Marketing Promotion Update
ชื่อรายการ
ระยะเวลาที่จดั รายการ
รูปแบบรายการ

:
:
:

SIAM CENTER COLORS OF SIAM
วันที่ 18 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2560 (63 วัน)
ช้ อปครบตามเงื่อนไขแลกรับรางวัลทันที

จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับการสมนาคุณจากรายการ / บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
- Redemption Counter ชัน้ G
ช้ อปครบ...... ขึน้ ไป

รับ
Colors of Siam Key Chain มูลค่า 500.-

3,000 บาท

(จากัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และจากัด 200 รางวัลตลอดรายการ)

หรื อ

บัตรกานัลร้ าน Everyday Karmakamet มูลค่า 200.(จากัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และ จากัด 200 รางวัลตลอดรายการ)

Absolute Siam Handy Case มูลค่า 1,390.6,000 บาท

(จากัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และ จากัด 200 รางวัลตลอดรายการ)

หรือ HAY X SIAM CENTER Fashion Diary มูลค่า 840.(จากัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และ จากัด 200 รางวัลตลอดรายการ)

พิเศษเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เมื่อ Shopping @ Thai Designer Shop ONLY !
(22-24 ก.ย. / 29-30 ก.ย.-1 ต.ค./ 6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29 ต.ค./ 3-5 / 10-12 / 17-19 พ.ย.)
ช้ อปครบ...... ขึน้ ไป
รับ
(เฉพาะยอดจากร้ านค้ า Thai Designers)

Siam Gift Card มูลค่า 2,000.- *
10,000 บาท
เฉพาะลูกค้า Tourist

.

*ใช้ ได้ เฉพาะร้ านค้ า Thai Designers ที่ร่วมรายการ

(จากัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน , จากัด 50 รางวัล/สัปดาห์ รวมจากัด 450 รางวัลตลอดรายการ)
รับเพิ่ม บัตรสมาชิก VIZ Tourist Card
เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายภายในศูนย์การค้ า Siam Center

เงื่อนไขรายการส่ งเสริ มการขาย
1. ลูกค้ าสามารถนาใบเสร็ จจากการซื ้อสินค้ าและบริการต่างๆภายในสยามเซ็นเตอร์ มาแลกรับการสมนาคุณ ภายในวันเดียวกันเท่านั ้น
2. โปรโมชัน่ นี ้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั ้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ ด้วยตนเอง ต้ องทาหนังสือมอบ
อานาจเพื่อมารับสิทธิ์ ดงั กล่าวเท่านั ้น
3. เอกสารที่นามาแลกรับของรางวัล คือ 1.บิล/ใบเสร็บฉบับจริง 2.บัตรประชาชน 3.บัตรเครดิต + สลิปบัตรเครดิต (กรณีชาระเป็ นบัตร
เครดิต)
4. กรณีนา บิล/ใบเสร็จฯ ที่เป็ นการเขียนด้ วยลายมือ ขอให้ ระบุชื่อลูกค้ าให้ ชดั เจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
5. พนักงานขายของร้ านค้ าเช่า หากซื ้อสินค้ าภายในร้ านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี ้ได้
6. การซื ้อบัตรกานัล หรือ บัตรเติมเงินของร้ านค้ าต่างๆ ไม่สามารถร่ วมรายการส่งเสริ มการขายนี ้
7. ยกเว้ น การซื ้อสินค้ าที่มาจากการแยกเซลส์สลิป หรือใบเสร็จจากยอดซื ้อเพียงรายการเดียว ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริ มการขายนี ้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้ กบั ผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกาหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
9. เงื่อนไขรายการส่งเสริ มการขายเป็ นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
11. ในการแลกของสมนาคุณดังกล่าว สงวนสิทธิ์ให้ เฉพาะลูกค้ าที่เข้ ามาซื ้อสินค้ าด้ วยตนเองเท่านั ้น
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสือ่ สารของพนักงานขายร้ านค้ าเช่า

รับสิทธิพเิ ศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ :

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%**

 รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (สาหรับการซือ้ Siam Gift Card)

**เฉพาะร้ านค้ าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่แต่ ละธนาคารฯกาหนด

สอบถามเพิ่มเติม : นายณัฐวุฒิ มังคละภูษิต

(เจ้ าหน้ าที่อาวุโสฝ่ ายส่งเสริมการตลาด - Corporate)

โทร. 02-610-8490

(28 ก.ย. – 19 พ.ย. 60)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีแลกรับเครดิตเงินคืน 12 หรือ 15%
(แลกรับได้ ไม่ จากัดยอดสูงสุดตลอดรายการ)
แลกรับเครดิตเงินคืน 12% (วันจันทร์ – พฤหัส) หรือ แลกรับเครดิตเงินคืน 15% (วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์)
เมื่อใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ และใช้ คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้ จ่ายต่อเซลส์สลิป
หมายเหตุ :

สาหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นาเซลล์สลิปจากการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้ านค้ าภายในสยามเซ็นเตอร์
มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนที่กาหนด เพื่อแจ้ งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั ้งหมดของรายการ

เงื่อนไขรายการ
• ยกเว้ นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย , บัตรเครดิตKTC Visa Corporate Gold และ
บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ ตามรายการนี ้ให้ แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัด

ชาระหนี ้ตลอดระยะเวลาร่ วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ ในรายการนี ้ให้ สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวน
สิทธิ์เฉพาะการซื ้อสินค้ าและ/หรือบริการเพื่อการใช้ สอยส่วนบุคคลเท่านั ้น
• ขอสงวนสิทธิ์ สาหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กาหนด และเฉพาะการใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวัน

ต่อวันที่สมาชิกทารายการเท่านั ้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้ แลกเพื่อ
รับเครดิตเงินคืน
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้ คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ ้นสุดรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้ อมูลของเคทีซีเป็ นสาคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั ้งเซลส์

สลิปเพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงและตรวจสอบในกรณีจาเป็ น
• ขอสงวนสิทธิ์ สทิ ธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรือโอนให้ ผ้ อู ื่นได้
• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้ อกาหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ

ล่วงหน้ า และกรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของเคทีซี ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

ระยะเวลา (15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
เพียงใช้ คะแนนเท่ ายอดซือ้ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
จากัดการแลกคะแนนสูงสุด 300,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการ รวมยอดจากศูนย์การค้ าสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
สามารถลงทะเบียนในวันที่ซื ้อสินค้ า ณ จุดลงทะเบียนที่กาหนด
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข สาหรั บเครดิตเงินคืน
- สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ( ผู้ถือบัตร) เมื่อใช้ จ่ายที่สยามเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม
2560
- บัตรเครดิตนิติบคุ คล และ บัตร Family Plus ไม่สามารถร่ วมรายการนี ้ได้
- สงวนสิทธิ์การใช้ จ่ายที่ร้านค้ าที่ร่วมรายการภายในสยามเซ็นเตอร์ คือ ร้ านค้ าแฟชัน่ เครื่องประดับ / Furniture ชุดเครื่องนอน
นาฬิกา แว่นตา เสื ้อผ้ า เครื่องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า ยกเว้ นการใช้ จ่าย สินค้ าผ่อนชาระ การใช้ จ่ายที่ร้าน โทรศัพท์มือถือ การซื ้อ
บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน / Gift Card / Gift Voucher
- การดาเนินการเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน หรือ รับส่วนลดเพิ่มนั ้นขึ ้นอยู่กบั แผนกในการซื ้อสินค้ า
- ในกรณีที่รับเครดิตเงินคืน ลูกค้ าต้ องนาเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียน ณ จุดแลกรับการสมนาคุณที่ธนาคารฯ
กาหนดในวันที่ซื ้อสินค้ าเท่านั ้น
- ขอสงวนสิทธิ์ใช้ คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติ
การชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระเงินตามข้ อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่ าฝื นหรือละเมิดข้ อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
- จากัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 300,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการ รวมยอดจากศูนย์การค้ าสยามเซ็นเตอร์
และสยามดิสคัฟเวอรี่
- คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ ว ไม่สามารถยกเลิก / ขอคืนหรือทอนเป็ 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 ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี ้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าในกรณีมีข้อพิพาทให้ ถือว่าคาตัดสินของธนาคารฯ เป็ นที่สิ ้นสุด
- สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-777-7777

(28 ก.ย. – 19 พ.ย. 60)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% หรือ แบ่ งจ่ าย 0% นาน 6 เดือน
 รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้ คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื ้อ/เซลล์สลิป
ประสงค์ใช้ คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008)
 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% (2,000 บาท ตลอดรายการ)
เมื่อมีการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแบบชาระเต็มจานวน/เซลล์สลิป
ยอดใช้ จ่าย/เซลล์ สลิป
เครดิตเงินคืน
8,000 – 14,999 บาท
150 บาท (1-1.8%)
15,000 – 29,999 บาท
350 บาท (1.1-2.3%)
30,000 บาทขึ ้นไป
1,000 บาท (3%)
 หรือ แบ่ งจ่ าย 0% นาน 6 เดือน
เมื่อช้ อปสินค้ าจากทุกร้ าน ภายในศูนย์การค้ าฯ ยอดใช้ จา่ ยผ่านบัตรธนชาตขันต
้ า่ ตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป/เซลล์สลิป
(ผู้ถือบัตรสามารถนาเซลส์สลิปที่ซื ้อสินค้ ามาเปลี่ยนเป็ นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนนาน 6 เดือน ที่จดุ ลงทะเบียน ณ จุดแลก
รับการสมนาคุณที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ G สยามเซ็นเตอร์ ภายในวันทีท่ ารายการซื ้อสินค้ าเท่านัน้
เงื่อนไขการใช้ คะแนนสะสมเท่ ากับยอดใช้ จ่าย/เซลล์ สลิป รั บเครดิตเงินคืน 10% :

 สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ โดยต้ องเป็ นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมใน
บัตรฯ เท่านัน้

 ผู้ถือบัตรสามารถใช้ คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้ จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวันที่ทารายการ
 การใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมอยู่ในบัตร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับ








ยอดใช้ จ่ายจากร้ านค้ าที่ร่วมรายการในวันที่ธนาคารฯ ดาเนินการหักคะแนนเพื่อทาการเครดิตเงินคืน
กาหนดการใช้ คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทุกยอดการใช้ จ่าย สงวนสิทธิเฉพาะการทารายการตัง้ แต่ 1,000 บาทขึน้ ไป/
หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (กรณียอดใช้ จ่ายต่ากว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้ าร่ วมรายการนีไ้ ด้ ) และการเครดิตเงินคืนจะคานวณจาก
จานวนเงินหลัก100 บาทขึ ้นไป เศษของจานวนเงินไม่ถึง 100 บาท ไม่สามารถนามาแลกเพื่อเป็ นส่วนลดได้ ตัวอย่าง ยอดใช้ จ่าย 10,550
บาท ตัดคะแนนที่ 10,500 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 1,050 บาท ซึ่งลูกค้ าต้ องแจ้ งความประสงค์ ในการตัดคะแนน (Code: 115008)
โดยโทร. 1770 ทุกครัง้ ที่ต้องการใช้ คะแนนสะสมแลกรับเป็ นเครดิตเงินคืน
คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิต ตามจานวนที่ทาการแลกคะแนนในวันที่เครดิตเงินคืน
ธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนในวันทาการถัดจากวันที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ งความประสงค์ใช้ คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
กรณีที่ลูกค้ ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสาหรับทารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจานวนเท่ากับยอดใช้ จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
ดาเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้ คะแนนเท่ากับยอดซื ้อแลกรับเครดิตเงินคืนให้
คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็ นเงินสดได้
คะแนนสะสมที่ขอใช้ สิทธิแลกเป็ นเครดิตเงินคืนแล้ วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

เงื่อนไขการรั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%:
 ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สาหรับลูกค้ าที่ลงทะเบียนเท่านัน้ ณ จุดแลกของสมนาคุณ ที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ G

 การรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มยี อดการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์ สลิป
และทารายการแบบชาระเต็มจานวนเท่านัน้ โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้ จ่าย/หมายเลขบัตร/เซลล์ สลิป
(ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึ ้นในทุกยอดใช้ จ่ายจะไม่นามาคานวณเครดิตเงินคืน
 จากัดการรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีสงู สุด 2,000 บาท/บัญชีบตั ร/ตลอดรายการ
 การเครดิ ตเงิ น คื น จะคานวณจากยอดการใช้ จ่ า ยผ่ า นบัต รฯ ทัง้ บัตรหลัก และบัต รเสริ มรวมกั น จากทุก รายการส่ ง เสริ มการขาย ที่
ศูนย์การค้ าสยามเซ็นเตอร์ ระหว่าง วันที่ 28 ก.ย. – 19 พ.ย. 60 เท่านัน้ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รหลักเท่านัน้
 การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลี่ยนยอดซือ้ ปกติเป็ นรายการผ่อนชาระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center และ/หรื อ ณ จุดแลกของ
สมนาคุณ
 ธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดรายการส่งเสริ มการขาย โดยสงวนสิทธิ์ไม่ให้
สาหรับรายการที่เป็ นการแยกยอดใช้ จ่ายออกเป็ นหลายเซลล์ สลิป และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้ าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่ยังคงมี
สถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชาระจนถึงวันที่ทาการเครดิตเงินคืน
 ยอดใช้ จ่ายตามเงื่อนไขการใช้ คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้ จ่าย/เซลล์สลิป สามารถนามารวมคานวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้ บัตรเครดิตที่เป็ นไปในลักษณะเพื่อการค้ า/ธุรกิ จ การใช้
บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้ บตั รเครดิตโดยสุจริต หรื อ มีการโอนเงินเข้ าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผล
เป็ นการเพิ่มวงเงินการใช้ บตั รเครดิตให้ เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กาหนด

 การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้
เงื่อนไขสาหรั บการแบ่ งชาระ 0% :
 การแบ่งชาระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้ จ่ายผ่านบัตร ตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป/บัญชีบตั ร/เซลล์สลิป สามารถแจ้ ง
ความประสงค์ ณ จุดแลกของสมนาคุณ ที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์ ภายในวันที่ทารายการซื ้อสินค้ าเท่านัน้






การอนุมตั ิเป็ นรายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan ขึ ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
บัตรเครดิตจะต้ องมีสถานภาพปกติไม่มยี อดค้ างชาระ สาหรับในกรณีการผ่อนชาระ
ขอสงวนสิทธิร์ ายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan เฉพาะรายการซื ้อสินค้ าก่อนวันสรุปรอบบัญชี 2 วันทาการ

รายการซื ้อสินค้ าโดยการชาระเต็มจานวนที่เกิดจากการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวไม่สามารถนามาเปลี่ยนเป็ นรายการแบ่งชาระ 0%
Smile Plan ได้
เงื่อนไขอื่นๆ :
 สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ ใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านัน้

 บัตรเครดิตสาหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้ าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี ้ได้
 ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้ อมูลหรือปั ญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้ าร่วมรายการและเซลล์
สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จาเป็ น
 สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 ธนาคารไม่มสี ่วนเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริการ กรณีที่สินค้ าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้ าโดยตรง
 สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถรวมการใช้ จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้ า หรือโดยทุจริต การซื ้อบัตรของขวัญ การซือ้ สินค้ าจากร้ านค้ าที่ไม่ได้ ร่ วม
รายการ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื ้อสินค้ าและบริการ รวมถึงรายการเงินคืนที่เกิดจาก Refund ทุกประเภท

 กรณีที่มขี ้ อโต้ แย้ งเกี่ยวกับการคานวณยอดใช้ จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้ องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องภายใน 90
วันนับแต่วนั ที่ธนาคารทาการเครดิตเงินคืน

 ข้ อกาหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา เป็ นไปตามที่ธนาคารฯ กาหนด กรณีที่มขี ้ อโต้ แย้ งใดๆ คาตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
 ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขหรื อยกเลิกรายการส่งเสริ มการขาย รวมถึ งความผิดพลาดในการพิมพ์
โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

