(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560)

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รับบัตรกํานัล Starbucks สูงสุด 1,500 บาท
(ยกเว้ นบัตรเครดิตเพือองค์กร)
· รับบัตรกํานัล Starbucks มูลค่า 300 บาทเมือมียอดใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตอิออนครบทุก 10,000 บาท / เซลส์สลิป
(3%)
· พิเศษ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ อัปเกรดเป็ นบัตรกํานัล Starbucks มูลค่า 500 บาท (5%)
(จํากัด 1,500 บาท/บัตร/ศูนย์การค้ า/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
ข้ อกําหนดและเงือนไข

1. สิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภททีออกโดยบริ ษัท อิออน ธนสินทรั พย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) (ยกเว้ นบัตร
เครดิตเพือองค์กร) ทีมียอดใช้ สะสมจ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ ร้ านค้ าภายในศู นย์ การค้ าสยามเซ็นเตอร์ ตังแต่วนั ที 15 มิ.ย. – 30 ก.ค. 60
(46 วัน) เท่านัน
2. ผู้ถือบัตรทีมียอดใช้ จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออนจะได้ รับบัตรกํานัล Starbucks ดังนี
·

เมือมียอดใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ครบทุก 10,000 บาท / เซลส์ สลิป รับบัตรกํานัล Starbucks มูลค่า 300 บาท

·

พิเศษ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ อัปเกรดเป็ นบัตรกํานัลสตาร์ บคั มูลค่า 500 บาท
(จํากัด 1,500 บาท / บัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริ มการขาย)

3. ผู้ถือบัตรต้ องแสดงบัตรเครดิตอิออน, เซลส์ สลิป และใบเสร็ จรั บเงิ น ณ เคาน์ เตอร์ แลกรั บการสมนาคุณชัน 1 (หน้ าร้ าน CPS ) ศูนย์ การค้ า
สยามเซ็นเตอร์ เพือแลกรั บบัตรกํานัล ภายในวันทีมียอดใช้ จ่าย โปรดเก็บเซลส์ สลิปและใบเสร็ จรั บเงิ นไว้ เป็ นหลักฐานการเข้ าร่ วมรายการ
ส่งเสริ มการขาย
4. ยอดใช้ จ่ายทีนํามาคํานวณไม่รวมการชําระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การในโซนห้ างสรรพสินค้ า , Food Hall, Home Fresh Mart, Gourmet
Market, Power Mall, สินค้ าประเภทเครื องดืมแอลกอฮอล์ , บุหรี , บัตรกํานัล , บัตรเติมเงิ นทุกประเภท, สินค้ าผ่อนชําระ, สินค้ าขายส่งเพือ
การค้ า, ทองคําและจิลเวลรี , ร้ านค้ าออนไลน์, ธุรกรรมสินเชือเงินกู้และเช่าซือ, การเบิกเงินสดล่วงหน้ า ค่าปรั บ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และยอด
ค่าใช้ จ่ายมีการคืนสินค้ าและ/หรื อยกเลิก
5. บัตรกํานัลมีจํานวนจํากัดและไม่สามารถโอนหรื อแลกเปลียนเป็ นเงินสดหรื อสิทธิประโยชน์อืนได้
6. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิทีจะระงับ ยกเลิก หรื อปฏิเสธการมอบบัตรกํานัล ในกรณีมีการใช้ บตั รเครดิตอิออนโดยทุจริ ต การใช้ เพือการค้ าเชิงพาณิชย์
หรื อเพือธุรกิจ การโอนเงินเข้ าบัญชีบตั รเครดิตเพือเพิมวงเงินเกินกว่าทีบริ ษัทฯ กําหนด และ / หรื อการกระทําผิดเงือนไขทีบริ ษัทฯ กําหนด
7. เงือนไขเป็ นไปตามทีบริ ษัทฯ กําหนด บริ ษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
8. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิมเติม ณ จุดขาย หรื อที www.aeon.co.th หรื อสือประชาสัมพันธ์ อืนของบริ ษัทฯ
9. กรณีมีข้อพิพาทให้ คาํ ตัดสินของบริ ษัทฯ เป็ นทีสินสุด
10. หากข้ อกําหนดและเงือนไขนีจัดทําขึนเป็ นภาษาไทยและภาษาอืน และมีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกันระหว่างภาษา
ดังกล่าว ในการตีความให้ ใช้ ภาษาไทยเป็ นหลัก

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกรุ งเทพ รั บรางวัลรวมสูงสุด 48,000 บาท
เฉพาะวัน ศุกร์ -เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วนั ที 10 ก.ค. และ 28 ก.ค. 60
เมือใช้ จ่ายครบตามเงือนไขเพียงนํา Sales Slip มาลงทะเบียนเพือรับสิทธิพิเศษจากรายการ ณ จุดลงทะเบียน
ยอดใช้ จ่าย

สิทธิพิเศษ

จํากัดการรั บของสมนาคุณ
*จํากัดรับบัตรกํานัล Siam Gift Card

ช้ อปครบทุก 15,000 บาท/เซลส์สลิป

รั บ Siam Gift Card มูลค่ า 300 บาท (2%)

ช้ อปครบทุก 50,000 บาท/เซลส์สลิป

รั บ Siam Gift Card มูลค่ า 1,500 บาท (3%)

ช้ อปครบทุก 100,000 บาท/เซลส์สลิป

รั บตัวเครื องบิน Cathay Pacific ไปกลับ

*จํากัดรั บตัวเครื องบิน

กรุ งเทพฯ-ฮ่ องกง จํานวน 1 ทีนัง

สูงสุด 6 ใบ / บัญชีบัตร ตลอดรายการ

มูลค่ า 8,000 บาท (8%)

(รวมยอดคํานวณการใช้ จ่ายทัง 3 ศูนย์ ฯ

สูงสุด 3,000 บาท / เซลส์สลิป

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ
สยามดิสคัฟเวอรี )
เงือนไข:
· สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุ งเทพ โดยมียอดชําระแบบเต็มจํานวน (รายการผ่อนชําระ Be Smart งดร่ วมรายการ) ทีร้ านค้ า ที
ร่วมรายการภายในศูนย์การค้ าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี ระหว่างวันที 15 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60 (เฉพาะวัน ศุกร์ ,
เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้ แก่ วันที 10 ก.ค. และ 28 ก.ค. 60)
· สงวนสิทธิ การลงทะเบียน เพือรับของสมนาคุณ ตาม Tier ทีลูกค้ าต้ องการเพียงรายการเดียวเท่านัน โดยนําเซลส์สลิปทีมียอดใช้ จ่าย
ภายในวันเดียวกัน ภายใต้ ชือ-สกุล / หมายเลขบัตรเดียวกัน พร้ อมบัตรเครดิต ติดต่อทีจุดลงทะเบียนทีศูนย์การค้ ากําหนด
· สงวนสิทธิการให้ สทิ ธิพิเศษ เฉพาะเซลล์สลิปทีลงทะเบียนครบถ้ วนเรียบร้ อยเท่านัน
· ธนาคารจะทําการคํานวณยอดใช้ จ่ายจากเซลส์สลิปทีมียอดครบทุก 10,000 บาท, 50,000 บาท และ 100,000 บาท/เซลส์สลิป เศษของ
ยอดใช้ จ่ายทีไม่ครบตามเงือนไขทีกําหนด จะไม่นํามาคํานวณตามรายการนี
· จํากัดการ รับ Siam Gift Card สูงสุด 3,000 บาท /เซลส์สลิป
· จํากัดการ รับ ตัวเครืองบิน กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สูงสุด 6 ใบ /บัญชีบตั ร ตลอดรายการ
· ธนาคารจะทําการจัดส่ง Booking No. และรายละเอียดการออกตัวเครื องบิน ให้ แก่ลกู ค้ าหลังจบโครงการภายใน 45 วัน เงือนไขการออก
ตัวและการเดินทาง ตามทีสายบินกําหนด
· ธนาคารขอสงวนสิทธิ ยกเว้ น บัตรเครดิตประเภทองค์กร ,บัตรเครดิตส่วนราชการ ,บัตรเครดิตเพือธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพือการ
จัดซือ ไม่ร่วมในรายการส่งเสริ มการขายนี
· สงวนสิทธิ ยกเว้น รายการใช้ จ่ายที ห้ างสรรพสินค้ า สยามพารากอน, Gourmet Market & Home Fresh Mart และ Power Mall ไม่ร่วม
รายการส่งเสริมการขายนี
· ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีมีข้อโต้ แย้ ง คําตัดสินของธนาคาร ถือเป็ นทีสินสุด

เงือนไขการออกตัวเครื องบินไปกลับ กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง
· ค่าใช้ จ่ายทีลูกค้ าเป็ นผู้รับผิดชอบคือ ค่าภาษี สนามบิน ค่าฮ่องกงซิเคียวริตี ค่านํามันเชือเพลิง และค่าธรรมเนียมอืนๆ (ราคานี รวมค่าโหลด
สัมภาระไม่เกิน 30 กก. พร้ อมอาหารและเครืองดืม)
· หลังออกบัตรโดยสารแล้ ว ไม่สามารถเปลียนแปลงชือผู้โดยสารหรือเส้ นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงินได้
· ค่าธรรมเนียมในการเปลียนแปลงเทียวบิน และ/หรื อวันเดินทาง ค่าธรรมเนียมกรณียกเลิกการเดินทางหลังออกบัตรโดยสาร เป็ นไปตาม
เงือนไขของสายการบินฯ
· รายการส่งเสริมการขายนีไม่สามารถแลกเปลียนเป็ นเงินสด หรือผลิตภัณฑ์อืนๆได้ และเป็ นไปตามเงือนไขทีสายการบินกําหนด
· ติดต่อขอรับบัตรโดยสารทีแผนกสํารองทีนังและบัตรโดยสาร โทร.0 2787 3366 เปิ ดทําการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น ปิ ดทํา
การเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
· ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร: วันที 1 ก.ย. – 15 ต.ค. 60
· ระยะเวลาเดินทาง: วันที 1 ก.ย. – 28 ธ.ค. 60
· ช่วงยกเว้ นการเดินทาง 19-21 ต.ค. / 1-3 ธ.ค. / 7-9 ธ.ค. หากต้ องการเดินทางช่วงเวลาดังกล่าวต้ องชําระเงินเพิมกับสายการบินฯโดยตรง
· เทียวบินทีสามารถเลือกใช้ บริการได้ มีดงั นี
- กรุงเทพ – ฮ่องกง CX704, CX618, CX654, CX712, CX754
- ฮ่องกง – กรุงเทพ ไม่จํากัดเทียวบิน

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560)

อภิสิทธิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตีรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%
ต่ อที 1*รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% เมือใช้ คะแนนสะสม ซิตรีี วอร์ ด เท่ ายอดซือ
- รับเครดิตเงินคืน 12.5% สําหรับบัตรเครดิตซิตี เอ็ม วีซ่า และซิตี อัลทิมา่
- รับเครดิตเงินคืน 10% สําหรับบัตรเครดิตซิตประเภทอื
ี
นๆ

ต่ อที 2**รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.5% เมือใช้ จ่ายผ่ านบัตรฯ/ เซลล์ สลิป
ยอดใช้ จ่ายผ่ านบัตร/ เซลล์ สลิป
8,000 ขึนไป
20,000 ขึนไป
50,000 บาท ขึนไป
100,000 บาท ขึนไป

รับเครดิตเงินคืน
200 บาท (2.5%)
500 บาท (2.5%)
1,500 บาท (3%)
3,500 บาท (3.5%)

หรือ รับสิทธิแบ่งชําระ 0% 3 เดือน*** สําหรับยอดใช้ จา่ ยตังแต่ 10,000 บาทขึนไป/ เซลล์สลิป
(การทํารายการผ่อนชําระ ลูกค้ าต้ องแสดงความจํานงผ่านซิตโฟน
ี แบงก์กงิ 1588 ล่วงหน้ าอย่างน้ อย วัน ก่อนครบกําหนดวันสรุปยอดบัญชี
ของสมาชิกบัตรฯ)

เงือนไขธนาคารซิตีแบงก์
*ยกเว้ นบัตรเครดิตซิตีแคชแบ็ก บัตรเครดิตซิตี รอยัล ออร์ คิด พลัส และบัตรเสริ มทุกประเภท
- คะแนนทีทํารายการแล้ วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้
- จํากัดยอดใช้ จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที 1 – 300,000 บาท/ บัตรฯ/ รวมการใช้ จ่ายศูนย์การค้ าสยามพารากอน
สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี / ตลอดรายการ
**จํากัดการยอดใช้ จ่ายสําหรับต่อที 2 - 100,000 บาท/ บัตรฯ/ ศูนย์การค้ า ตลอดรายการ
- บัตรเครดิตซิตี รอยัล ออร์ คิด พลัส ทุกประเภท ได้ รับคะแนนสะสมครึงหนึง
- บัตรเครดิตซิตแคชแบ็
ี
กได้ รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ทุกๆ การใช้ จ่าย 10,000 บาท/ เซลล์สลิป หรือ เครดิตเงินคืน 2,000 บาท สําหรับการ
ใช้ จ่าย 100,000 บาท/ เซลล์สลิป โดยจํากัดยอดใช้ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
*/** สินค้ าผ่อนชําระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้ นรายการแบ่งชําระสําหรับ Siam Gift Card และต้ องแสดงใบเสร็จ
ร้ านค้ าทีซือสินค้ าควบคู่ภายในวันเดียวกัน

เงือนไขธนาคารซิตีแบงก์ (ต่ อ)
***สงวนสิทธิ การทํารายการแบ่งชําระ 1 ครัง/ บัตรฯ/ รอบบิล
- สงวนสิทธิไม่ให้ ทํารายการจากยอดจากการกดเงินสด
- หากยกเลิกบัตรฯ ธนาคารซิตีแบงก์ สงวนสิทธิเรี ยกเก็บเต็มจํานวนทันที
- การทํารายการผ่อนชําระ ลูกค้ าต้ องแสดงความจํานงผ่านซิตโฟน
ี แบงก์กงิ 1588 ล่วงหน้ าอย่างน้ อย วัน ก่อนครบกําหนดวันสรุปยอดบัญชี
ของสมาชิกบัตรฯ
- ยอดการใช้ จ่ายแบ่งชําระ 0% 3 เดือน จะไม่สามารถร่วมรับเครดิตเงินคืนในต่อที 2 ได้
- ในกรณีทีลูกค้ าติดต่อทํารายการหลังวันสรุปยอดบัญชี ลูกค้ าอาจไม่สามารถทํารายการได้ ครบทุกรายการตามทีลูกค้ าต้ องการ
- การพิจารณาและการอนุมตั ิจะขึนอยู่กบั สถานะบัญชี ทังนีการพิจารณาอนุมตั ิ และวงเงินอนุมัติให้ เป็ นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของธนาคารฯ
ถ้ าไม่ผ่านการอนุมตั ิทางธนาคารฯ จะแจ้ งภายใน วันหลังทําการลงทะเบียน และเงือนไขเป็ นไปตามทีธนาคารกําหนดกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึน
ให้ ถือว่าหลักฐานและคําตัดสินของธนาคารฯ เป็ นอันสินสุด
- ธนาคารซิตแบงก์
ี
จะทําการเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้ องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ
จนถึงวันทีทําการโอนเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี
- ไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชันอืนได้
- สงวนสิทธิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตีทีออกในประเทศไทยเท่านัน
- ธนาคารซิตแบงก์
ี
ไม่มีสว่ นเกียวข้ องกับสินค้ าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้ อสงสัยกรุณาติดต่อร้ านค้ าหรือผู้ให้ บ ริการโดยตรง โปรดสอบถาม
รายละเอียดก่อนตัดสินใจซือสินค้ าและบริการ
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสินข้ อโต้ แย้ งหรือข้ อพิพาทใดๆทีเกียวข้ องกับรายการส่งเสริมการขายนี
- CBDH50

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560)

สิทธิพิเศษสําหรั บผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยรับคืน 10%
รับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ ายอดใช้ จ่าย
SMS ลงทะเบียนแลกคะแนน พิมพ์ PG วรรค ตามด้ วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ าย วรรค ตามด้ วย จํานวนคะแนนทีต้ องการแลก
ส่งมาที 4545888 (ครังละ3 บาท)

เงือนไข
*• ผู้ถือบัตร ต้ องส่ง SMS แจ้ งแลกคะแนนสะสมทุกครังทีต้ องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ าย
(วรรค) จํานวนคะแนนทีต้ องการแลก ส่งมาที 4545888 (ครังละ3 บาท)
• คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจํานวนคะแนนทีแจ้ งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนน
สะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดําเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้ กบั ผู้ถือบัตร และคะแนนสะสมทีแลกไปแล้ วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน
หรือเปลียนแปลงได้ การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้ าบัญ ชีเครดิต ดําเนินการภายใน วันทําการ
• บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพือธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบคุ คลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนีได้
• ธนาคารสงวนสิทธิการเปลียนแปลงเงือนไข โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากมีข้อพิพาทคําตัดสินของธนาคารถือเป็ นข้ อสินสุด

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560)

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรีรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท
เมือใช้ จ่ายครบ (บาทขึนไป/เซลล์ สลิป)

รับเครดิตเงินคืน

10,000
30,000
50,000

100 (1%)
450 (1.5%)
1,000 (2%)

จํากัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่ อบัญชีบัตร ตลอดรายการ
เงือนไข
· สอบถามรายละเอียดและเงือนไขเพิมเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้ านค้ าเช่าในสยามเซ็นเตอร์ และสินค้ าทีร่ วมรายการเท่านัน
· สงวนสิทธิการให้ เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้ าทีใช้ จ่ายตามเงือนไขทีบริ ษัทฯกําหนดและลงทะเบียน
(สยามเซ็นเตอร์ : เคาน์เตอร์ แลกรับการสมนาคุณชัน 1) มิฉะนันถือว่าสละสิทธิ

ณ

จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้ าเท่านัน

· เงือนไขการรับเครดิตเงินคืน : สงวนสิทธิการให้ เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชี ภายใต้ ชือ-นามสกุลเดียวกัน ตลอดรายการ
ส่งเสริ มการขาย
· บริ ษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รฯภายใน 90 วันหลังสินสุดรายการส่งเสริ มการขาย (กรณีบตั รเสริ มเครดิตเงินคืนจะโอนเข้ าบัญชีบตั รหลัก
เท่านัน)
· ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้ รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์ บริ การบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันทีจบรายการ
· ยอดการใช้ จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรื อรวมกันได้ โดยจะคํานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
· รายการส่งเสริ มการขายนีไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริ มการขายอืนๆ ได้
· ขอสงวนสิทธิในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกทียังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัตกิ ารชําระดีจนถึงวันทีมีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
· ยอดใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีเข้ าร่ วมรายการจะต้ องเกิดขึน ในวันทีกําหนดเท่านันไม่นบั รวม ดอกเบีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้ จ่ายที
ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้ จ่ายทีมีการคืนสินค้ าในภายหลัง ยอดค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากบัตรเสริ ม ทีเรี ยกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลักบริ ษัท ฯ
· รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลียน/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้
· สงวนสิทธิในการเรี ยกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีทีตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทํารายการของรายการส่งเสริ มการขายนี
· บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ โดยถือข้ อมูลทีบริ ษัทฯมีอยู่เป็ นสําคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้ าร่ วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพือการตรวจสอบ
กรณีจําเป็ น
· บริ ษัทฯ ไม่มีส่วนเกียวข้ องกับสินค้ าและบริ การ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้ บริ การโดยตรงเท่านัน
· ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เงือนไขเป็ นไปตามทีบริ ษัทฯกําหนด หากมีกรณีพิพาท คําตัดสินของ
บริ ษัทฯ ถือเป็ นทีสุด
· ยกเว้ นการซือสินค้ าผ่อนชําระ Krungsri Smart Plan
· ให้ บริ การสินเชือโดย บริ ษัท บัตรกรุงศรี อยุธยา จํากัด

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560)

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
เมือใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ และใช้ คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้ จ่ายต่อเซลส์สลิป
แลกรับเครดิตเงินคืน 12% วันจันทร์ - พฤหัส หรือ
แลกรับเครดิตเงินคืน 15% วันศุกร์ , เสาร์ และอาทิตย์
หมายเหตุ : สําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทีนําเซลล์สลิปจากการใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้ านค้ าเช่าภายในศูนย์การค้ าฯ เท่านัน
(โดยยกเว้ นเซลส์สลิปยอดใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้ างสรรพสินค้ า Paragon ไม่สามารถร่วมรายการได้ ) มา
ลงทะเบียนแจ้ งความประสงค์การรับสิทธิ พเิ ศษทังหมดของรายการทีจุดแลกรับการสมนาคุณทีกําหนด
เงือนไขรายการ
• ยกเว้ นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิตKTC Visa Corporate Gold
และบัตร KTC เพือหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่ วมรายการได้
• ขอสงวนสิทธิ การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนีให้ แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทีคงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัดชําระหนี
ตลอดระยะเวลาร่ วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันทีเคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนีให้ สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธิเฉพาะ
การซือสินค้ าและ/หรือบริการเพือการใช้ สอยส่วนบุคคลเท่านัน
• ขอสงวนสิทธิ สําหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ทีมีคะแนนสะสมเพียงพอกับทีกําหนด และเฉพาะการใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
วันต่อวันทีสมาชิกทํารายการเท่านัน โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีทีสมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้ แลก
เพือรับเครดิตเงินคืน
• ขอสงวนสิทธิ การมอบเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตฯ ทีเกิดจากการใช้ คะแนนสะสมแลกรับภายใน

วัน นับจากวันสินสุดรายการ

• ขอสงวนสิทธิ โดยถือข้ อมูลของเคทีซีเป็ นสําคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทังเซลส์สลิป
เพือเป็ นหลักฐานอ้ างอิงและตรวจสอบในกรณีจําเป็ น
• ขอสงวนสิทธิ สิทธิประโยชน์ ตามรายการไม่สามารถเปลียนเป็ นเงินสด หรือโอนให้ ผ้ อู ืนได้
• เคทีซีขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้ อกําหนดและเงือนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
และกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซี ถือเป็ นทีสินสุด

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560)

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท
เมือใช้ จ่ายผ่ านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทสยามเซ็
ี
นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี

- รับเงินคืน 3% เมือช้ อปครบทุก 5,000 บาท ต่ อ เซลล์ สลิป
เงือนไข
เมือใช้ จ่าย ณ ร้ านค้ าเช่ าภายในภายในสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรีทีกําหนด
การใช้ จ่าย ครบทุก 5,000 บาท ต่อ ใบเสร็จ เท่านัน ยกเว้ น สินค้ าผ่อนชําระ และการซือบัตรกํานัล
ขอสงวนสิทธิในการคํานวณเงินคืน 1,800 บาท ต่อ ท่าน ตลอดรายการ
ขอสงวนสิทธิ ในการมอบเงินคืน 90 วันหลังจบรายการ
ขอสงวนสิทธิสําหรับการลงทะเบียนทีจุดแลกของสมนาคุณทีกําหนดเท่านัน
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงของรางวัลในมูลค่าทีเท่ากันโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ของรางวัลมี
จํานวนจํากัดและไม่สามารถแลกเปลียนเป็ นเงินสด
· ขอสงวนสิทธิในการมอบเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์โดยผู้ถือบัตรจะต้ องคงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตร และ
ไม่ผิดนัดชําระเงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอเรียกคืนในกรณีทีตรวจพบในภายหลังว่าผู้ทีได้ รับสิทธิมี
คุณสมบัติไม่ถกู ต้ อง
· เฉพาะสินค้ าทีร่วมรายการโปรดตรวจสอบเงือนไข ณ จุดขาย
·
·
·
·
·
·

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560)

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%
· รับเครดิตเงินคืน 10% เมือใช้ คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซือ/เซลล์สลิป

ประสงค์ใช้ คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008)
· รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% (4,000 บาท ตลอดรายการ)
เมือมีการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแบบชําระเต็มจํานวน/เซลล์สลิป
ยอดใช้ จ่าย/เซลล์ สลิป
5,000 – 14,999 บาท
15,000 – 29,999 บาท
30,000 – 49,999 บาท
50,000 บาทขึนไป

เครดิตเงินคืน
100 บาท (0.66-2%)
500 บาท (1.66-3.33%)
1,300 บาท (2.6-4.33%)
3,000 บาท (6%)

เงือนไขการใช้ คะแนนสะสมเท่ ากับยอดใช้ จ่าย/เซลล์ สลิป รั บเครดิตเงินคืน 10% :
· สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยทีใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ โดยต้ องเป็ นบัตรหลักทีมีคะแนนสะสมในบัตรฯ
เท่านัน
· ผู้ถือบัตรสามารถใช้ คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้ จ่ายต่อเซลล์สลิป เพือแลกรับเครดิตเงินคืน % ตามวันทีทํารายการ
· การใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรทีมีคะแนนสะสมอยู่ในบัตร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับยอด
ใช้ จ่ายจากร้ านค้ าทีร่วมรายการในวันทีธนาคารฯ ดําเนินการหักคะแนนเพือทําการเครดิตเงินคืน
· กําหนดการใช้ คะแนนเพือแลกรับเครดิตเงินคืน % จากทุกยอดการใช้ จ่าย สงวนสิทธิเฉพาะการทํารายการตังแต่ 1,000 บาทขึนไป/
หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (กรณียอดใช้ จ่ายตํากว่า , บาท ไม่สามารถเข้ าร่วมรายการนีได้ ) และการเครดิตเงินคืนจะคํานวณจาก
จํานวนเงินหลัก บาทขึนไป เศษของจํานวนเงินไม่ถงึ
บาท ไม่สามารถนํามาแลกเพื อเป็ นส่วนลดได้ ตัวอย่าง ยอดใช้ จ่าย 5,550 บาท
ตัดคะแนนที 5,500 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 550 บาท ซึงลูกค้ าต้ องแจ้ งความประสงค์ ในการตัดคะแนน (Code: 115008) โดยโทร.
1770 ทุกครังทีต้ องการใช้ คะแนนสะสมแลกรับเป็ นเครดิตเงินคืน
· คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิต ตามจํานวนทีทําการแลกคะแนนในวันทีเครดิตเงินคืน
· ธนาคารฯ จะทําการเครดิตเงินคืนในวันทําการถัดจากวันทีผู้ถือบัตรแจ้ งความประสงค์ใช้ คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
· กรณีทีลูกค้ ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสําหรับทํารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจํานวนเท่ากับยอดใช้ จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิไม่
ดําเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้ คะแนนเท่ากับยอดซือแลกรับเครดิตเงินคืนให้
· คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็ นเงินสดได้
· คะแนนสะสมทีขอใช้ สทิ ธิแลกเป็ นเครดิตเงินคืนแล้ วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน

เงือนไขการรั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%:
· ขอสงวนสิทธิการรับเครดิตเงินคืน สําหรับลูกค้ าทีลงทะเบียนเท่านัน ณ เคาน์เตอร์ แลกรับการสมนาคุณ ชัน 1 สยามเซ็นเตอร์
· การรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี ขอสงวนสิทธิเฉพาะสมาชิกทีมียอดการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯตังแต่ 5,000 บาทขึนไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป
และทํารายการแบบชําระเต็มจํานวนเท่านัน โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้ จ่าย/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป
(ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ทีเกิดขึนในทุกยอดใช้ จ่ายจะไม่นํามาคํานวณเครดิตเงินคืน
· จํากัดการรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีสงู สุด 4,000 บาท/บัญชีบตั ร/ศูนย์การค้ า/ตลอดรายการ
· การเครดิตเงินคืนจะคํานวณจากยอดการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ ทังบัตรหลัก และบัตรเสริมรวมกันจากทุกรายการส่งเสริมการขาย ที ศูนย์การค้ า
สยามเซ็นเตอร์ ระหว่าง วันที 15 มิ.ย. – 30 ก.ค. 60 เท่านัน โดยจะเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบัตรหลักเท่านัน
· การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลียนยอดซือปกติเป็ นรายการผ่อนชําระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center และ/หรือ ณ จุดแลกของสมนาคุณ
· ธนาคารฯ จะทําการเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสินสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธิไม่ให้ สาํ หรับ
รายการทีเป็ นการแยกยอดใช้ จ่ายออกเป็ นหลายเซลล์สลิป และขอสงวนสิทธิคืนเงินเข้ าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตทียังคงมีสถานะปกติ
และทีไม่ผิดนัดชําระจนถึงวันทีทําการเครดิตเงินคืน
· ยอดใช้ จ่ายตามเงือนไขการใช้ คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้ จ่าย/เซลล์สลิป สามารถนํามารวมคํานวณเพือรับเครดิตเงินคืนได้
· ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิทีจะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีทีใช้ บตั รเครดิตทีเป็ นไปในลักษณะเพือการค้ า/ธุรกิจ การใช้ บัตร
เครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้ บัตรเครดิตโดยสุจริ ต หรือ มีการโอนเงินเข้ าบัญชีบัตรเครดิต ซึงมีผลเป็ นการ
เพิมวงเงินการใช้ บัตรเครดิตให้ เกินกว่าวงเงินทีธนาคารฯ กําหนด
· การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลียน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอืนได้
เงือนไขอืนๆ :
· สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยทีใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านัน
· บัตรเครดิตสําหรับองค์ กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้ าร่วมรายการส่งเสริมการขายนีได้
· ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้ อมูลหรือปั ญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้ าร่วมรายการและ
เซลล์สลิปไว้ เพือการตรวจสอบในกรณีทีจําเป็ น
· สิทธิพิเศษนีไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริ มการขายอืนได้
· ธนาคารไม่มีสว่ นเกียวข้ องกับสินค้ าและบริ การ กรณีทีสินค้ าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้ าโดยตรง
· สิทธิพิเศษนีไม่สามารถรวมการใช้ จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพือการค้ า หรือโดยทุจริ ต การซือบัตรของขวัญ การซือสินค้ าจากร้ านค้ าทีไม่ได้
ร่วมรายการ เงินคืนทีเกิดจากการยกเลิกการซือสินค้ าและบริ การ รวมถึงรายการเงินคืนทีเกิดจาก Refund ทุกประเภท
· กรณีทีมีข้อโต้ แย้ งเกียวกับการคํานวณยอดใช้ จ่ายเพือรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้ องติดต่อธนาคารเพือตรวจสอบความถูกต้ องภายใน
9 วันนับแต่วนั ทีธนาคารทําการเครดิตเงินคืน
· ข้ อกําหนดและเงือนไข และระยะเวลา เป็ นไปตามทีธนาคารฯ กําหนด กรณีทีมีข้อโต้ แย้ งใดๆ คําตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นทีสินสุด
· ธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงข้ อกําหนดและเงือนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย
พิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
· กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิมเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

รวมถึงความผิดพลาดในการ

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560)

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต TMB
รับ Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บาท หรื อ แบ่ งจ่ าย 0% 3 เดือน
ยอดใช้ จ่ายต่ อเซลส์ สลิป

รับ Siam Gift Card*

10,000 – 49,999 บาท

300 บาท (0.6-3%)

50,000 บาทขึนไป

2,500 บาท (5%)

*จํากัดการรับบัตร Siam Gift Card สูงสุด 2 สิทธิ / 1 ลูกค้ า / ศูนย์การค้ า / ตลอดรายการ

หรือ แบ่ งจ่ าย 0% 3 เดือน สิทธิพเิ ศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต TMB SO GOOOD
ช้ อปแล้ วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ ทกุ อย่าง 0% 3 เดือน (ขันตํา 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)
เพียงรูดแล้ วโทร 1558 กด 1110 หรือ เลือกทํารายการด้ วยตนเองผ่าน TMB Touch/ TMB Internet Banking
ก่อนวันสรุปยอดบัญชี
เงือนไขโปรโมชัน
-

-

เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน
เพียงมียอดใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ ตังแต่ 10,000 บาท ขึนไปต่อเซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท หรื อ ยอดใช้ จ่ายตังแต่ 50,000
บาท ขึนไป/เซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,500 บาท สงวนสิทธิสําหรับลูกค้ าทีมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์ การค้ าฯ
ทีกําหนด ระหว่างวันที 15 มิ.ย.- 30 ก.ค. 2560 โดยแสดงใบเสร็จร้ านค้ าทีซือสินค้ าผ่านบัตรฯภายในวันและศูนย์การค้ าเดียวกัน
จํากัดการรับบัตรกํานัลสูงสุด 5,000 บาท/บัตร / ศูนย์การค้ า / ตลอดรายการ หรือสูงสุดรวม 2 สิทธิ / 1 ลูกค้ า / ศูนย์การค้ า / ตลอดรายการ
โดยยอดใช้ จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้ จ่ายทีเกิดจากการซือบัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้ าหรื อร้ านค้ าทีไม่ร่วมรายการ
ยอดใช้ จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้ จ่ายทีถูกยกเลิก และยอดใช้ จ่ายทีมีการคืนสินค้ าภายหลัง
จํากัดสิทธิเฉพาะร้ านค้ าและสินค้ าทีร่วมรายการ
รายการส่งเสริมการขายนี ไม่สามารถ แลก เปลียน ทอน เป็ นเงินสดหรือโอนสิทธิให้ ผ้ อู ืนได้
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง ข้ อกําหนดและเงือนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมที TMB Contact Center โทร. 1558
สําหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ทีมีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ ามาทํารายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้ วยตนเองผ่าน
TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 06.00220.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับทีมีการใช้ จ่าย)

เงือนไข TMB So GOOOD
- สําหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ทีมีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ ามาทํารายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้ วยตนเองผ่าน
TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 06.00220.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับทีมีการใช้ จ่าย)
- ยอดใช้ จ่ายทีไม่สามารถใช้ บริการ TMB So GooOD ได้ แก่ ยอดใช้ จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้ จ่ายทีเกิดจากวงเงินชัวคราว ยอดเบิกถอนเงินสด
ล่วงหน้ า รายการทีถูกยกเลิกหรือคืนสินค้ าภายหลัง ยอดใช้ จ่ายจากการซือกองทุนรวม ยอดใช้ จ่ายทีเกิดจากบริการแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ ยอดใช้ จ่ายทีเกิดจากดอกเบีย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอืน ๆ
- สงวนสิทธิยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้ าบัญชีเงินฝากไม่ประจํา TMB ดอกเบียสูงจากยอดแบ่งจ่าย
TMB So GoOOD
- ยอดขันตําทีสามารถใช้ บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึนไป / เซลล์สลิป

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560)

LUXE PAY 0% 6 เดือน สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต UOB LADY เท่ านัน
ช้ อปสบายๆ กับ UOB LADY’S LUXEPAY ให้ คณ
ุ แบ่งชําระ 0% นาน 6 เดือน
สําหรับยอดใช้ จ่ายจากการซือเฉพาะกระเป๋าและรองเท้ าในหมวดแฟชัน (ไม่ รวมห้ างสรรพสินค้ า)
ตังแต่ 10,000 – 200,000 บาท/เซลส์ สลิป กรุณาโทร 02 285 1555 ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 3 วันทําการ
เงือนไข
· รายการส่งเสริมการขายนีให้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีเลดีทีออกในประเทศไทยเท่านัน ยกเว้ นบัตรเครดิตเพือธุรกิจ
· การใช้ จ่ายสําหรับรายการนีต้ องเป็ นการใช้ จ่ายตังแต่ , - ,000 บาท/เซลส์สลิป ในการซือกระเป๋ า หรือรองเท้ า ณ ร้ านค้ าในหมวด
สินค้ าแฟชันเท่านัน โดยยึดตาม Merchant Category Code ทีวีซ่าและมาสเตอร์ การ์ ดกําหนดเท่านัน คือ 5311, 5611, 5621, 5631, 5651,
5661, 5681, 5691, 5699, 5948, 5999 และ 5309
· ลูกค้ าต้ องแสดงความจํานงเข้ าร่วมรายการนีผ่าน UOB Call Center สรุปยอดบัญชีของสมาชิกบัตร

-

ล่วงหน้ าอย่างน้ อย วันทําการ ก่อนวันครบกําหนดวัน

· ในกรณีทีลูกค้ าติดต่อทํารายการหลังวันสรุปยอดบัญชี ลูกค้ าต้ องชําระยอดขันตําตามทีเรียกเก็บในรอบบัญชีนนก่
ั อน ธนาคารจึงจะพิจารณา
อนุมตั ิให้ ร่วมโปรแกรมนีได้
· หากลูกค้ าทําการยกเลิกบัตรเครดิต ธนาคารจะเรี ยกเก็บยอดใช้ จ่ายเต็มจํานวนทันที
· การเข้ าร่วมรายการส่งเสริ มการขายนีจะไม่ได้ รับคะแนนสะสม

