
รับสิทธิพเิศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตท่ีร่วมรายการ :  
บัตรก านัล/คะแนนสะสม /เครดติเงนิคืนสูงสุด 15%** 

 
 
 

 
 

 
 รับสิทธ์ิผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (ส าหรับการซือ้ Siam Gift Card) 

 
 

 
 
 
     **เฉพาะร้านค้าท่ีร่วมรายการรับ Siam Gift Card  / เง่ือนไขตามท่ีแต่ละธนาคารฯก าหนด 
 
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติม : นายณฐัวฒุิ  มงัคละภูษิต (เจ้าหน้าที่อาวโุสฝ่ายส่งเสริมการตลาด - Corporate)       โทร. 02-610-8490 
   นายขจรเดช  พุ่มน า้เย็น (ผู้จดัการสว่น- ฝ่ายสง่เสริมการตลาด Key Anchor Tenant)  โทร. 02-610-8171 
   นางภัทรินทร์ วงษ์วนัทนีย์ (ผู้จดัการสว่น- ฝ่ายสง่เสริมการตลาด Key Anchor Tenant)  โทร. 02-610-8482 
   นางสาวปณิตา  โมลิสวงษ์ (ผู้จดัการฝ่าย- ฝ่ายส่งเสริมการตลาด Key Anchor Tenant   โทร. 02-610-8476 
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(10 ส.ค. – 17 ก.ย. 60) 
สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติอิออนรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 10,500 บาท 

 

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป รับเครดติเงนิคืน 

10,000 – 49,999 บาท 300.- (0.6 – 3%) 

50,000 – 99,999 บาท 1,700.- (1.7 – 3.4%) 

ครบทกุ 100,000 บาท 3,500.- (3.5%) 
(จ ากดั 10,500 บาท / บตัรหลกั ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) 
 

ต้องลงทะเบียนทาง SMS โดยพิมพ์ SM1 ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิตอิออน 16 หลกั (ไม่ต้องเว้นวรรค) ส่งมาที่หมายเลข 4589123 และ
ได้รับข้อความตอบรับจากระบบ  (ลงทะเบียน 1 ครัง้/บตัร  ตลอดระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย) 
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

1. สิทธิพิเศษส าหรับผู้ ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทท่ีออกโดยบริษัท อิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)จ ากัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”) (ยกเว้นบัตร
เครดิตเพื่อองค์กร) ท่ีมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน ณ ร้านค้าภายในสยามเซ็นเตอร์ ตัง้แต่วนัท่ี 10 ส.ค. – 17 ก.ย. 60 (39 วนั) 

2.    ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนดงันี ้
 ยอดใช้จ่ายตัง้แต่  10,000 – 49,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท  

 ยอดใช้จ่ายตัง้แต่  50,000 – 99,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท  

 ยอดใช้จ่ายครบทกุ  100,000 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท  
(จ ากัด 10,500 บาท / บตัรหลกั ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยค านวณจากยอดใช้จ่ายสงูสดุอตัราเดยีว และยอดใช้จ่ายจากบตัร 
เสริมจะค านวณเข้าบญัชีบตัรหลกั) 

3.    ยอดใช้จา่ยท่ีน ามาค านวณไม่รวมการช าระค่าสินค้าประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, บหุร่ี, บตัรก านลั, บตัรเติมเงินทกุประเภท, สินค้าผ่อนช าระ,  
  สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, ทองค าและจวิเวลร่ี, ร้านค้าออนไลน์, ธรุกรรมสินเชื่อเงินกู้ และเช่าซือ้, การซือ้หน่วยลงทนุ, การแลกเปลี่ยนเงินตรา   
  ต่างประเทศ,  การเบิกเงินสดล่วงหน้า , คา่ปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และยอดค่าใช้จ่ายท่ีมกีารคืนสินค้าและ/หรือยกเลิก 

4.    ผู้ ถือบตัรจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SM1 ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดติอิออน 16 หลกั (ไมต้่องเว้น 
   วรรค) ส่งมาท่ี 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศพัท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และต้องได้รับข้อความตอบ 
   รับจากระบบ (ลงทะเบียน 1 ครัง้/บตัร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการครัง้ละ 3 บาท ไมร่วม ภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

5.    ยอดใช้จา่ยไมส่ามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอ่ืนของบริษัทฯ ได้ 

6.    ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน 90 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีสิน้สดุระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย หากผู้ ถือบตัรยงัไมไ่ด้รับ 
   เครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่พ้นระยะเวลาดงักล่าว 

7.   กรณีเครดิตเงินคืนไมถ่กูต้อง ผู้ ถือบตัรจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับเครดิตเงินคืน  

8.    บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบั ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีมกีารใช้บตัรเครดิตอิออนโดยทจุริต การใช้เพื่อการค้าเชิง 
  พาณิชย์หรือเพื่อธรุกิจ การโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าท่ีบริษัทฯ ก าหนด และ/หรือการกระท าผิดเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ  
  ก าหนด 

9.   เครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนได้ 

10. เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จดุขาย หรือท่ี www.aeon.co.th และสื่อประชาสมัพนัธ์อ่ืนของบริษัทฯ 

12. กรณีมข้ีอพิพาทให้ค าตดัสินของบริษัทฯ เป็นท่ีสิน้สดุ 

13. หากข้อก าหนดและเงื่อนไขนีจ้ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยและภาษาอ่ืน และมคีวามแตกต่างหรือไมส่อดคล้องกันระหว่างภาษาดงักล่าว    
   ในการตีความให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั 



 
(10 ส.ค.-17 ก.ย.60) 

อภสิิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพฯ รับ Siam Gift Card สูงสุด 2,000 บาทต่อวัน 
เพียงน า Sales Slip ที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข มาลงทะเบียนเพื่อรับสทิธิพิเศษจากรายการ 
 

ยอดใช้จ่าย สิทธิพเิศษ จ ากัดการรับของสมนาคุณ 
 

ช้อปครบ 5,000-14,999 บาท/เซลส์สลิป 
รับบัตรก านัล Starbucks   

มูลค่า  100  บาท  
(0.6 - 2%) 

 

*จ ากดัสงูสดุ 1,000 บาท/ท่าน/วนั 

 

ช้อปครบ 15,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป 
 

รับ Siam Gift Card 

มูลค่า 400 บาท (2.6%) 

 

*จ ากดัสงูสดุ 2,000 บาท /ท่าน/วนั  

  
  เงื่อนไข: 

 สทิธิพิเศษส าหรับบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดช าระแบบเต็มจ านวน (รายการผ่อนช าระ Be Smart งดร่วมรายการ) 
ณ ร้านค้าภายในสยามเซ็นเตอร์ ระหว่างวนัที่  10 ส.ค.-17 ก.ย. 60  

 สงวนสทิธ์ิการลงทะเบียนเพื่อรับของสมนาคณุ ตาม Tier ที่ลกูค้าต้องการเพียงรายการเดียวเท่านัน้  โดยน าเซลส์สลิปที่มียอดใช้จ่าย
ภายในวนัเดียวกนั ภายใต้ชื่อ-สกลุ / หมายเลขบตัรเดียวกนั พร้อมบตัรเครดิต ติดต่อที่จดุลงทะเบียนที่ศนูย์ฯก าหนด  

 สงวนสทิธ์ิการให้สทิธิพิเศษเฉพาะเซลล์สลปิที่ลงทะเบียนครบถ้วนเรียบร้อยเท่านัน้   
 จ ากดัการรับบตัรก านลัสตาร์บคัส์สงูสดุ 1,000 บาท /ท่าน (หมายเลขบตัรประชาชน) / วนั 

 จ ากดัการรับ Siam Gift Card สงูสดุ 2,000 บาท /ท่าน (หมายเลขบตัรประชาชน) / วนั 

 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิ ยกเว้น  บตัรเครดิตประเภทองค์กร ,บตัรเครดิตสว่นราชการ ,บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อ
การจดัซือ้ ไม่ร่วมในรายการสง่เสริมการขายนี ้   

 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง ค าตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่
สิน้สดุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
                              (10 ส.ค. – 17 ก.ย. 60) 
อภสิิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดติซิตีแ้บงก์ รับคืนสูงสุด 12.5% + คะแนนสะสมซิตีรี้วอร์ดสูงสุด 5 เท่า  
 

ตอ่ท่ี 1 * รับเครดิตเงินคนืสงูสดุ 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสม ซิตีรี้วอร์ด เท่ายอดซือ้ 
- รับเครดติเงินคืน  12.5 % ส าหรับบตัรเครดิตซิตี ้เอม็ วีซา่ และซิตี ้อลัทิมา่ 
- รับเครดติเงินคืน  10% ส าหรับบตัรเครดิตซิตีป้ระเภทอ่ืนๆ 

 

ตอ่ท่ี 2** รับคะแนนสะสมซิตีรี้วอร์ดสงูสดุ 5 เท่า 
 

ยอดใช้จ่ายผา่นบตัร/ เซลล์สลิป คะแนนสะสมซิตีรี้อร์ด 

ทกุๆ 10,000/ เซลล์สลิป 1,000 

ทกุๆ 50,000 บาท/ เซลล์สลิป 8,000 
 

จ ากัดยอดคะแนนสะสมสูงสุด 16,000 คะแนน/ บัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)/ ตลอดรายการ 

 
เงื่อนไขธนาคารซิตีแ้บงก์ 
*ยกเว้นบตัรเครดิตซิตีแ้คชแบ็ก บตัรเครดิตซิตี ้ซิมพลิซิตี ้บตัรเครดิตซิตี ้รอยัล ออร์คิด พลสั และบตัรเสริมทกุประเภท 
- คะแนนที่ท ารายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลกิได้ 
- จ ากดัยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1- 300,000 บาท/ บตัรฯ / ตลอดรายการ 
 
**จ ากดัการยอดใช้จ่ายส าหรับต่อที่ 2- 100,000 บาท/ บตัรฯ/ ตลอดรายการ 
- บตัรเครดิตซิตี ้รอยลั ออร์คิด พลสั ทกุประเภท ได้รับคะแนนสะสมคร่ึงหนึ่ง 
- บตัรเครดิตซิตีแ้คชแบ็ก และบตัรเครดิตซิตี ้ซิมพลซิิตีไ้ด้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ทกุๆ การใช้จ่าย 10,000 บาท/ เซลล์สลปิ หรือ 
   เครดิตเงินคืน 800 บาท ส าหรับการใช้จ่าย ทกุๆ 50,000 บาท/ เซลล์สลปิ โดยจ ากดัยอดใช้จ่ายสงูสดุไม่เกิน 100,000 บาท 
 
*/** สนิค้าผ่อนช าระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบ่งช าระส าหรับ Siam Gift Card และต้องแสดง 
       ใบเสร็จร้านค้าที่ซือ้สนิค้าควบคู่ภายในวนัเดียวกนั 
 
- ธนาคารซิตีแ้บงก์จะท าการเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมซิตีรี้วอร์ดเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการโดยสมาชิก 
  บตัรฯ  จะต้องคงสภาพสมาชิกบตัรฯ จนถงึวนัที่ท าการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี 
- ไม่สามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นได้ 
- สงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตีท้ี่ออกในประเทศไทยเท่านัน้  
- ธนาคารซิตีแ้บงก์ไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง  
  โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ 
- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาตัดสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เก่ียวข้องกบัรายการสง่เสริมการขายนี  ้
- CBDI48 

 
 



 
                                   (10 ส.ค. –17  ก.ย. 60) 
สิทธิพเิศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดติกสิกรไทยรับเครดติเงนิคืน 10% เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย 
 

SMS ลงทะเบียนแลกคะแนน พิมพ์ PG วรรค ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย วรรค ตามด้วย 
จ านวนคะแนนท่ีต้องการแลก สง่มาท่ี 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) 
 
 

 

เงื่อนไข 
*• ผู้ ถือบัตร ต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครัง้ที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลกั
สดุท้าย (วรรค) จ านวนคะแนนที่ต้องการแลก สง่มาที่ 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท)  
•  คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบัตรตามจ านวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณี
คะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ด าเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กบัผู้ ถือบตัร  
• คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลกิ ขอคืน หรือเปลีย่นแปลงได้ การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีเครดิต ด าเนินการภายใน 7 
วนัท าการ   
• บตัรเครดิตไทเทเนียม บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบคุคลทกุประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนีไ้ด้  
• ธนาคารสงวนสทิธ์ิการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีข้อพิพาทค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นข้อสิน้สดุ 
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center  0 2888 888  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://marketeer.co.th/archives/72214&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjnjtPW3ZjQAhWKuo8KHbe6CYcQwW4IFzAB&sig2=pgn5S-n29SaW8eNF3LcGdw&usg=AFQjCNHGnm8NP2CQAbD_mx3Qyf7f9MGisg


 
                                 (10 ส.ค. –17  ก.ย. 60) 
 

      สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติเคทซีีแลกรับเครดติเงนิคืน 12 หรือ 15%  
        (แลกรับได้ไม่จ ากัดยอดสูงสุดตลอดรายการ) 
 
แลกรับเครดติเงินคืน 12% (วนัจนัทร์ – พฤหสั)  หรือ แลกรับเครดิตเงินคืน 15% (วนัศกุร์ เสาร์ และอาทิตย์) 
เมื่อใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายตอ่เซลส์สลิป 

หมายเหต ุ:  ส าหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่น าเซลล์สลปิจากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตฯ กบัร้านค้าภายในสยามเซ็นเตอร์               
               มาลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนที่ก าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์การรับสทิธิพิเศษทัง้หมดของรายการ 
 
 

เงื่อนไขรายการ 

• ยกเว้นบตัรเครดิต KTC Cash Back, บตัรเครดิต KTC ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บตัรเครดิตKTC Visa Corporate Gold และ
บตัร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้ 

• ขอสงวนสทิธ์ิการมอบสทิธิประโยชน์ตามรายการนีใ้ห้แก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนดั
ช าระหนีต้ลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสริมการขายจนถงึวนัที่เคทีซีมอบสทิธิประโยชน์ในรายการนีใ้ห้สมาชิกบตัรเครดิตฯ และขอสงวน
สทิธ์ิเฉพาะการซือ้สนิค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยสว่นบุคคลเท่านัน้ 

• ขอสงวนสทิธ์ิส าหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกบัที่ก าหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวนั
ต่อวนัที่สมาชิกท ารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทนัทีที่สมาชิกบตัรเครดิตฯ ใช้แลกเพื่อ
รับเครดิตเงินคืน 

• ขอสงวนสทิธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตัรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุรายการ 

• ขอสงวนสทิธ์ิโดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นส าคญั สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซีรวมทัง้เซลส์
สลปิเพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 

• ขอสงวนสทิธ์ิสทิธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ 

• เคทีซีขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงของรางวลั รายละเอียด ข้อก าหนดและเง่ือนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นที่สิน้สดุ 

 

 
 
 
 
 



 
ระยะเวลา  (15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม  2560) 
สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติไทยพาณิชย์แลกรับเครดติเงนิคืน 10% 
 

เพยีงใช้คะแนนเท่ายอดซือ้แลกรับเครดติเงนิคืน 10% 
จ ากดัการแลกคะแนนสงูสดุ 200,000 คะแนน / ท่าน / ศนูย์ฯ /รายการ และลงทะเบียนในวนัที่ซือ้สนิค้าและจดุลงทะเบียนที่ก าหนด  

 
ข้อก าหนดและเงื่อนไข ส าหรับเครดิตเงนิคืน   

-  สทิธิพิเศษส าหรับผู้ ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ( ผู้ ถือบัตร) เมื่อใช้จ่ายที่สยามเซ็นเตอร์ระหว่างวนัที่ 15 สงิหาคม – 31 ธันวาคม 
2560  

- บตัรเครดิตนิติบคุคล และ บตัร  Family Plus  ไม่สามารถร่วมรายการนีไ้ด้ 
- สงวนสทิธ์ิการใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยามเซ็นเตอร์  คือ ร้านค้าแฟชัน่เคร่ืองประดบั / Furniture   ชดุเคร่ืองนอน 

นาฬิกา แว่นตา เสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั กระเป๋า รองเท้า  ยกเว้นการใช้จ่าย  สนิค้าผ่อนช าระ  การใช้จ่ายที่ร้าน โทรศพัท์มือถือ การซือ้
บตัรโทรศพัท์  ค่าโทรศพัท์มือถือรายเดือน บตัรเติมเงิน / Gift Card  /  Gift  Voucher  

- การด าเนินการเพื่อแลกรับเครดิตเงนิคืน หรือ รับส่วนลดเพิ่มนัน้ขึน้อยู่กบัแผนกในการซือ้สนิค้า 
- ในกรณีที่รับเครดิตเงินคืน ลกูค้าต้องน าเซลล์สลปิและบตัรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียน ณ จดุแลกรับการสมนาคณุที่ธนาคารฯ

ก าหนดในวนัที่ซือ้สนิค้าเท่านัน้  
- ขอสงวนสทิธ์ิใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติ

การช าระเงินที่ดี ไม่ผิดนดัช าระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบงัคบัหรือเงื่อนไขใดๆ  
- จ ากดัการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000  คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการ  เท่านัน้   
- คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลกิ/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
- ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมลว่งหน้า ( Point Advanced ) 
- เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี ้ภายใน 5 วนั หลงัท ารายการ 
- ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไข ทางธนาคารฯมีสทิธ์ิ ขอคืนคะแนนสะสมได้ 
- ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อก าหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยติุรายการดงักลา่วนี ้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าค าตดัสนิของธนาคารฯ เป็นที่สิน้สดุ 
- สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-777-7777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
    (10 ส.ค. –17  ก.ย. 60) 

สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติธนชาตรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 15 % 
 

 รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากบัยอดซือ้/เซลล์สลิป 
               ประสงคใ์ช้คะแนนแลกเครดติเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008) 
 

 รับเครดิตเงินคืนสงูสดุ  5% (4,000 บาท ตลอดรายการ)   
             เมื่อมีการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตธนชาตแบบช าระเตม็จ านวน/เซลล์สลิป 

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป  เครดิตเงนิคืน  
10,000 – 29,999 บาท 300 บาท (1-3%) 
30,000 – 49,999 บาท 1,200 บาท (2.4-4%) 

50,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท (5%) 
 

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงนิคืน 10%  :  

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบตัรฯ โดยต้องเป็นบัตรหลกัที่มีคะแนน
สะสมในบตัรฯ เท่านัน้  

 ผู้ ถือบตัรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลปิ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวนัที่ท ารายการ 

 การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสทิธ์ิเฉพาะผู้ ถือบตัรที่มีคะแนนสะสมอยู่ในบตัร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอ
เท่ากบัยอดใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการในวนัที่ธนาคารฯ ด าเนินการหกัคะแนนเพื่อท าการเครดิตเงินคืน  

 ก าหนดการใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทุกยอดการใช้จ่าย สงวนสทิธิเฉพาะการท ารายการตัง้แต่ 1,000 บาท
ขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลล์สลปิ  (กรณียอดใช้จ่ายต ่ากว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนีไ้ด้) และการเครดิตเงินคืนจะ
ค านวณจากจ านวนเงินหลกั100 บาทขึน้ไป เศษของจ านวนเงินไม่ถงึ 100 บาท ไม่สามารถน ามาแลกเพื่อเป็นสว่นลดได้ ตวัอย่าง 
ยอดใช้จ่าย 10,550 บาท ตดัคะแนนที่ 10,500 คะแนน เท่ากบัเครดิตเงินคืน 1,050 บาท ซึง่ลกูค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการ
ตดัคะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทกุครัง้ที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดิตเงินคืน 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรเครดิต ตามจ านวนที่ท าการแลกคะแนนในวนัที่เครดิต
เงินคืน 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคืนในวนัท าการถัดจากวนัที่ผู้ ถือบตัรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน  

 กรณีที่ลกูค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอส าหรับท ารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจ านวนเท่ากบัยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวน
สทิธ์ิไม่ด าเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเท่ากบัยอดซือ้แลกรับเครดิตเงินคืนให้ 

 คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

 คะแนนสะสมที่ขอใช้สทิธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลกิรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขการรับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 5%:  

 ขอสงวนสทิธ์ิการรับเครดิตเงินคืนส าหรับลกูค้าที่ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกรับการสมนาคณุ ชัน้ G สยามเซ็นเตอร์  ท่านัน้ 

 การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบตัรฯตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/
เซลล์สลปิ   และท ารายการแบบช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้จ่าย/
หมายเลขบัตร/เซลล์สลปิ (ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึน้ในทกุยอดใช้จ่ายจะไม่น ามาค านวณเครดิตเงินคืน 

 จ ากดัการรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีสงูสดุ  4,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

 การเครดิตเงินคืนจะค านวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ทัง้บตัรหลกั และบตัรเสริมรวมกนัจากทกุรายการสง่เสริมการขายที่ 
ศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ระหว่าง วนัที่ 10 ส.ค. – 17 ก.ย. 60 เทา่นัน้ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบัตรหลกัเท่านัน้ 

 การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลีย่นยอดซือ้ปกติเป็นรายการผ่อนช าระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center  และ/หรือ  ณ จดุแลกรับ
การสมนาคณุ    

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตัรเครดิตบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย โดยสงวนสทิธ์ิ
ไม่ให้ส าหรับรายการที่เป็นการแยกยอดใช้จ่ายออกเป็นหลายเซลล์สลปิ และขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินเข้าบญัชีเฉพาะสมาชิกบตัร
เครดิตที่ยงัคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนดัช าระจนถงึวนัที่ท าการเครดิตเงินคืน  

 ยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่าย/เซลล์สลปิ สามารถน ามารวมค านวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะระงบั หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บตัรเครดิตที่เป็นไปในลกัษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ 
การใช้บตัรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวตัถปุระสงค์ในการใช้บตัรเครดิตโดยสจุริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบตัร
เครดิต ซึง่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ ก าหนด 

 การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลีย่น หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้ 
 
เงื่อนไขอ่ืนๆ : 

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จ่ายผ่านบตัรฯ เท่านัน้  

 บตัรเครดิตส าหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนีไ้ด้ 

 ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของข้อมลูหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการ
และเซลล์สลปิไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จ าเป็น  

 สทิธิพิเศษนีไ้ม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นได้ 

 ธนาคารไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ  กรณีที่สนิค้าและบริการมีปัญหาในทกุกรณี  โปรดติดต่อศนูย์การค้าโดยตรง 

 สทิธิพิเศษนีไ้ม่สามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต การซือ้บตัรของขวัญ การซือ้สนิค้าจากร้านค้าที่
ไม่ได้ร่วมรายการ  เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซือ้สนิค้าและบริการ  รวมถงึรายการเงินคืนที่เกิดจาก Refund ทกุประเภท  

 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกบัการค านวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ ถือบตัรต้องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่ธนาคารท าการเครดิตเงินคืน 

 ข้อก าหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ ก าหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นที่
สิน้สดุ  

 ธนาคารฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือยกเลกิรายการสง่เสริมการขาย รวมถงึความผิดพลาดใน
การพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า   
กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จดุขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 
 
 



 
                          (10 ส.ค. –17  ก.ย. 60) 
สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติ TMB  รับ Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บาท  

 

ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card*  
10,000 – 49,999 บาท 300 บาท (0.6-3%)  

50,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท (5%) 
 

*จ ากัดการรับบัตร Siam Gift Card สูงสุด  2  สิทธ์ิ / 1 ลูกค้า  / ตลอดรายการ 
 

 

และ   ยงัแบ่งจ่ายได้ 0% 3 เดอืน สิทธิพเิศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดติ TMB SO GOOOD 
 

ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกบั ทีเอม็บี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทกุอย่าง  0% 3 เดือน (ขัน้ต ่า 1,000 บาท/ เซลล์สลิป) เพียงรูดแล้ว
โทร 1558  กด 1110  หรือ เลือกท ารายการด้วยตนเองผา่น TMB Touch/ TMB Internet Banking ก่อนวนัสรุปยอดบญัชี 
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น 

 เฉพาะผู้ ถือบตัรเครดิต TMB ประเภทบคุคลธรรมดาเท่านัน้  

 เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ตัง้แต่ 10,000 บาท ขึน้ไปต่อเซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card มลูค่า 300 บาท หรือ ยอดใช้จ่ายตัง้แต่  
     50,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card มลูค่า 2,500 บาท สงวนสทิธ์ิส าหรับลกูค้าที่มาลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียน 
     ที่ก าหนด ระหว่างวนัที่ 10 สงิหาคม – 17 กนัยายน 2560 โดยแสดงใบเสร็จร้านค้าที่ซือ้สนิค้าผ่านบตัรฯภายในวนัเดียวกนั 

 จ ากดัการรับบตัรก านลัสงูสดุ 5,000 บาท/ 1 ลกูค้า / ตลอดรายการ หรือสงูสดุรวม 2 สทิธ์ิ / 1 ลกูค้า / ตลอดรายการ 

 ยอดใช้จ่ายดงักลา่ว  ไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซือ้บตัรของขวัญ บตัรเติมเงินทกุประเภท สนิค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ   
      ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ   ยอดใช้จ่ายที่ถกูยกเลกิ  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสนิค้าภายหลงั  

 จ ากดัสทิธิเฉพาะร้านค้าและสนิค้าที่ร่วมรายการ  
 รายการสง่เสริมการขายนี ้ ไม่สามารถ แลก เปลีย่น ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสทิธ์ิให้ผู้อื่นได้ 

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไข ระยะเวลาและสทิธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 
 

เงื่อนไข TMB So GOOOD 

 ส าหรับผู้ ถือบตัรเครดิต TMB ที่มีสถานะบตัรปกติ และโทรเข้ามาท ารายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้วยตนเอง 
     ผ่าน TMB Contact Center  1558 ก่อน 20.00 น.ของวนัสรุปยอดบญัชี หรือผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา  
     06.00-22.00 น.จนถงึวนัสรุปยอดบญัชี (รอบบญัชีเดียวกบัที่มีการใช้จ่าย) 

 ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD  ได้แก่  ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชัว่คราว  ยอดเบิกถอน 
     เงินสดลว่งหน้า รายการที่ถกูยกเลกิหรือคืนสนิค้าภายหลงั  ยอดใช้จ่ายจากการซือ้กองทนุรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเปลีย่น 
     เงินตราต่างประเทศ  ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบีย้ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

 สงวนสทิธ์ิยกเลกิคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบญัชีเงินฝากไม่ประจ า TMB ดอกเบีย้สงูจากยอดแบ่งจ่าย  
      TMB So GoOOD  

 ยอดขัน้ต ่าที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึน้ไป / เซลล์สลปิ 
 



เอกสารแนบ 1 
 

รายชื่อร้านค้าท่ีเข้าร่วมรายการ สามารถน าใบเสร็จแลกรับ Bonus Gift Voucher 
 
 

 

ล ำดบั ชือ่รำ้นคำ้ ช ัน้ ล ำดบั ชือ่รำ้นคำ้ ช ัน้ ล ำดบั ชือ่รำ้นคำ้ ช ัน้ ล ำดบั ชือ่รำ้นคำ้ ช ัน้

1 Victoria's Secret 1 21 New Era 2 41 Etude House 2 61 Shaka Leisure 3

2 Pull & Bear 1 22 Jan Sport 2 42 Laura Mercier 2 62 Goodmixer 3

3 Cath  Kidston 1 23 Carpisa 2 43 Groovy Gear 2 63 Starbucks 3

4 Brandy Melville 1 24 Rainbo bag 2 44 Rotsaniyom Your 3 64 Mr.Jones Orphanage 3

5 Matter Makers 1 25 G Factory Casio 2 45 Smiley Hound by Greyhound 3 65 Everyday Karmakamet 3

6 Under Armour 1 26 Mais Mais pop up 2 46 Ake Ake 3 66 GREYHOUND CAFE 3

7 TAG  HEUER 1 27 Happy Chokas 2 47 Fri 27 Nov 3 67 Thann 3

8 Thomas Sabo 1 28 The Eye Bar 2 48 P.Mith 3 68 CHALACHOL 3

9 Think Cafe 1 29 Calvin Klein Watches&Jewelry 2 49 Six p.m. 3 69 Shabushi 4

10 Emack& Bolio's 1 30 Anello 2 50 8 1/2 3 70 Moomin Cafe' 4

11 Super 2 31 Love Supreme 2 51 ICONIC 3 71 Food Republic 4

12 Aldo 2 32 The Coffee Bean & Tea Leaf 2 52 PEDZ 3 72 Yogurt Land 4

13 Mujosh 2 33 GODIVA 2 53 ROTSANIYOM 3 73 Dak Galbi 4

14 VNC 2 34 Sulbing 2 54 DA+PP 3 74 WAKO TONKATSU 4

15 Charles & Keith 2 35 Bath & Body Works 2 55 Revens Heaven 3 75 Mo & Moshi 4

16 Steve Madden 2 36 Moress 2 56 Lalalove 3 76 White  Day  Patisserie 4

17 KIPLING 2 37 Panpuri 2 57 WORKSHOP 3 77 DAIRY QUEEN 4

18 Club DSN 2 38 It's Skin 2 58 Adhoc 3 78 Fuku Matcha Kyoto Cafe' 4

19 Herschel 2 39 Suvarn Siam 2 59 House of PB 3 79 Yenly Yours 4

20 Villains SF 2 40 ROCK ME 2 60 Q Design & Play 3 80 Mr Shake 4

81 Baanying Cafe & Meal 4


