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บตัรเครดติ รายละเอยีด วธิกีารลงทะเบยีน 

บตัรเครดติวัน
สยามกสกิรไทย 
และบตัรเครดติ
กสกิรไทย (5 ก.ค.
2564 - 29 ส.ค. 
2564) 
 
รดูผา่นเครือ่ง EDC 
ของ Shop  
พารากอน  
หรอืจา่ย Online 
เฉพาะ Luxury 
Brand เทา่นัน้  

 

 

ตอ่ที ่1  รับเครดติเงนิคนื 12%*  
เพยีงใชค้ะแนนสะสมเทา่ยอดซือ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอ่ที ่2 รบัคะแนนสะสม K Point สงูสดุ X3** 
 ชอ้ปครบ 20,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ  
รับคะแนนสะสมพเิศษ X2 

 ชอ้ปครบ 50,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ  
รับคะแนนสะสมพเิศษ X3 

 
จ ากดัการรับคะแนนสะสมพเิศษสงูสดุ 6,000 คะแนน/ทา่น/
ตลอดรายการ 

สง่ SMS ลงทะเบยีนรับสทิธิแ์ลก

คะแนน พมิพ ์SPC (วรรค) 

หมายเลขบตัรเครดติ 12 หลกั

สดุทา้ย (วรรค) จ านวนคะแนนที่

ตอ้งการแลก สง่มาที ่4545888 

ตัวอยา่ง SPC 123456789101 

12500 

 

ตอ่ 2 สง่ใบเสร็จ,Sale Slip , 

หมายเลขบตัรเครดติ,ชือ่นามสกลุบน

เครดติ, ,เบอรโ์ทรศัพย,์ (ใบ 

Transfer Success กรณีจา่ย 

online) มาที ่  

luxurypro@siamparagon.co.th 

 

 

บตัรอเมรกินั 
เอ็กซเ์พรส (5 
ก.ค.2564 - 29 
ส.ค. 2564) 
 
รดูผา่นเครือ่ง EDC 
ของ Shop  
พารากอน 
 

แลกรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 17%* 
เมือ่ใชค้ะแนนสะสมเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ แลกเป็นเครดติ
เงนิคนืเขา้บญัชบีตัร  
 

ประเภทบตัรอเมรกินั 
เอ็กซเ์พรสทีร่ว่มรายการ 

อตัราแลกเครดติเงนิ
คนื 

บตัรแพลทนัิม ทกุๆ 10,000 คะแนน
 = 1,700 บาท 

บตัรอืน่ๆ ทีล่งทะเบยีน
รายการเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ 

พลัส 

ทกุๆ 10,000 คะแนน 
 = 1,200 บาท 

 
โดยทีม่ลูคา่เครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรวมตอ้งไมเ่กนิกวา่
จ านวนยอดใชจ้า่ยภายในระยะเวลาสง่เสรมิรายการ 
 
เชน่ บตัรแพลทนัิม ชอ้ป 10,000 บาท สามารถใชค้ะแนนได ้
สงูสดุแค ่50,000 คะแนน เพือ่รับเครดติเงนิคนื 8,500 บาท  
 

กรณุาตดิตอ่แผนกบรกิารสมาชกิบตัร
ตามหมายเลขโทรศัพทด์า้นหลังบตัร
ของทา่นเพือ่แลกรับเครดติเงนิคนื 
 

  

ONESIAM: CREDIT CARD DAYS 2021 

สทิธพิเิศษจากบตัรเครดติทีร่ว่มรายการ เมือ่ชอ้ปในสยามพารากอน 
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บตัรเครดติ

ธนาคารกรงุเทพ 

(5 ก.ค.2564 - 29 

ส.ค. 2564) 

รดูผา่นเครือ่ง EDC 
ของ Shop  
พารากอน 
 
  
 

แลกคะแนนรับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 15% เมือ่ใชจ้า่ยและแลก
ใชค้ะแนนสะสมเทา่ยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิ 

  
จ ากดัรับเครดติเงนิคนืรวมทุกประเภทบัตรภายใตบ้ัญชเีดยีวกัน 
(ภายใตว้งเงนิบตัรเครดติเดยีวกนั)  
สงูสดุ 60,000 บาท/ทา่น/ตลอดรายการ หรอื 
แลกคะแนนสูงสุด 400,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ 
รวมทัง้ 3 ศนูยก์ารคา้ 
 

ยอดใชจ้า่ย/เซลสส์ลปิ แลกรับเครดติเงนิ 

 1,000 – 9,999 บาท/เซลสส์ลปิ 10% 

10,000 – 49,999 บาท/เซลสส์ลปิ 12% 

50,000 – 99,999 บาท/เซลสส์ลปิ 13% 

100,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ   15% 

SMS ลงทะเบยีนรับสทิธิภ์ายในวันที่
ท ารายการใชจ้า่ย  
 
สง่มาที ่4712008  
พมิพ ์BONE (วรรค) หมายเลขบตัร
เครดติ 16 หลักและเครือ่งหมาย * 
ตามดว้ยยอดใชจ้า่ยจ านวนเต็มไมม่ี
จดุทศนยิม  
 
(กรณียอดใชจ้า่ยมเีศษทศนยิม ให ้
ตัดเศษทศนยิมออก เหลอืเพยีง
จ านวนเต็ม)  
 
ตัวอยา่ง : ยอดใชจ้า่ย 5,500.50 

บาท ลงทะเบยีนโดย พมิพ ์BONE 

1111222233334444*5500 

บตัรเครดติ
ธนาคารออมสนิ  
(1 ม.ิย. 2564 – 
31 ส.ค. 2564) 
 
รดูผา่นเครือ่ง EDC 
ของ Shop  
พารากอน  
หรอืจา่ย Online
เฉพาะ Luxury 
Brand เทา่นัน้ 
 

• แลกรบัเครดติเงนิคนื 12%* เมือ่มยีอดใชจ้า่ยตัง้แต ่
1,000 บาทขึน้ไป/ เซลสส์ลปิ และใชค้ะแนน GSB Reward 
Point แลกเทา่ยอดใชจ้า่ย SMS แลกคะแนนสะสม 
 
 
พเิศษ Top Spenders 6 อนัดับแรก รับทีพ่กั Royal Muang 
Samui Villas หอ้งพัก Grand Deluxe Suite Garden View (3 
วัน 2 คนื) มลูคา่ 13,650 บาท 
 
 

SMS พมิพ ์GSI#ตามดว้ยหมายเลข
บตัรเครดติ 12 หลกัสดุทา้ย#จ านวน
เงนิยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิ  
สง่มาที ่0625965522 

บตัรเครดติ กรงุศร ี
(5 ก.ค.2564 - 29 
ส.ค. 2564) 
 
รดูผา่นเครือ่ง EDC 
ของ Shop  
พารากอน  
หรอืจา่ย Online
เฉพาะ Luxury 
Brand เทา่นัน้ 

รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 4,000 บาท* 
วัน เมือ่ใชจ้า่ยครบ  

(บาทขึน้ไป/
เซลลส์ลปิ) 

รับเครดติเงนิคนื  
(บาท) 

ทกุวัน 20,000 400 
พเิศษ 

เสาร ์– อาทติย ์
100,000 4,000* 

- จ ากดัการรับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 4,000 บาท/บญัชบีตัรหลกั/
ตลอดรายการ 
- เครดติเงนิคนืจะเขา้ภายใน 90 วันหลังจบรายการ 
 

สง่ใบเสร็จ,Sale Slip , หมายเลข

บตัรเครดติ,ชือ่นามสกลุบนเครดติ

,เบอรโ์ทรศัพย ์(ใบ Transfer 

Success กรณีจา่ย online) มาที ่  

luxurypro@siamparagon.co.th 

 

บตัรเครดติ KTC   

(5 ก.ค.64-29 

ส.ค.64) 

 

รดูผา่นเครือ่ง EDC 
ของ Shop  
พารากอน 
หรอืจา่ย Online 
เฉพาะ Luxury 
Brand เทา่นัน้  

• ใชค้ะแนนแลกรบัเครดติเงนิคนื 12%* 
ใชค้ะแนน KTC FOREVER เทา่ยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิ แลก
รับเครดติเงนิคนื 

 
 

 

 

 

 

สแกน QR ลงทะเบยีน 

 

หรอืเว็บไซต ์
ktc.promo/onesiamiconsiam 
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บตัรเครดติททีบี ี

ทเีอ็มบ ีและธน

ชาต(5 ก.ค. 2564 

– 31 ส.ค. 2564) 

 

รดูผา่นเครือ่ง EDC 
ของ Shop  
พารากอน  
และจา่ย Online

เฉพาะ Luxury 

Brand เทา่นัน้ 

แลกคะแนนสะสม ttb rewards plus เทา่ยอดซือ้รับเครดติเงนิ
คนืสงูสดุ 18%  
 

ประเภทบตัรเครดติ 

แลกคะแนนเทา่ยอดซือ้รบั
เครดติเงนิคนื  

วนัเสาร ์– วนั
อาทติย ์

วนัธรรมดา  

บตัรเครดติ ttb reserve 
infinite และ  

18% 12% 
บตัรเครดติ ttb reserve 

signature 

บตัรเครดติททีบี ีบตัร
เครดติทเีอ็มบ ี 

13% 10% 
และบตัรเครดติธนชาตป
ระเภททีม่คีะแนนสะสม 

 
คะแนนเทา่ยอดซือ้ขัน้ต า่ 1,000 บาทขึน้ไป  

จ ากดัการแลกคะแนน:   

บตัรเครดติประเภท ttb reserve จ ากดั 100,000 คะแนน/บญัชี
บตัรหลัก/เดอืน รวมทกุศนูยก์ารคา้ หรอืรวมสงูสดุ 200,000 
คะแนน/บญัชบีตัรหลกั/ตลอดรายการ รวมทกุศนูยก์ารคา้ และ 

บตัรเครดติททีบี ี บตัรเครดติทเีอ็มบ ี บตัรเครดติธนชาตประเภท
ทีม่คีะแนนสะสม จ ากดั 50,000 คะแนน /บญัชบีตัรหลกั/เดอืน 
รวมทกุศนูยก์ารคา้ หรอืรวมสงูสดุ 100,000 คะแนน/บญัชบีตัร
หลกั/ตลอดรายการ รวมทกุศนูยก์ารคา้ 

 

 
ttb so goood: 

ชอ้ปแลว้อยา่ลมืเลอืกแบง่จา่ย กบั ttb so goood แบง่จ่าย

ได ้0% 3 เดอืน (ขัน้ต ่า 1,000 บาท/เซลลส์ลปิ) 

 
 

สง่ใบเสร็จ,Sale Slip , หมายเลข

บตัรเครดติ,ชือ่นามสกลุบนเครดติ, 

เบอรโ์ทรศพัย ์(ใบ Transfer 

Success กรณีจา่ย online) มาที ่  

luxurypro@siamparagon.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลอืกท ารายการดว้ยตนเองผา่น

แอป ttb touch หรอืตดิตอ่ ttb 

contact center 1428  กอ่นวันสรปุ

ยอดบญัช ี

 

บตัรเครดติททีบี ี

ทเีอ็มบ ีและธน

ชาต (15 -31 

ก.ค.2564) 

 

รดูผา่นเครือ่ง EDC 
ของ Shop  
พารากอน  
และจา่ย Online

เฉพาะ Luxury 

Brand เทา่นัน้ 

เฉพาะสนิคา้ Luxury Brand เทา่นัน้ (15 ก.ค.- 31 ก.ค.2564) 

รับทนัที Siam Gift Card สงูสดุ 1,000 บาท  

 

 

   

จ ากดัการรับ Siam Gift Card มลูคา่ 1,000 บาท / ทา่น / ตลอดรายการ

สง่เสริมการขาย 

  

 

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับ Siam Gift Card 
30,000 บาทขึน้ไป 1,000 บาท 

สง่ใบเสร็จ,Sale Slip , หมายเลขบตัร

เครดิต,ช่ือนามสกลุบนเครดิต, ,เบอร์

โทรศพัท์, (ใบ Transfer Success กรณี

จ่าย online) มา 

ที่  luxurypro@siamparagon.co.th  รอ 

Confirm สทิธ์ิ จากทาง Admin ทีมบตัร

เครดิต 
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สทิธพิเิศษส าหรบับตัรเครดติวนัสยามกสกิรไทย และบตัรเครดติกสกิรไทย (5 ก.ค.2564 - 29 ส.ค. 2564) 
ตอ่ที ่1  รบัเครดติเงนิคนื 12%* เพยีงใชค้ะแนนสะสมเทา่ยอดซือ้  
สง่ SMS ลงทะเบยีนรับสทิธิแ์ลกคะแนน พมิพ ์SPC (วรรค) หมายเลขบตัรเครดติ 12 หลกัสดุทา้ย (วรรค) จ านวนคะแนน
ทีต่อ้งการแลก สง่มาที ่4545888 ตัวอยา่ง SPC 123456789101 12500 

 

ตอ่ที ่2 รบัคะแนนสะสม K Point สงูสดุ X3** 

 ชอ้ปครบ 20,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ รับคะแนนสะสมพเิศษ X2 
 ชอ้ปครบ 50,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ รับคะแนนสะสมพเิศษ X3 

 
(จ ากดัการรับคะแนนสะสมพเิศษสงูสดุ 6,000 คะแนน/ทา่น/ตลอดรายการ) 
 

เงือ่นไข :  
*• ผูถ้อืบตัร ตอ้งสง่ SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทกุครัง้ทีต่อ้งการแลกรับคนื 12% โดยพมิพ ์SPC (วรรค) หมายเลข
บตัรเครดติ 12 หลักสดุทา้ย (วรรค) จ านวนคะแนนทีต่อ้งการแลก สง่มาที ่4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) ระหว่างวันที ่5 
กรกฏาคม – 29 สงิหาคม 2564 เท่านัน้ • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้อืบัตรตาม
จ านวนคะแนนทีแ่จง้แลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไมเ่พยีงพอ ธนาคารจะไมด่ าเนนิการแลกเครดติเงนิคืน 12% 
ใหก้บัผูถ้อืบตัรเงนิเครดติเขา้บญัชเีครดติ ด าเนนิการภายใน 7 วันท าการ   
**• สงวนสทิธิใ์นการรับคะแนนสะสมเฉพาะผูถ้อืบัตรเครดติกสกิรไทย ทีล่งทะเบยีนทีจุ่ด Redemption ชัน้ M ฝ่ัง Star 
Dome สยามพารากอน ระหวา่งวันที ่5 กรกฏาคม – 29 สงิหาคม 2564 เท่านัน้ • ธนาคารจะค านวณยอดใชจ้า่ยครบ 
20,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ  จะ ไดร้บัคะแนนสะสมปกต ิ1 เทา่ และรบัคะแนนสะสมพเิศษ 2 เทา่ / ยอดใช้

จา่ยครบ 50,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ  จะไดร้บัคะแนนสะสมปกต ิ1 เทา่ และรบัคะแนนสะสมพเิศษ 3 เทา่ • 
จ ากดัการรับคะแนนสะสมสงูสดุ 6,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ • เศษของยอดซือ้ทีเ่กนิ 20,000 และ 50,000 
บาทจะไมถู่กน ามาค านวณคะแนนสะสมพเิศษ  • ยอดใชจ้่ายทุก 25 บาทจะไดรั้บคะแนนสะสม 1 คะแนน ยกเวน้
บตัรเครดติเดอะแพสชัน่กสกิรไทย และบตัรวันสยามกสกิรไทย จะไดรั้บคะแนนสะสม ตามสทิธปิระโยชน์ของแต่ละบัตร 
• ผูถ้อืบตัรจะไดรั้บคะแนนสะสมในบญัชบีตัรเครดติของผูถ้อืบัตร ภายใน 60 วัน หลังจากสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย 
• บตัรเครดติไทเทยีมมาสเตอรก์ารด์กสกิรไทย บัตรเครดติเพือ่ธุรกจิ บัตรเครดตินติบิคุคลทุกประเภท และรายการแบง่
จา่ยรายเดอืน Smart Pay การซือ้บตัรก านัล หรอืบตัรเตมิเงนิของรา้นคา้ตา่งๆ การซือ้สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ พารากอน 
ไมส่ามารถรว่มรายการนีไ้ด ้• ผูถ้อืบตัรไมส่ามารถน าใบเสร็จหรอืเซลสส์ลปิมารวมคดิในการรับคะแนนสะสมพเืศษได ้• ผู ้
ถอืบัตรที่จะไดรั้บคะแนนสะสม จะตอ้งมสีถานะบัตรเครดติเป็นปกต ิมปีระวัตกิารช าระเงนิที่ดี ไม่ผดินัดช าระเงนิตาม
ขอ้ก าหนดของการเป็นผูถ้ือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ไดรั้บคะแนนสะสม • ธนาคารสงวนสทิธิ์ในการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไข ขอ้ก าหนด และยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนี้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  • หากมกีรณี
พพิาท ค าตัดสนิของธนาคารถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ • สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่K-Contact Center 0 2888 8888  
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สทิธพิเิศษส าหรบับตัรอเมรกินั เอ็กซเ์พรส (5 ก.ค.2564 - 29 ส.ค. 2564) 
 

แลกรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 17%* 
เมือ่ใชค้ะแนนสะสมเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ แลกเป็นเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัร  
ส าหรับการใชจ้า่ยผา่นบตัร ณ รา้นคา้ตา่งๆภายใน สยามพารากอน 

 
ประเภทบตัรอเมรกินั เอ็กซเ์พรสทีร่ว่มรายการ อตัราแลกเครดติเงนิคนื 

บตัรแพลทนัิม ทกุๆ 10,000 คะแนน = 1,700 บาท 
บตัรอืน่ๆ ทีล่งทะเบยีนรายการเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ พลัส ทกุๆ 10,000 คะแนน = 1,200 บาท 

  
กรณุาตดิตอ่แผนกบรกิารสมาชกิบตัรตามหมายเลขโทรศพัทด์า้นหลงับตัรของทา่นเพือ่แลกรบัเครดติเงนิ
คนื 
โดยทีม่ลูคา่เครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรวมตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนยอดใชจ้า่ยภายในระยะเวลาสง่เสรมิรายการ 
กรณุาสแกน QR Code เพือ่ศกึษาขอ้ก าหนดและเงือ่นไขและตรวจสอบรา้นคา้เชา่ทีร่ว่มรายการ 
 

 
 
เงือ่นไข 

 สทิธพิเิศษเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัร (“สทิธพิเิศษเครดติเงนิคนื”)  เมือ่มยีอดใชจ้า่ย  ณ  รา้นคา้ทีร่ว่ม
รายการในสยามพารากอน ตัง้แต ่1,700  บาทขึน้ไป ส าหรับสมาชกิบตัรแพลทนัิม  และตัง้แต ่ 1,200  บาท
ขึน้ไป ส าหรับสมาชกิบตัรอเมรกินั เอ็กซเ์พรสอืน่ๆ ทีร่ว่มรายการเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ พลัส สามารถใชไ้ด ้
ตัง้แตว่ันที ่5 ก.ค.2564 - 29 ส.ค. 2564) (“ระยะเวลาสง่เสรมิการขาย”) 

 สทิธพิเิศษเครดติเงนิคนืนีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรหลกับตัรแพลทนัิม และส าหรับสมาชกิบตัรอเมรกินั 
เอ็กซเ์พรสอืน่ๆ ทีร่ว่มรายการเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ พลสั ทีอ่อกโดยบรษัิท อเมรกินั เอก็ซเ์พรส (ไทย) จ ากดั 
(“อเมรกินั เอ็กซเ์พรส”) ยกเวน้บตัรเครดติ แพลทนัิมการบนิไทย อเมรกินั เอ็กซเ์พรส และบตัรเครดติ อเมรกินั 
เอ็กซเ์พรส 

 จ านวนคะแนนสะสมเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ ขัน้ต ่า 10,000 คะแนน สามารถแลกรับเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรได ้
เทา่กบั 1,700 บาท ส าหรับบตัรแพลทนัิม และจ านวนคะแนนสะสมเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ ขัน้ต ่า 10,000 
คะแนน สามารถแลกรับเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรไดเ้ทา่กบั 1,200 บาท ส าหรับบตัรอเมรกินั เอ็กซเ์พรสอืน่ๆ 
ทีร่ว่มรายการเม็มเบอรช์ปิรวีอรด์ พลัส เมือ่มยีอดใชจ้า่ย ณ รา้นคา้ทีร่ว่มรายการทีส่ยามพารากอน 

 คะแนนสะสมเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ ทกุ 10,000 คะแนน แลกรับเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเพิม่ขึน้ครัง้

ละ 1,700 บาท ส าหรับบตัรแพลทนัิมอเมรกินั เอ็กซเ์พรส และคะแนนสะสมเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ ทกุ 10,000 
คะแนน แลกรับเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเพิม่ขึน้ครัง้ละ 1,200 บาท ส าหรับสมาชกิบตัรอเมรกินั เอก็ซเ์พรส
อืน่ๆ ทีร่ว่มรายการเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ พลัส ไดไ้มจ่ ากดัจ านวนครัง้ ทัง้นี ้มลูคา่เครดติเงนิคนืเขา้บญัชรีวมตอ้ง

ไมเ่กนิกวา่จ านวนยอดใชจ้า่ย ณ รา้นคา้ทีร่ว่มรายการ ภายในระยะเวลาสง่เสรมิการขาย 
 สมาชกิบตัรตอ้งแจง้ความจ านงขอแลกรับเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรโดยตดิตอ่แผนกบรกิารสมาชกิบตัรตาม

หมายเลขโทรศัพทด์า้นหลังบตัรของทา่นตัง้แตว่ันที ่5 ก.ค.2564 - 29 ส.ค. 2564 
 จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บจะอยูใ่นรปูของเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรของสมาชกิบตัรหลกัภายใน 30 วันหลังจากวันที่

ไดรั้บแจง้ความประสงคใ์นการแลกคะแนนสะสมเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์เสร็จสิน้ 
 คะแนนสะสมเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ ทีใ่ชแ้ลกรับเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรนีไ้มส่ามารถแลกคนื โอนใหผู้อ้ ืน่หรอื

เปลีย่นเป็นเงนิสดหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใดได ้
 สทิธพิเิศษนีม้อบใหเ้ฉพาะสมาชกิบตัรทีบ่ญัชใีดๆ ทีม่อียูก่บัอเมรกินั เอก็ซเ์พรส อยูใ่นสถานภาพทีด่ ี และ

สมาชกิบตัรตอ้งไมล่ะเมดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใดๆ ของสมาชกิภาพบตัรอเมรกินั เอ็กซเ์พรส ตลอด
ระยะเวลาทีไ่ดรั้บสทิธิไ์ปจนถงึวันทีม่กีารใชส้ทิธิ ์
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 ในกรณีทีค่ะแนนสะสมเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ ไมเ่พยีงพอส าหรับการแลกรับเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัร อเมรกินั 
เอ็กซเ์พรส ขอสงวนสทิธิไ์มด่ าเนนิการแลกเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรดังกลา่ว 

 อเมรกินั เอ็กซเ์พรส สงวนสทิธิใ์นการบอกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของสทิธพิเิศษเครดติ
เงนิคนืนีใ้นเวลาใดก็ไดโ้ดยเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคับ ในกรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้อนัเกีย่วเนือ่งกบัสทิธิ
พเิศษนี ้ค าตดัสนิของอเมรกินั เอก็ซเ์พรส ถอืเป็นทีส่ดุและมผีลผกูพันทกุฝ่าย 

 กรณีทีข่อ้ก าหนดและเงือ่นไขของรายการนีม้คีวามแตกตา่งหรอืไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งฉบบัภาษาไทยและ
ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้อืเอาฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลัก 

 เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของสถานธรุกจิ รวมถงึในกรณีการยกเลกิการซือ้สนิคา้ 
 เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของรายการคะแนนสะสมเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ และสทิธพิเิศษเครดติเงนิคนื 

กรณุาศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิที ่www.americanexpress.com/th/mr-
terms และ www.americanexpress.com/th/pfc-terms 

 
 

 

สทิธพิเิศษส าหรบับตัรเครดติธนาคารกรงุเทพ (5 ก.ค.2564 - 29 ส.ค. 2564) 

แลกคะแนนรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 15%  
   เมือ่ใชจ้า่ยและแลกใชค้ะแนนสะสมเทา่ยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิ 
  
 
 
 

 
 
 
จ ากัดรับเครดติเงนิคนืรวมทกุประเภทบัตรภายใตบ้ัญชเีดยีวกัน (ภายใตว้งเงนิบัตรเครดติเดยีวกัน)  
สูงสุด 60,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ หรือแลกคะแนนสูงสุด 400,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ 
รวมทัง้ 3 ศนูยก์ารคา้ 
 
วธิลีงทะเบยีนรับสทิธิ ์ SMS ลงทะเบยีนรับสทิธิภ์ายในวันทีท่ ารายการใชจ้่าย สง่มาที ่4712008 (คา่บรกิาร
ครัง้ละ 3 บาท) 
พมิพ ์BONE (วรรค) หมายเลขบัตรเครดติ 16 หลักและเครือ่งหมาย * ตามดว้ยยอดใชจ้่ายจ านวนเต็มไมม่ี
จดุทศนยิม (กรณียอดใชจ้า่ยมเีศษทศนยิม ใหต้ัดเศษทศนยิมออก เหลอืเพยีงจ านวนเต็ม)  
ตัวอยา่ง : ยอดใชจ้า่ย 5,500.50 บาท ลงทะเบยีนโดย พมิพ ์BONE 1111222233334444*5500  

 

เง ือ่นไข : 

 สทิธพิเิศษส าหรับบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพ เมือ่ใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติแบบช าระเต็มจ านวน ณ รา้นอาหาร-
รา้นคา้ ภายในศนูยก์ารคา้ ONESIAM (สยามเซน็เตอร,์ สยามดสิคัฟเวอรร์ี,่ สยามพารากอน)  ระหว่างวันที ่5 ก.ค. 
64 – 29 ส.ค. 64 เทา่นัน้ 

 สงวนสทิธิ ์(ไมร่วมรายการผ่อนช าระ และ Be Smart ทุกประเภท) ยกเวน้ รายการใชจ้่ายทีห่า้งสรรพสนิคา้สยาม
พารากอน,  Gourmet  Market, Food Republic, Food Court, Power Mall, Sport Mall และการซือ้สนิคา้
ประเภท สรุา, บตัรของขวัญ, บตัรเตมิเงนิทกุประเภท รวมถงึการซือ้สนิคา้เพือ่น าไปจ าหน่ายตอ่ และการท าธรุกรรม
ทางการเงนิกบัธนาคาร ไมร่ว่มรายการสง่เสรมิการขายนี ้

 ผูถ้อืบตัรตอ้งสง่ SMS สง่มาที ่4712008 (ค่าบรกิารครัง้ละ 3 บาท) พมิพ ์BONE (วรรค) หมายเลขบัตรเครดติ 16 
หลักและเครือ่งหมาย * ตามดว้ยยอดใชจ้า่ยจ านวนเต็มไมม่จีุดทศนยิม (กรณียอดใชจ้่ายมเีศษทศนยิม ใหต้ัดเศษ
ทศนิยมออก เหลือเพียงจ านวนเต็ม) ตัวอย่าง : ยอดใชจ้่าย 5,500.50 บาท ลงทะเบียนโดย พิมพ์ BONE 
1111222233334444*5500  

 สงวนสทิธิใ์นการลงทะเบยีน SMS เฉพาะเครอืขา่ยทีร่่วมรายการ ไดแ้ก ่AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านัน้ 
ยกเวน้ เครอืขา่ย Line Mobile ไมส่ามารถร่วมกจิกรรมนี้ได ้การลงทะเบยีน SMS จะเสร็จสมบรูณ์เมือ่ลูกคา้ไดรั้บ
ขอ้ความยนืยนัการเขา้รว่มรายการ 

ยอดใชจ้า่ย/เซลสส์ลปิ แลกรับเครดติเงนิ 

 1,000 – 9,999 บาท/เซลสส์ลปิ 10% 

10,000 – 49,999 บาท/เซลสส์ลปิ 12% 

50,000 – 99,999 บาท/เซลสส์ลปิ 13% 

100,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ   15% 

http://www.americanexpress.com/th/mr-terms
http://www.americanexpress.com/th/mr-terms
http://www.americanexpress.com/th/pfc-terms
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 จ ากัดรับเครดติเงนิคนืรวมทุกประเภทบัตรภายใตบ้ัญชเีดยีวกัน (ภายใตว้งเงนิบัตรเครดติเดยีวกัน) เครดติเงนิคนื

สงูสดุ 60,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ หรอืแลกคะแนนสงูสดุ 400,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ รวมทัง้ 3 
ศนูยก์ารคา้ 

 ธนาคารขอสงวนสทิธิก์ารใชค้ะแนนสะสม Thank You Rewards แลกรับเครดติเงนิคนื เฉพาะบัตรเครดติธนาคาร
กรงุเทพประเภททีม่คีะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบตัรหลักเท่านัน้ บัตรเครดติทีไ่มร่่วมรายการแลก
ใชค้ะแนนสะสมไดแ้ก่ บัตรเครดติประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดติแอรเ์อเชยี, บัตรเครดติประเภทองคก์ร, บัตร
เครดติส าหรับสว่นราชการ, บตัรเครดติเพือ่ธรุกจิรายยอ่ย, บตัรเครดติเพือ่การจัดซือ้ และบตัรเสรมิทกุประเภท 

 ธนาคารจะค านวณเฉพาะเซลสส์ลปิทีล่งทะเบยีนครบถว้นสมบูรณ์ โดยผูถ้อืบัตรสามารถใชค้ะแนนสะสม Thank 
You Rewards เทา่ทีม่อียูใ่นระบบเทา่นัน้ และการแลกคะแนนสะสมตอ้งแลกเต็มจ านวนเทา่กบัยอดใชจ้า่ยตอ่เซลส์

สลปิ หากมคีะแนนสะสม Thank You Rewards ไมเ่พยีงพอ ระบบจะไมท่ าการแลกคะแนนสะสมเพยีงบางสว่น 

 ธนาคารจะท าการเครดติเงนิคนืหลังสิน้สดุโครงการ ภายใน 90 วันท าการ (คนืในบัญชบีัตรหลักเท่านัน้) และแสดง
ในใบแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยบตัรเครดติ  

 สงวนสทิธิ ์ในการใหเ้ครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิที่ยังคงสภาพสมาชกิ ไม่ผดิเงื่อนไขใดๆ ในการใชบ้ัตร และมี
ประวัตกิารช าระดจีนถงึวันทีม่กีารใหเ้ครดติเงนิคนืในบญัชขีองทา่น 

 ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ไดท้ี ่แอปพลเิคชนั โมบายแบงกก์ ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ หรอื 
โทร.0 2638 4000 กด 1522 

 เงือ่นไขเป็นไปตามทีธ่นาคาร และ/หรอืรา้นคา้ก าหนด ธนาคารอาจมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข สนิคา้/บรกิาร หรอื
สทิธปิระโยชน ์ซึง่จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ณ จดุขาย หรอื สว่นบรกิารสมาชกิบัตร โทร. 0 
2638 4000 

 
 
 
 
 

 
สทิธพิเิศษส าหรบับตัรเครดติธนาคารออมสนิ (1 ม.ิย. 2564 – 31 ส.ค. 2564) 
• แลกรบัเครดติเงนิคนื 12%* เมือ่มยีอดใชจ้า่ยตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป/ เซลสส์ลปิ และใชค้ะแนน GSB Reward 
Point แลกเทา่ยอดใชจ้า่ย SMS แลกคะแนนสะสม 
 
พมิพ ์GSI#ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 12 หลกัสดุทา้ย#จ านวนเงนิยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิ  
สง่มาที ่0625965522 (คา่บรกิารขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย) 
 
พเิศษ Top Spenders 6 อนัดบัแรก รบัทีพ่กั Royal Muang Samui Villas 
หอ้งพกั Grand Deluxe Suite Garden View (3 วนั 2 คนื) มลูคา่ 13,650 บาท 
 
เงือ่นไข  

 ผูถ้อืบัตรตอ้งสง่ SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทุกครัง้ทีต่อ้งการแลกรับเครดติเงนิคนื 12% โดยพมิพ ์GSI#
ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 12 หลักสดุทา้ย #ยอดใชจ้า่ยตอ่เซลลส์ลปิ (คา่บรกิารขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย) 

 จ ากดัการแลกคะแนนขัน้ต ่า 1,000 คะแนน จ ากดัการแลกคะแนนสงูสดุ 100,000 คะแนน/ บตัร/ เดอืน  
 คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้อืบัตร ตามจ านวนคะแนนทีแ่จง้

แลกผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไมเ่พยีงพอ ณ วันทีธ่นาคารท าการตัดคะแนนสะสม ธนาคารจะไมด่ าเนนิการ
แลกเครดติเงนิคนื 12% ใหก้ับผูถ้อืบัตร และคะแนนสะสมทีแ่ลกไปแลว้ไม่สามารถยกเลกิ ขอคืน หรือ
เปลีย่นแปลงได ้

 การรับเครดติเงนิคนืจะคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติ ภายใน  60 วัน หลังจากวันสิน้เดอืนทีไ่ดท้ าการลงทะเบยีนส าเร็จ 
 สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติเงนิคนืเฉพาะบตัรทีล่งทะเบยีน SMS ถกูตอ้งเพือ่รับสทิธิ ์และไดรั้บขอ้ความตอบกลับยนืยัน

การเขา้รว่มรายการกอ่นท ารายการเทา่นัน้ 
 ผูถ้อืบัตรทีจ่ะไดรั้บเครดติเงนิคนืจะตอ้งมสีถานะบัตรเครดติเป็นปกต ิมปีระวัตกิารช าระเงนิทีด่ ีไมผ่ดินัดช าระเงนิ 

ตามขอ้ก าหนดของการเป็นผูถ้อืบตัรเครดติของธนาคารจนถงึวันทีจ่ะไดรั้บเครดติเงนิคนื 
 สงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีม่ยีอดใชจ้า่ยสงูสดุ 6 ทา่นแรก  รับสทิธพิเิศษทีพ่ัก Royal Muang Samui Villas 
 ธนาคารจะด าเนนิการรวบรวมรายการใชจ้่ายส าหรับผูท้ีล่งทะเบยีนร่วมกจิกรรมเท่านัน้ (เฉพาะลูกคา้ทีม่กีาร

ลงทะเบยีน SMS แลกคะแนน) โดยรวมยอดการใชจ้า่ยจากทัง้ 5 ศนูยก์ารคา้ ไดแ้ก ่ไอคอนสยาม ศูนยก์ารคา้
สยามพารากอน ศนูยก์ารคา้สยามเซน็เตอร ์ศนูยก์ารคา้สยามดสิคัฟเวอรี ่และสยามพรเีมีย่มเอาทเ์ล็ท เพือ่หาผู ้
มยีอดใชจ้า่ยสงูสดุ 6 อนัดับแรก ในระหวา่งวันที ่1 มถินุายน – 31 สงิหาคม 2564  

 ธนาคารจะด าเนนิการจัดสง่บตัรก านัลทีพั่ก Royal Muang Samui Villas ภายใน 90 วันนับจากวันสิน้สดุกจิกรรม 
 สงวนสทิธิเ์งือ่นไขการใชบ้ตัรก านัลทีพั่ก Royal Muang Samui Villas เป็นไปตามทีธ่นาคารและบรษัิทก าหนด 
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 ธนาคารมสีทิธเิปลีย่นแปลงเงือ่นไข ขอ้ก าหนด และยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนี้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หากมกีรณีพพิาท ค าตัดสนิของธนาคารถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 ยกเวน้การใชจ้่ายสนิคา้จาก หา้งสรรพสนิคา้สยามพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์, Siam Takashimaya, กูเมต ์
ซเูปอรม์ารเ์ก็ต, พาวเวอร ์มอลล,์ สรุา, บัตรก านัล, บัตรเตมิเงนิทุกประเภท, รายการผ่อนสนิคา้, การซือ้เพือ่การ
ลงทนุ, การคา้, ขายสง่, การซือ้ทอง, ใบรับใบจองสนิคา้, ใบมัดจ าค่าสนิคา้, การแยกใบเสร็จจากยอดซือ้เพยีง
รายการเดยีว รวมถงึการช าระค่าสาธารณูปโภคและการท าธรุกรรมทางการเงนิทกุประเภท 

 
 

 
สทิธพิเิศษส าหรบับตัรเครดติ กรงุศร ี(5 ก.ค.2564 - 29 ส.ค. 2564) 
 

• รบัเครดติเงนิคนืและบตัรก านลัรวมสงูสดุ 14,000 บาท*,** 

พเิศษ 1 : รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 4,000 บาท* 
วนั เมือ่ใชจ้า่ยครบ  

(บาทขึน้ไป/เซลลส์
ลปิ) 

รบัเครดติเงนิคนื  
(บาท) 

ทกุวัน 20,000 400 
พเิศษ 

เสาร ์– อาทติย ์
100,000 4,000* 

- จ ากดัการรับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 4,000 บาท/บญัชบีตัรหลกั/ตลอดรายการ 
- เครดติเงนิคนืจะเขา้ภายใน 90 วันหลังจบรายการ 
 
 
*เงือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนื                                                                                                                
• ยกเวน้การซือ้สนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้ภายในสยามพารากอน, Power Mall, Gourmet Market,แผนกสรุา, บตัร
โทรศัพท ์บตัรเตมิเงนิทกุประเภท, บตัรก านัล, การซือ้สนิคา้ผอ่นช าระ, Krungsri Smart Plan  • สอบถามรายละเอยีด
และเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จดุขาย เฉพาะรา้นคา้ในศนูยก์ารคา้และสนิคา้ทีร่ว่มรายการเทา่นัน้ •  สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติ
เงนิคนืเฉพาะลกูคา้ทีใ่ชจ้า่ยตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ก าหนดและลงทะเบยีน ณ จดุลงทะเบยีนของศนูยก์ารคา้เทา่นัน้ 
มฉิะนัน้ถอืวา่สละสทิธิ ์ • สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติเงนิคนืสงูสดุ 4,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชบีตัรหลัก ภายใตช้ือ่-
นามสกลุเดยีวกนั ตลอดรายการสง่เสรมิการขาย • บรษัิทฯ จะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรฯภายใน 90 วันหลงัสิน้สดุ
รายการสง่เสรมิการขาย (กรณีบตัรเสรมิเครดติเงนิคนืจะโอนเขา้บญัชบีตัรหลกัเทา่นัน้) • ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ดรั้บ
เครดติเงนิคนื โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 120 วันหลังจากวันทีจ่บรายการ • ยอดการใชจ้า่ยแตล่ะ
รายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้ โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืตอ่เซลลส์ลปิ • รายการสง่เสรมิการขายนีไ้ม่
สามารถใชร้ว่มกบัรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ได ้ • ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติคนืเงนิเฉพาะสมาชกิทีย่งัคงสภาพ
สมาชกิอยู ่ และมปีระวตักิารช าระดจีนถงึวันทีม่กีารเครดติเงนิคนืในบญัชขีองทา่น • ยอดใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติทีเ่ขา้
รว่มรายการจะตอ้งเกดิขึน้ในวันทีก่ าหนดเทา่นัน้ไมนั่บรวม ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ยอดคา่ใชจ้า่ยทีถ่กู
ยกเลกิ ยอดคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารคนืสนิคา้ในภายหลัง ยอดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากบตัรเสรมิ ทีเ่รยีกเกบ็เงนิจากบญัชบีตัร
หลกับรษัิทฯ  • รายการเครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงนิสดได ้ • ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เครดติเงนิคนืจากสมาชกิบตัร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัวา่มกีารยกเลกิการท ารายการของรายการสง่เสรมิการขายนี ้
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บตัรเครดติ กรงุศร ีทีร่ว่มรายการ 
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สทิธพิเิศษส าหรบับตัรเครดติ KTC   (5 ก.ค.64-29 ส.ค.64) 
• ชอ้ปปุ๊ ป สแกน QR ใชค้ะแนนแลกรบัเครดติเงนิคนื 12%* 
   เมือ่ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติฯ กบัรา้นคา้เชา่ตา่งๆ ภายในศนูยก์ารคา้ฯ และสแกน QR ลงทะเบยีน 
   เพือ่ใชค้ะแนน KTC FOREVER เทา่ยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิ แลกรับ 
 

 
 
หมายเหต ุ– ศนูยก์ารคา้ Siam Paragon ยกเวน้เซลสส์ลปิยอดใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติฯ จากแผนกตา่งๆ                              
ในหา้งสรรพสนิคา้ Paragon ไมส่ามารถรว่มรายการได ้
    
เงือ่นไข 
• รายการสง่เสรมิการขาย (“รายการ”) นีบ้รษัิท บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) หรอื เคทซีจัีดท าขึน้เพือ่มอบสทิธิ
ประโยชนใ์หแ้กส่มาชกิบตัรเครดติ KTC (“สมาชกิ”) ทีม่ยีอดใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติ KTC (“บตัรฯ”) ณ  รา้นคา้เชา่
ภายในศนูยก์ารคา้ Siam Paragon ในชว่งระหวา่งวันที ่5 ก.ค.64 – 29 ส.ค.64 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงือ่นไขที่
ก าหนดเทา่นัน้ • ขอสงวนสทิธิย์กเวน้สมาชกิบตัรเครดติ KTC Royal Orchid Plus ทกุประเภท, KTC CASH BACK ทกุ
ประเภท, บตัรเครดติ KTC - ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC-SCG VISA 
PURCHASING, และบตัร KTC เพือ่หน่วยงานรัฐ ไมส่ามารถเขา้รว่มรายการนีไ้ด ้• ขอสงวนสทิธิส์ าหรับสมาชกิบตัร
เครดติฯ ทีม่คีะแนนสะสมเพยีงพอตามเงือ่นไขทีก่ าหนดเทา่นัน้  และเฉพาะการใชค้ะแนนสะสมแลกรับสทิธพิเิศษวัน
ตอ่วันทีส่มาชกิท ารายการเทา่นัน้ •สมาชกิทีป่ระสงคจ์ะขอรับเครดติเงนิคนืตามรายการนีจ้ะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่รับสทิธิ์
การเขา้รว่มรายการโดยการสแกน QR Code เขา้สูเ่ว็บไซต ์
ktc.promo/onesiamiconsiam เพือ่การใชค้ะแนนสะสมแลกรับสทิธพิเิศษตามเงือ่นไขทีก่ าหนดและสมาชกิจะตอ้ง
ไดรั้บขอ้ความตอบกลับยนืยนัการเขา้รว่มรายการจากเคทซี ี จงึจะมสีทิธิเ์ขา้รว่มรายการนี ้•กรณีสมาชกิถอืบตัรฯที่
สามารถเขา้รว่มรายการนีไ้ด ้ ภายใตช้ือ่ของสมาชกิรายเดยีวกนั มากกวา่ 1 ใบเคทซีจีะพจิารณาจากยอดใชจ้า่ยแยก
ตามแตล่ะบตัรฯ  และน ายอดใชจ้า่ยเฉพาะจากบตัรฯ ทีล่งทะเบยีนเขา้รว่มรายการตามเงือ่นไขทีก่ าหนด มาค านวณ
เครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรฯ ของสมาชกิทีล่งทะเบยีนไว ้ กรณีสมาชกิมกีารยกเลกิบตัรฯ ทีเ่ขา้รว่มรายการ ไมว่า่ดว้ย
เหตใุดๆ เคทซีจีะถอืวา่สมาชกิไดส้ละสทิธิก์ารเขา้รว่มรายการนี ้• กรณีทีย่อดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิทีม่เีศษสตางค ์ เคที
ซขีอสงวนสทิธิปั์ดเศษขึน้เป็นหน่วยบาทเพือ่ใชเ้ป็นยอดใชจ้า่ยในการค านวณจ านวนคะแนนสะสมเพือ่แลกรับเครดติ
เงนิคนืตามรายการนี ้• การแลกรับเครดติเงนิคนืตามรายการนีเ้ฉพาะส าหรับการช าระคา่สนิคา้/บรกิารตอ่ 1 เซลสส์ลปิ 
เทา่นัน้ ไมส่ามารถแยกเซลสส์ลปิได ้ • ขอสงวนสทิธิไ์มน่ าดอกเบีย้ คา่ธรรมเนยีมการใชว้งเงนิ คา่ปรับ และ
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ เงนิคนืทีเ่กดิจากการยกเลกิรายการซือ้สนิคา้/บรกิาร หรอืเงนิคนืทีเ่กดิจากการ Refund ทกุประเภท 
มาค านวณเพือ่มอบสทิธปิระโยชนใ์หแ้กส่มาชกิตามรายการนี ้ • การค านวณยอดการใชจ้า่ยเพือ่รับเครดติเงนิคนื 12% 
ของยอดใชจ้า่ยตอ่เซลลส์ลปิ จะค านวณเฉพาะยอดการใชจ้า่ยตอ่เซลลส์ลปิ ทีเ่กดิขึน้ ณ รา้นคา้แบรนดท์ีก่ าหนด
เทา่นัน้ โดยจะค านวณส าหรับแตล่ะรายการเรยีงตามล าดบัวัน เวลาทีม่กีารท ารายการใชจ้า่ยผา่นบตัรฯ กอ่นหลัง ทัง้นี้ 
ในวันที ่KTC ท าการคดิค านวณยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิ และจ านวนคะแนนสะสมทีส่มาชกิบตัรเครดติเคทซีตีอ้งการ
ใชแ้ลกเครดติเงนิคนื 12% สมาชกิบตัรเครดติเคทซีจีะตอ้งมคีะแนนสะสมคงเหลอืเพยีงพอกบัยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลิ
ปตามทีส่มาชกิไดล้งทะเบยีนบน ktc.promo/onesiamiconsiam เพือ่ใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ยตอ่เซลลส์ลปิ
เทา่นัน้ จงึจะมสีทิธิไ์ดรั้บเครดติเงนิคนืของยอดใชจ้า่ยตอ่เซลลส์ลปินัน้ • เคทซีจีะท าการเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรฯ 
ของสมาชกิภายใน 60 วัน นับจากวันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืนตามรอบเดอืนปฏทินิ • สทิธปิระโยชนต์ามรายการนีไ้ม่
สามารถแลกเปลีย่น หรอืทอนเป็นเงนิสด หรอืโอนสทิธิใ์หแ้กผู่อ้ ืน่ได ้ • ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบสทิธปิระโยชนต์าม
รายการนี ้ เฉพาะสมาชกิทีม่สีถานภาพบญัชเีป็นปกต ิ และไมม่ปีระวตักิารผดินัดช าระหนีต้ลอดระยะเวลารายการ จนถงึ
วันทีเ่คทซีที าการมอบสทิธปิระโยชน ์โดยยดึขอ้มลูของเคทซีเีป็น ส าคญั • ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบ ยกเลกิ เพกิถอน 
หรอืเรยีกคนืสทิธปิระโยชนต์ามรายการนี ้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นรวมทัง้เรยีกใหช้ดใชค้า่เสยีหาย (ถา้ม)ี หากมกีาร
ใชส้ทิธิเ์ขา้รว่มรายการ โดยไมส่จุรติ ทจุรติ หรอืฉอ้ฉล เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธปิระโยชนใ์นรายการนี ้ หรอืใชบ้ตัรฯเพือ่
ธรุกจิทางการคา้เชงิพาณชิย ์ใชบ้ตัรฯผดิเงือ่นไขทีก่ าหนด หรอืผดิวตัถปุระสงคข์องการใชเ้พือ่การบรโิภค หรอืสมาชกิ
มกีารยกเลกิรายการใชจ้า่ยภายหลังจากเคทซีไีดม้อบสทิธปิระโยชนใ์หแ้กส่มาชกิไปแลว้  • เงือ่นไขอืน่ๆ ทีม่ไิด ้
ก าหนดในรายการนีใ้หเ้ป็นไปตามทีร่า้นคา้/ผูข้ายสนิคา้/ผูใ้หบ้รกิารก าหนด โปรดตรวจสอบเงือ่นไขกอ่นการซือ้สนิคา้/
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บรกิาร   • เคทซีไีมใ่ชผู่ผ้ลติ ผูจ้ัดจ าหน่าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร และไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ เกีย่วกบัสนิคา้/บรกิารตาม
รายการนี ้ กรณีสมาชกิมขีอ้สงสยัหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสนิคา้/บรกิาร หรอืตอ้งการใบเสร็จหรอื ใบก ากบัภาษี กรณุา
ตดิตอ่โดยตรงกบัผูผ้ลติ ผูจ้ าหน่ายและ/หรอืเจา้ของผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ๆ • ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง 
แกไ้ข หรอืยกเลกิรายละเอยีด เงือ่นไขและ/หรอืสทิธปิระโยชนใ์ดๆ ในรายการนี ้ (รวมถงึเปลีย่นแปลงของรางวัลทีม่ี
มลูคา่ใกลเ้คยีงกนัหรอืเทยีบเทา่) โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และในกรณีมขีอ้พพิาท ค าตัดสนิของเคทซีถีอืเป็น
ทีส่ ิน้สดุ   • สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่KTC PHONE 02 123 5000   
 
 

 
ชื่อแคมเปญ:   Siam Paragon Luxury CHAT & SHOP 

ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ:  ศนูย์การค้าสยามพากรากอน (เฉพาะสินค้า Luxury Brand เท่านัน้) 

ระยะเวลาแคมเปญ:  วนัท่ี 15 ก.ค. 64 – 31 ก.ค. 64 

ประเภทบัตรที่ร่วมแคมเปญ:  บตัรเครดติทีทีบี บตัรเครดติทีเอม็บี และบตัรเครดติธนชาต ประเภทบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ 

รายละเอียดแคมเปญ:  รับทนัที Siam Gift Card สงูสดุ 1,000 บาท  

     

 

 

จ ากดัการรับ Siam Gift Card มลูคา่ 1,000 บาท / ทา่น / ตลอดรายการสง่เสริมการขาย 

ลงทะเบียนรับสิทธ์ิ:  สง่ใบเสร็จ,Sale Slip , หมายเลขบตัรเครดติ,ช่ือนามสกลุบนเครดติ, ,เบอร์โทรศพัท์, (ใบ Transfer 

Success กรณีจา่ย online) มาที ่ luxurypro@siamparagon.co.th  รอ Confirm สทิธ์ิ จากทาง 

Admin ทีมบตัรเครดติ 

เงื่อนไขการรับ GC: 

 เฉพาะผู้ ถือบตัรเครดิตทีทีบี บตัรเครดิตทีเอม็บี และบตัรเครดิตธนชาต ประเภทบคุคลธรรมดาเทา่นัน้  

 ส าหรับลกูค้าที่มีรายการใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิต ทีศ่นูย์การค้าสยามพารากอน ครบ 30,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ  เฉพาะแบรนด์ที่ร่วม

รายการ: ระหวา่งวนัท่ี 15 ก.ค. 64 – 31 ก.ค. 64  

 การลงทะเบียนรับสทิธ์ิ รับ Siam Gift Card มลูคา่ 1,000 บาท แจ้งลงทะเบียนได้ที่แอดมิน Siam Paragon Luxury CHAT & SHOP 

เพื่อร่วมรายการ เมื่อมยีอดซือ้สนิค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการตามเง่ือนไข ภายในวนัท่ีซือ้สนิค้าเทา่นัน้ โดยติดตอ่รับ Siam Gift Card 

ได้ ภายใน 14 วนัหลงัศนูย์เปิดให้บริการ ณ จดุลงทะเบียน ชัน้ M ฝ่ัง Star Dome ศนูย์การค้าสยามพารากอน 

 จ ากัด Siam Gift Card จ านวน 40 สิทธ์ิ/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (ส าหรับยอดใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตทีทีบี บตัรเครดติ

ทีเอ็มบี และบตัรเครดิตธนชาต)  

 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลง ข้อก าหนดและเง่ือนไข และสทิธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ผา่นทางช่องทาง

ของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร  

 ธนาคารไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ  กรณีสนิค้าและบริการมีปัญหา  โปรดตดิตอ่ร้านค้าโดยตรง 

 รายการสง่เสริมการขายนี ้ไมส่ามารถ แลก เปลีย่น ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสทิธ์ิให้ผู้ อ่ืนได้  

 กรณีมีข้อพิพาทให้ถือค าตดัสนิของธนาคารเป็นท่ีสดุ 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิที่จดุขาย, ttb contact center 1428 หรือ www.ttbbnak.com  

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับ Siam Gift Card 
30,000 บาทขึน้ไป 1,000 บาท 

mailto:luxurypro@siamparagon.co.th
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สทิธพิเิศษส าหรบับตัรเครดติททีบี ีทเีอ็มบ ีและธนชาต (5 ก.ค. 2564 – 31 ส.ค. 2564) 
 
แลกคะแนนสะสม ttb rewards plus เทา่ยอดซือ้รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 18%  
 

ประเภทบตัรเครดติ 
แลกคะแนนเทา่ยอดซือ้รบัเครดติเงนิคนื  

วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์ วนัธรรมดา  

บตัรเครดติ ttb reserve infinite และ  
18% 12% 

บตัรเครดติ ttb reserve signature 

บตัรเครดติททีบี ีบตัรเครดติทเีอ็มบ ี 
13% 10% 

และบตัรเครดติธนชาตประเภททีม่คีะแนนสะสม 

 
     
ลงทะเบยีนรบัสทิธิ:์    

น าเซลลส์ลปิมาลงทะเบยีนแลกคะแนนสะสม ttb rewards plus เพือ่รับเครดติเงนิคนื ณ จดุลงทะเบยีนของ

ศนูยก์ารคา้ภายในวันทีซ่ ือ้สนิคา้ โดยระบคุะแนนเทา่ยอดซือ้ขัน้ต า่ 1,000 บาทขึน้ไป (ไมร่วมทศนยิม) โดยคะแนน

จะตอ้งไมเ่กนิก าหนดตามแตล่ะประเภทบตัรเครดติ/เซลลส์ลปิ  

จ ากดัการแลกคะแนน:   

บตัรเครดติประเภท ttb reserve จ ากดั 100,000 คะแนน/บญัชบีตัรหลัก/เดอืน รวมทกุศนูยก์ารคา้ หรอืรวมสงูสดุ 
200,000 คะแนน/บญัชบีตัรหลัก/ตลอดรายการ รวมทกุศนูยก์ารคา้ และบตัรเครดติททีบี ี บตัรเครดติทเีอ็มบ ี บตัร
เครดติธนชาตประเภททีม่คีะแนนสะสม จ ากดั 50,000 คะแนน /บญัชบีตัรหลัก/เดอืน รวมทกุศนูยก์ารคา้ หรอืรวม
สงูสดุ 100,000 คะแนน/บญัชบีตัรหลัก/ตลอดรายการ รวมทกุศนูยก์ารคา้ 

 

ttb so goood: 

ชอ้ปแลว้อยา่ลมืเลอืกแบง่จา่ย กบั ttb so goood แบง่จ่ายได ้0% 3 เดอืน (ขัน้ต ่า 1,000 บาท/เซลลส์ลปิ) 

เลอืกท ารายการดว้ยตนเองผา่นแอป ttb touch หรอืตดิตอ่ ttb contact center 1428  กอ่นวันสรปุยอดบญัช ี

 

 
 
 เงือ่นไข: 

 เฉพาะผูถ้อืบตัรเครดติททีบี ี บตัรเครดติทเีอม็บ ี และบตัรเครดติธนชาต ประเภทบคุคลธรรมดาทีม่คีะแนนสะสม

ในบตัรเทา่นัน้ 

 สทิธิก์ารแลกคะแนนสะสม ttb rewards plus เพือ่รับเครดติเงนิคนืส าหรับรายการใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติแบบ

เต็มจ านวน ณ ศนูยก์ารคา้ Central Embassy, Emporium & EmQuartier, ICONSIAM และ Siam Paragon 

เฉพาะโซนพลาซา่เทา่นัน้ ในระหวา่ง วันที ่5 ก.ค. 64 – 31 ส.ค. 64  

 น าเซลลส์ลปิมาลงทเบยีนแลกคะแนนสะสม ttb rewards plus เพือ่รับเครดติเงนิคนื ณ จดุลงทะเบยีนของ

ศนูยก์ารคา้ภายในวันทีซ่ ือ้สนิคา้เทา่นัน้ โดยระบใุชค้ะแนนสะสม ttb rewards plus เทา่ยอดซือ้ (ไมร่วม

ทศนยิม) ซึง่ตอ้งมยีอดซือ้ขัน้ต ่า 1,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ  

การแลกคะแนนสะสม ttb rewards plus เพือ่รับเครดติเงนิคนื 

 จ ากดัการแลกคะแนนสงูสดุ 100,000 คะแนนเพือ่รับเครดติเงนิคนืรวมสงูสดุ 18% หรอื 18,000 บาท/

บญัชบีตัรหลกั/เดอืน รวมทกุศนูยก์ารคา้ และสงูสดุ 200,000 คะแนนเพือ่รับเครดติเงนิคนืรวมสงูสดุ 
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36,000 บาทตลอดรายการสง่เสรมิการขาย รวมทกุศนูยก์ารคา้ ส าหรับบตัรเครดติ ttb reserve infinite 

และ บตัรเครดติ ttb reserve signature   

 จ ากดัการแลกคะแนนสะสมสงูสดุ 50,000 คะแนนเพือ่รับเครดติเงนิคนืรวมสงูสดุ 13% หรอื 6,500 บาท/

บญัชบีตัรหลกั/เดอืน รวมทกุศนูยก์ารคา้ และสงูสดุ 100,000 คะแนนเพือ่รับเครดติเงนิคนืรวมสงูสดุ 

13,000 บาทตลอดรายการสง่เสรมิการขาย รวมทกุศนูยก์ารคา้ ส าหรับบตัรเครดติททีบี ีบตัรเครดติทเีอ็มบ ี

และบตัรเครดติธนชาตประเภทอืน่ ๆ ทีม่คีะแนนสะสมในบตัร 

ตัวอยา่งการลงทะเบยีนแลกคะแนน ณ จดุลงทะเบยีนของศนูยก์ารคา้  

 กรณีบตัรเครดติ ttb reserve infinite มยีอดใชจ้า่ย  120,000 บาท/เซลลส์ลปิ ใหร้ะบลุงทะเบยีนแลกคะแนน 

100,000 คะแนน  

 กรณีบตัรเครดติ ttb absolute มยีอดใชจ้า่ย 48,507.25 บาท/เซลลส์ลปิ ใหร้ะบลุงทะเบยีนแลกคะแนน 

48,507 คะแนน  

 ผูถ้อืบตัรเครดติตอ้งมคีะแนนสะสมภายในบตัรเพยีงพอ ณ วันทีท่ ารายการตัดคะแนนจากบตัรเครดติ ธนาคาร

ท าการค านวณคะแนนสะสม (หลังจบแคมเปญภายใน 30 วัน) กรณีทีค่ะแนนสะสมมจี านวนนอ้ยกวา่ยอดทีร่ะบุ

ขอใชส้ทิธิใ์นการแลกรับเครดติเงนิคนื ธนาคารจะยกเลกิรายการแลกคะแนนนัน้โดยอตัโนมตั ิ

 ธนาคารจะท าการเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรหลักหลังหกัคะแนนแลกส าเร็จ ภายใน 60 วันหลังสิน้สดุรายการ

สง่เสรมิการขาย 

 คะแนนสะสมไมส่ามารถแลก หรอื ทอนเป็นเงนิสดได ้ซึง่คะแนนสะสมทีข่อใชส้ทิธิแ์ลกเป็นเครดติเงนิคนืแลว้ 

ไมส่ามารถขอคนื หรอืยกเลกิรายการไดไ้มว่า่กรณีใด  

 ธนาคารขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลง แกไ้ข เงือ่นไข ของรายการสง่เสรมิการขาย โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ผา่นชอ่งทางของธนาคาร เชน่ เว็บไซต ์เป็นตน้ 

 กรณีมขีอ้พพิาท ใหถ้อืค าตดัสนิของธนาคารเป็นทีส่ดุ 

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ณ จดุลงทะเบยีนของศนูยก์ารคา้ทีร่ว่มรายการ หรอืสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่                            

ttb contact center 1428 หรอืเว็บไซตข์องธนาคาร  
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