5. โปรโมชั่นบัตรเครดิตอื่นๆที่ร่วมรายการ
เฉพาะวันที่ 9 ธันวาคม 2563

สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี ้
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%* เมื่อใช้ คะแนนสะสมซิตี ้ รี วอร์ ด เท่ากับยอดใช้ จ่ายที่สยามพารากอน/เซลส์สลิป
ยอดใช้ จ่าย /เซลส์ สลิป
1 – 29,999 บาท
30,000 – 79,999 บาท
80,000 บาทขึ ้นไป

รับเครดิตเงินคืน*
(เมื่อใช้ คะแนนสะสมซิตี ้ รี วอร์ ด เท่ากับยอดใช้ จ่าย/เซลส์สลิป)
10%
12%
15%

พิเศษ! สาหรับบัตรเครดิตซิตี ้ อัลทิมา และ บัตรเครดิตซิตี ้ เพรสทีจ รับเครดิตเงินคืน 20%*
เมื่อใช้ คะแนนสะสมซิตี ้ รี วอร์ ด เท่ากับยอดใช้ จ่ายตังแต่
้ 80,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป
(จากัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/บัตรฯ/เดือน/ศูนย์การค้ าฯ)
เงื่อนไข*
• ยกเว้ นบัตรเครดิตซิตี ้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี ้ ซิมพลิซิตี ้, บัตรเครดิตซิตี ้ รอยัล ออร์ คิด พลัส, บัตรเครดิตซิตี ้ แกร็ บ,
บัตรเครดิตซิตี ้ ลาซาด้ า, บัตรเครดิตซิตี ้ แม็คโคร และบัตรเสริ มทุกประเภท
• คะแนนที่ทารายการแล้ วไม่สามารถคืนหรื อยกเลิกได้
• จากัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/บัตรฯ/เดือน/ศูนย์การค้ าฯ
• สงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้ าที่มาลงทะเบียนที่จดุ ลงทะเบียนเท่านัน้
• ธนาคารซิตี ้แบงก์จะทาการโอนเครดิตเงินคืน เข้ าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 2563 – 10
ม.ค. 2564 โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้ องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาการโอนเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี
• สินค้ าแบ่งจ่าย Citi PayLite ไม่ร่วมรายการ
• สงวนสิทธิ์สาหรับฝั่ งช้ อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ เฉพาะในระยะเวลาของโปรโมชัน่ เท่านัน้

• ไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี ้ที่ออกในประเทศไทยเท่านัน้
• ธนาคารซิตี ้แบงก์ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ หากมีปัญหาหรื อข้ อสงสัย กรุณาติดต่อร้ านค้ าหรื อผู้ให้ บริ การ
โดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรายการส่งเสริ มการขายนี ้
• UCBU31

สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุ งศรี
• รับเครดิตเงินคืนและ Siam Gift Card รวมสูงสุด 14,000 บาท*,**
พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท*
เมื่อใช้ จ่ายครบ
รับเครดิตเงินคืน
(บาทขึน้ ไป/เซลล์ สลิป)
(บาท)
20,000
400
100,000
4,000*
• จากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/บัญชีบตั รหลัก/ตลอดรายการ
• เครดิตเงินคืนจะเข้ าภายใน 90 วันหลังจบรายการระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 2563 – 10 ม.ค. 2564
พิเศษ 2 : แลกพอยต์ รับ SIAM GIFT CARD มูลค่ าสูงสุดต่ อวัน 10,000 บาท*
ผ่ านเมนูคูปองบนแอป UChoose
แลกพอยต์

รับ Siam Gift Card
มูลค่ า (บาท)
2,999 พอยต์
300
4,999 พอยต์
500**
• จากัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/วัน หรื อเทียบเท่า 10,000 บาท
• สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์ 1 รหัส / สิทธิ์ / ครัง้
กรุ ณากดรับสิทธิ์ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับ Siam Gift Card เท่ านัน้

ขัน้ ตอนการแลกง่ ายๆผ่ านเมนูคูปองบนแอป UChoose
1. เลือกเมนู “คูปอง” และเลือกสิทธิพิเศษทีต่ ้ องการแลก
2. แตะรับสิทธิ์ และกดยืนยันการแลกคะแนน
3. สาเร็ จ กรุณาแสดงรหัสแก่พนักงาน ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับ Siam Gift Card
4. คูปองมีอายุ 60 นาที หลังจากแลกคะแนนกรุณาใช้ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนและรับ Siam Gift Card - Redemption Counter ชัน้ M Star Dome สยามพารากอน

*

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 ยกเว้ นการซื ้อสินค้ าจากห้ างสรรพสินค้ าภายในสยามพารากอน, Power Mall, Gourmet Market,แผนกสุรา, บัตรโทรศัพท์ บัตร
เติมเงินทุกประเภท, บัตรกานัล, การซื ้อสินค้ าผ่อนชาระ, Krungsri Smart Plan
 สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้ านค้ าในศูนย์การค้ าและสินค้ าที่ร่วมรายการเท่านัน้
 สงวนสิทธิ์การให้ เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้ าที่ใช้ จ่ายตามเงื่อนไขทีบ่ ริ ษัทฯ กาหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ
ศูนย์การค้ าเท่านัน้ มิฉะนันถื
้ อว่าสละสิทธิ์
 สงวนสิทธิ์การให้ เครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบตั รหลัก ภายใต้ ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ตลอดรายการ
ส่งเสริ มการขาย
 บริ ษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รฯภายใน 90 วันหลังสิ ้นสุดรายการส่งเสริ มการขาย (กรณีบตั รเสริ มเครดิตเงินคืนจะโอน
เข้ าบัญชีบตั รหลักเท่านัน)
้
 ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้ รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริ การบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 ยอดการใช้ จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนามาสะสมหรื อรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลส์สลิป
 รายการส่งเสริ มการขายนี ้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริ มการขายอื่นๆ ได้
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงินเฉพาะสมาชิกที่ยงั คงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชาระดีจนถึงวันทีม่ ีการเครดิตเงินคืน
ในบัญชีของท่าน
 ยอดใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตที่เข้ าร่วมรายการจะต้ องเกิดขึ ้นในวันทีก่ าหนดเท่านันไม่
้ นบั รวม ดอกเบี ้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ยอดค่าใช้ จา่ ยที่ถกู ยกเลิก ยอดค่าใช้ จา่ ยที่มีการคืนสินค้ าในภายหลัง ยอดค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจากบัตรเสริ ม ที่เรี ยกเก็บ
เงินจากบัญชีบตั รหลักบริ ษัทฯ
 รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลีย่ น/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีทตี่ รวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทารายการของรายการ
ส่งเสริ มการขายนี ้
**

เงื่อนไขสาหรับการแลกคะแนนร้ บSiam Gift Card
 สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท ที่มีแอปพลิเคชัน UChoose เท่านัน้ (บัตรทีไ่ ม่ร่วมรายการได้ แก่ บัตร
เครดิต กรุงศรี คอร์ ปอเรท การ์ ด)
 สามารถใช้ "เป็ นส่วนลด" / "แลกสินค้ า/บริ การ" สาขาที่ร่วมรายการเท่านัน้
 จากัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนต่อวัน หรื อเทียบเท่า 10,000 บาท/วัน
 กดรับสิทธิ์ ณ จุดขายเท่านัน้ COUPON มีอายุ 60 นาที หลังจากแลกคะแนนกรุณาใช้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
 COUPON ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริ มการขาย หรื อโปรโมชัน่ อื่นๆได้
 COUPON มีจานวนจากัด เงื่อนไขการใช้ COUPON เป็ นไปตาม (ร้ านค้ า/ผู้ให้ บริ การ/เว็บไซต์) กาหนด และไม่สามารถรับสิทธิ์
โดยการบันทึกภาพหน้ าจอมือถือได้
 COUPON สามารถนาไปใช้ "เป็ นส่วนลด"/ "แลกสินค้ า/บริ การ" ตามเงื่อนไขที่กาหนด และต้ องชาระเงินส่วนต่างหลังจากหัก
ส่วนลดตามที่ได้ รับแล้ วผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ทาการแลกคะแนน (ถ้ าร้ านค้ าไม่รับบัตรเครดิต กรุณาระบุ "เงินสด") เท่านัน้
 กรุณากดปุ่ ม “แตะเพื่อรับสิทธิ์” เพื่อแลกรับ COUPON โดยใช้ รหัส COUPON ดังกล่าวเพื่อรับ Siam Gift Card และกดปุ่ ม
"ร้ านค้ ากดเพื่อรับสิทธิ์" หลังจากรับ Siam Gift Card เรี ยบร้ อยแล้ วเพื่อยืนยันการใช้ สทิ ธิ์
 สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักที่มคี ะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านัน้ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่ทาการแลกคะแนนต้ องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริ ษัทฯ เท่านัน้ หากต้ องการ
เปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเบอร์ ศนู ย์บริ การบัตรเครดิตตามด้ านหลังบัตรฯ
 COUPON นี ้ใช้ ได้ เฉพาะสินค้ าทีร่ ่วมรายการเท่านัน้ และไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นๆ ได้
 รายการ COUPON นี ้ไม่สามารถโอน/เปลีย่ น/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้ หรื อนาไปเป็ นส่วนลดในการใช้ บริ การครัง้ ถัดไปได้
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้ อมูลที่บริ ษัทฯมีอยูเ่ ป็ นสาคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้ าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้
เพื่อการตรวจสอบในกรณีจาเป็ น
 เงื่อนไขการใช้ สว่ นลดเป็ นไปตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนดคะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบตั รเครดิตตามจานวนที่แลก ณ วันที่ทา
รายการและไม่สามารถยกเลิกได้ ทกุ กรณี
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริ มการตลาดโดยมิต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีมีข้อพิพาทให้ ถือคาตัดสินของบริษัทฯเป็ นที่สดุ
 กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขจากสือ่ อื่นๆ ของบริษัทฯ, www.krungsricard.comหรื อโทร Call Center ของร้ านค้ าที่
ร่วมรายการ
 ให้ บริ การสินเชื่อโดย บริ ษัท บัตรกรุงศรี อยุธยา จากัด

สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
โปรแรง วันเดียวเท่านัน้ กับบัตรเครดิต SCB เมื่อช้ อปร้ านแบรนด์ดงั ที่ร่วมรายการ เฉพาะการใช้ จ่าย ร้ านค้ าเครื่ องประดับ นาฬิกา
แว่นตา เสื ้อผ้ า เครื่ องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องดนตรี เครื่ องหอม เครื่ องสาอาง สถาบันกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ และร้ านอาหาร
โซนศูนย์การค้ าสยามพารากอนเท่านัน้
• แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 19%* เมื่อใช้ คะแนนเท่ายอดซื ้อ
บัตรเครดิต SCB ที่ร่วมรายการ
SCB PRIVATE BANKING/ SCB FIRST/ SCB PRIME/ SCB M
LEGEND/ SCB M LUXE

ใช้ คะแนนเท่ ายอดซือ้ แลกรับเครดิตเงินคืน

19%

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ประเภทอื่นๆ และ SCB M LIVE
(ยกเว้ น บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบคุ คล)

12%

จำกัดกำรแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/ท่ำน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดระยะเวลำส่งเสริ มกำรขำย และลงทะเบียนทีช่ นั้ M จุด
แลกรับของสมนำคุณ ฝั่ ง Stardome ในวันทีซ่ ื ้อสิ นค้ำเท่ำนัน้

*เงื่อนไข
 สิทธิพิเศษนี ้สาหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้ น บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบคุ คล (“ผู้ถือบัตร”)
เมื่อใช้ จา่ ย ณ ร้ านค้ าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้ าสยามพารากอน ในวันพุธที่ 9 ธ.ค. 63 เท่านัน้
 ผู้ถือบัตรใช้ คะแนนสะสมเท่ายอดซื ้อแลกรับเครดิตเงินคืน ดังนี ้ (i) สาหรับบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST /
SCB PRIME /SCB M LEGEND/ SCB M LUXE แลกรับเครดิตเงินคืน 19% (ii) สาหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นและบัตรเครดิต
SCB M LIVE แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
 สิทธิพิเศษนี ้เฉพาะการใช้ จา่ ย ณ ร้ านค้ าเช่าที่ร่วมรายการ คือ ร้ านเครื่ องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื ้อผ้ า เครื่ องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า
เครื่ องดนตรี เครื่ องหอม สถาบันกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ และร้ านอาหารโซนศูนย์การค้ าเท่านัน้
 ยกเว้ น การใช้ จา่ ยภายในห้ างฯ Paragon / Food court/ Take Away / Take Home/ /Gourmet Market/ Power Mall / Sportmall /
Entertainment Zone อาทิ เช่น Sea Life, Blu-O, Kidzania, Paragon Cineplex /ร้ านเฟอร์ นิเจอร์ / ร้ านเครื่ องนอน/ ร้ านหนังสือ /
ร้ านทอง/ คลินิกและสถาบันเสริ มความงาม/ คอร์ สออกกาลังกายและ Fitness/ รายการผ่อนชาระทุกประเภท (ผ่อนชาระ SCB ดีจงั













และ Call For Dee Jung)/ ร้ านเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ร้ านกล้ อง เครื่ องเสียง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT / การใช้ จา่ ยที่ร้าน Mobile อาทิ
เช่น ร้ าน AIS / DTAC / True / Jaymart / iStudio / Vertu / Samsung / บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน /
Gift Card Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/ ค่าดอกเบี ้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่างๆ/
เครื่ องยนต์และรถยนต์ /รายการใช้ จ่ายผ่าน online
ผู้ถือบัตรต้ องนาเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริ งเพื่อมาลงทะเบียนที่ชนั ้ M จุดแลกรับของสมนาคุณ ฝั่ ง Stardome ในวันทีซ่ ื ้อสินค้ า
เท่านัน้
จากัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน /ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริ มการขาย
คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรื อทอนเป็ นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้ คะแนนสะสม
ล่วงหน้ า (Point Advanced) ได้
ผู้ถือบัตรจะได้ รับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตที่ใช้ จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทารายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืน
ไว้ ในใบแจ้ งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
ผู้ถือบัตรที่ได้ รับเครดิตเงินคืนจะต้ องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติการชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระเงิน ตามข้ อกาหนดของ
ธนาคาร และไม่เคยฝ่ าฝื น และ/หรื อ ละเมิดข้ อบังคับ และ/หรื อ เงื่อนไขใด ๆ
ยอดใช้ จา่ ยที่นามาคานวณในรายการส่งเสริ มการขาย ธนาคารจะไม่นบั รวมยอดใช้ จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้ รับอนุมตั จิ ากทาง
ธนาคารเมื่อผู้ถือบัตรขอใช้ เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ วา่ ผู้ถือบัตรจะชาระเงินเข้ าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้ จ่ายใน
ส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตทีไ่ ด้ รับอนุมตั ิจากทางธนาคารก็ตาม
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้ สทิ ธิประโยชน์จากรายการส่งเสริ มการขายจากการใช้ บตั รเพื่อเป็ นไปในลักษณะการใช้ เพื่อทาง
การค้ าและ/หรื อทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริ มการขายนี ้
ธนาคารและศูนย์การค้ ามีสทิ ธิ์เปลีย่ นแปลง กติกา เงื่อนไข ข้ อกาหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริ ม
การขายนี ้ได้ โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนดาเนินการ เว้ นแต่มเี หตุจาเป็ นที่ไม่อาจแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าได้ กรณีที่มีข้อ
พิพาท ให้ ถือคาตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้ าเป็ นที่สดุ
โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรื อศูนย์บริ การไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย
• รับฟรี Siam Gift Card 600 บาท* เมื่อช้ อป 15,000 บาท ขึ ้นไป / เซลล์สลิป
จากัดรับ Siam Gift Card 1 สิทธิ์ตอ่ ท่าน ตลอดรายการ (รวมทุกหน้ าบัตร), จากัด 70 สิทธิ์ ตลอดรายการ

สิทธิพเิ ศษ So GooOD** (บัตรเครดิตทีเอ็มบี)
ช้ อปแล้ วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน (ขันต
้ ่า 1,000 บาท/ เซลล์สลิป) เพียงรูดแล้ วโทร.1558 กด 1
ตามด้ วย 01 หรื อ เลือกทารายการด้ วยตนเองผ่าน TOUCH/ Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี

*เงื่อนไขโปรโมชั่น
 สิทธิพิเศษนี ้เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน้
ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 เมื่อใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต หรื อบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ศนู ย์การค้ า Siam Paragon โดยจากัดรับ
Siam Gift Card สูงสุด 600 บาท ตลอดรายการ ณ จุดแลกรับ Siam Gift Card ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 63
 จากัดสิทธิเฉพาะร้ านค้ าและสินค้ าที่ร่วมรายการ สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดลงทะเบียนศูนย์การค้ า Siam Paragon
 ใบเสร็ จที่นามาแลกของรางวัล ต้ องเป็ นวันเดียวกัน ณ.วันที่มาแลกของรางวัลที่จดุ ลงทะเบียนเท่านัน้
 จากัดการแลก Siam Gift Card เฉพาะ 70 สิทธิ์แรก ตลอดรายการ โปรดตรวจสอบจานวนสิทธิ์ได้ ที่จดุ แลกรับ Siam Gift Card ของ
แต่ละศูนย์ฯ
 รายการส่งเสริ มการขายนี ้ ไม่สามารถ แลก เปลีย่ น ทอน เป็ นเงินสดหรื อโอนสิทธิ์ให้ ผ้ อู ื่นได้
 กรณีมีข้อพิพาท ให้ ถือคาตัดสินของธนาคารเป็ นที่สดุ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558 (สาหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี ) หรื อ โทร 1770 กด 0
(สาหรับบัตรเครดิตธนชาต)

กด 2

**เงื่อนไข TMB So GooOD
 สาหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ ามาทารายการบริ การแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ด้ วย
ตนเองผ่าน TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุ ปยอดบัญชี หรื อผ่าน TMB TOUCH / TMB Internet
Banking ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้ จ่าย)
 ยอดใช้ จ่ายที่ไม่สามารถใช้ บริ การ TMB So GooOD ได้ แก่ ยอดใช้ จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้ จ่ายที่เกิดจากวงเงินชัว่ คราว ยอด
เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ า รายการที่ถกู ยกเลิกหรื อคืนสินค้ าภายหลัง ยอดใช้ จ่ายจากการซื ้อกองทุนรวม ยอดใช้ จ่ายที่เกิดจาก
บริ การแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้ จ่ายที่เกิดจากดอกเบี ้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้ าบัญชีเงินฝากไม่ประจา TMB ดอกเบี ้ยสูงจากยอดแบ่งจ่าย
TMB So GooOD
 อดขันต
้ ่าที่สามารถใช้ บริ การแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ ้นไป / เซลล์สลิป

