเงินคืน 12% สําหรับบัตรเครดิตซิตปี ้ ระเภทอื่นๆ
(จํากัดการแลกคะแนนสะสม 50,000 คะแนน/บัตรฯ/เดือน/ศูนย์การค้า)

ต่อที่ 2 รับบัตรกํานัลห้องพักที่ Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin 2 วัน 1 คืน มูลค่า 18,595 บาท (26 มิ.ย. –
2 ส.ค. 2563)
• สําหรับผูท้ ี่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 200,000 บาท หรือมากกว่า/ตลอดรายการ
(จํากัด 1 บัตรกํานัล/ท่าน/ตลอดรายการ และจํากัด 3 สิทธิ์/ตลอดรายการ รวมศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์,
สยามดิสดัฟเวอรี)่
ลงทะเบียนต่อที่ 2: โดย พิมพ์ OB ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย
(ไม่ตอ้ งเว้นวรรคหมายเลข) ตามด้วย ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครัง้ ละ 3 บาท)

เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์
ต่อที่ 1* - ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี ้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี ้ ซิมพลิซิตี,้ บัตรเครดิตซิตี ้ รอยัล ออร์คิด พลัส, บัตรเครดิตซิตี ้ แกร็บ,
บัตรเครดิตซิตี ้ ลาซาด้า, บัตรเครดิตซิตี ้ แม็คโคร และบัตรเสริมทุกประเภท
- คะแนนที่ทาํ รายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้
- จํากัดการแลกคะแนนสะสม 50,000 คะแนน/ท่าน/เดือน/ศูนย์การค้า
- ธนาคารซิตีแ้ บงก์จะทําการโอนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้อง
คงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาํ การโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี

ต่อที่ 2** - รับบัตรกํานัลโรงแรม Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin 2 วัน 1 คืน มูลค่า 18,595 บาท สําหรับผูท้ ี่มี
ยอดใช้จ่ายสูงสุดเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 200,000 บาท หรือมากกว่า/ตลอดรายการ
-เงื่อนไขบัตรกํานัลเป็ นไปตามข้อกําหนดของโรงแรม
-มูลค่าบัตรกํานัล คํานวนจาก Rack Rate ในวันที่ 16 มิ.ย. 63
-จํากัด 1 บัตรกํานัล/ท่าน/ตลอดรายการ
-จํากัด 3 สิทธิ์/ตลอดรายการ ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสดัฟเวอรี่
เงื่อนไขรวม*/**
- สงวนสิทธิ์สาํ หรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเท่านัน้
- สินค้าแบ่งจ่าย Citi PayLite ไม่ร่วมรายการ
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตีท้ ี่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
- ธนาคารซิตีแ้ บงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผูใ้ ห้บริการ
โดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการ
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี ้
- UCBS42

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (1 ก.ค. 63 – 2 ส.ค. 63)
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% * เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซือ้
ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการ

วันเสาร์-อาทิตย์

วันจันทร์-ศุกร์

SCB PRIVATE BANKING/ SCB FIRST/ SCB PRIME/
(บัตรเครดิต SCB M LEGEND/ SCB M LUXE ร่วมเฉพาะสยามพารากอน
เท่านั้น)

18%
10%

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ
(บัตรเครดิต SCB M LIVE ร่วมเฉพาะสยามพารากอน เท่านั้น)
(บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคลไม่ร่วมรายการ)

13%

จํา กัด การแลกคะแนนสู ง สุด 200,000 คะแนน/ท่ า น/ รวมทุ ก ศู น ย์ ก ารค้า ที่ร่ว มรายการ(สยามพารากอน สยามเซ็ น เตอร์
สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม)/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และลงทะเบียนในวันที่ซือ้ สินค้า ณ จุดลงทะเบียนที่
กําหนดเท่านัน้

*เงื่อนไข

1. สิทธิพิเศษนีส้ าํ หรับผูถ้ ือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ “ผู้ถือบัตร” เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้า
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 – 2 ส.ค. 63 เท่านัน้
2. ศูนย์ฯ สยามพารากอน บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล
3. ศูนย์ฯ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ไอคอนสยาม บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ บัตรเครดิต
SCB M ทุกประเภท บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล
4. เฉพาะการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการ คือ ร้านค้าเครื่องประดับ ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ ชุดเครื่องนอน นาฬิกา แว่นตา
เสือ้ ผ้า เครื่องหนัง กระเป๋ า รองเท้า เครื่องดนตรี เครื่องหอม สถาบันกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ และร้านอาหารโซนศูนย์การค้า
ที่ร่วมรายการเท่านัน้
5. ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้างฯ Paragon /Siam Takashimaya/ Loft / Food Republic/ Food Court / Takeaway/ Take
Home/ ร้านอาหารในโซนสุขสยาม/ ร้านอาหารในห้างฯ Siam Takashimaya/ Gourmet Market / Power Mall/ Sportmall /
Madame Tussauds/ Virgin Active Fitness/ Entertainment zone/ ร้านหนังสือ เช่น บีทูเอส/ ร้านทอง/ คลินิกและสถาบัน
เสริมความงาม/ คอร์สออกกําลังกายและ Fitness/ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านกล้อง เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT /
รายการผ่อนชําระ 0% ทุกประเภท/ การใช้จ่ายที่รา้ นมือถืออาทิ เช่น ร้าน AI Gadget/ ร้าน AIS / DTAC / True / Apple/
Banana IT/ Jaymart / iStudio / Vertu / Samsung / บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน / Gift Card
Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/ เครื่องยนต์ และรถยนต์
6. ผูถ้ ือบัตรต้องนําเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณที่ธนาคารฯกําหนดในวันที่ซือ้
สินค้าเท่านัน้
7. จํากัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน /รวมทุกศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ/ ตลอด
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยศูนย์ฯที่ร่วมรายการได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ไอคอนสยาม
8. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็ นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนน
สะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
9. ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 5 วันนับจากวันที่ทาํ รายการ โดยแสดงยอดเครดิตเงิน
คืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

10. ผูถ้ ือบัตรที่ได้รบั เครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติการชําระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชําระเงิน ตาม
ข้อกําหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่ าฝื น และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ
11. ยอดใช้จ่ายที่นาํ มาคํานวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นบั รวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รบั อนุมัติจาก
ทางธนาคารเมื่อผูถ้ ือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผูถ้ ือบัตรจะชําระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับ
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รบั อนุมตั ิจากทางธนาคารก็ตาม
12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บตั รเพื่อเป็ นไปในลักษณะการใช้เพื่อ
ทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี ้
13. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกําหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย
นีไ้ ด้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดําเนินการ เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีขอ้ พิพาท
ให้ถือคําตัดสินของธนาคารเป็ นที่สุด
14. โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

