
 

      

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รับบัตรกํานัล Starbucks สูงสุด 1,500 บาท 

(ยกเว้นบตัรเครดิตเพือองค์กร) 

 รับบตัรกํานลั Starbucks มลูคา่ 300   บาทเมือมียอดใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตอิออนครบทกุ 10,000 บาท / เซลส์สลิป 
(3%) 

 พเิศษ ทกุวนัเสาร์ – อาทิตย์ อปัเกรดเป็นบตัรกํานลั Starbucks มลูคา่ 500 บาท (5%)                            

(จํากดั 1,500 บาท/บตัร/ศนูย์การค้า/ตลอดระยะเวลารายการสง่เสริมการขาย) 

ข้อกําหนดและเงอืนไข  

1. สิทธิพิเศษสําหรับผู้ ถือบตัรเครดติอิออนทกุประเภททีออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) (ยกเว้นบัตร

เครดติเพือองค์กร) ทีมียอดใช้สะสมจ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ ร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ตงัแต่วนัที 15 มิ.ย. – 30 ก.ค. 60 

(46 วนั) เท่านนั 

2. ผู้ ถือบตัรทีมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบตัรเครดิตอิออนจะได้รับบัตรกํานลั Starbucks ดงันี 

 เมือมียอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน ครบทุก 10,000 บาท / เซลส์สลิป รับบตัรกํานลั Starbucks มลูคา่ 300 บาท                                                         

 พเิศษ ทกุวนัเสาร์ – อาทิตย์ อปัเกรดเป็นบตัรกํานลัสตาร์บคั มลูค่า 500 บาท  

              (จํากัด 1,500 บาท / บตัร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) 

3. ผู้ ถือบตัรต้องแสดงบตัรเครดิตอิออน, เซลส์สลิป และใบเสร็จรับเงิน ณ เคาน์เตอร์แลกรับการสมนาคณุชนั 1 (หน้าร้าน CPS ) ศนูย์การค้า

สยามเซน็เตอร์ เพือแลกรับบัตรกํานัลภายในวนัทีมียอดใช้จ่าย โปรดเก็บเซลส์สลิปและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมรายการ

ส่งเสริมการขาย 

4. ยอดใช้จ่ายทีนํามาคํานวณไม่รวมการชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการในโซนห้างสรรพสินค้า , Food Hall, Home Fresh Mart,   Gourmet 

Market, Power Mall, สินค้าประเภทเครืองดืมแอลกอฮอล์, บุหรี, บัตรกํานัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อนชําระ, สินค้าขายส่งเพือ

การค้า, ทองคาํและจิลเวลรี, ร้านค้าออนไลน์, ธุรกรรมสินเชือเงินกู้และเช่าซอื, การเบิกเงินสดล่วงหน้า คา่ปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และยอด

คา่ใช้จ่ายมีการคนืสินค้าและ/หรือยกเลิก 

5. บตัรกํานลัมีจํานวนจํากดัและไม่สามารถโอนหรือแลกเปลียนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อืนได้ 

6.  บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบบตัรกํานลั ในกรณีมีการใช้บตัรเครดติอิออนโดยทจุริต การใช้เพือการค้าเชิงพาณิชย์

หรือเพือธุรกิจ การโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดติเพือเพิมวงเงินเกินกว่าทีบริษัทฯ กําหนด และ / หรือการกระทําผิดเงือนไขทีบริษัทฯ กําหนด 

7. เงือนไขเป็นไปตามทีบริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขตา่งๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

8. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิมเติม ณ จดุขาย หรือที www.aeon.co.th หรือสือประชาสมัพนัธ์อืนของบริษัทฯ 

9. กรณีมีข้อพิพาทให้คาํตดัสินของบริษัทฯ เป็นทีสนิสดุ 

10. หากข้อกําหนดและเงือนไขนีจดัทําขึนเป็นภาษาไทยและภาษาอืน และมีความแตกตา่งหรือไม่สอดคล้องกนัระหวา่งภาษา 

      ดงักล่าว ในการตคีวามให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั 



 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติกรุงเทพ รับรางวัลรวมสูงสุด 48,000 บาท                               

เฉพาะวนั ศกุร์-เสาร์-อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์วนัที 10 ก.ค.  และ 28 ก.ค. 60 

เมือใช้จ่ายครบตามเงือนไขเพียงนํา Sales Slip มาลงทะเบยีนเพือรับสทิธิพิเศษจากรายการ ณ จดุลงทะเบยีน 

ยอดใช้จ่าย สิทธิพิเศษ จาํกัดการรับของสมนาคุณ 

ช้อปครบทุก 15,000  บาท/เซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card  มูลค่า  300  บาท (2%) *จํากดัรับบตัรกํานัล Siam Gift Card    

สงูสดุ 3,000 บาท / เซลส์สลปิ 
ช้อปครบทุก 50,000  บาท/เซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card มูลค่า  1,500  บาท (3%) 

ช้อปครบทุก 100,000 บาท/เซลส์สลปิ 

 

รับตวัเครืองบิน Cathay Pacific ไปกลับ 

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง จาํนวน 1 ทีนัง 

มูลค่า 8,000 บาท (8%) 

*จาํกัดรับตวัเครืองบิน 

สูงสุด 6 ใบ / บัญชีบัตร ตลอดรายการ 

(รวมยอดคํานวณการใช้จ่ายทัง 3 ศูนย์ฯ 

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ
สยามดิสคัฟเวอรี) 

 

   เงอืนไข: 

 สทิธิพิเศษสาํหรับบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดชําระแบบเต็มจํานวน (รายการผ่อนชําระ Be Smart งดร่วมรายการ) ทีร้านค้าที
ร่วมรายการภายในศนูย์การค้าสยามพารากอน  สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี ระหว่างวันที  15 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60 (เฉพาะวัน ศุกร์, 

เสาร์, อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ได้แก่ วนัที 10 ก.ค.  และ 28 ก.ค. 60) 

 สงวนสิทธิการลงทะเบียน เพือรับของสมนาคุณ ตาม Tier ทีลกูค้าต้องการเพียงรายการเดียวเท่านนั  โดยนําเซลส์สลิปทีมียอดใช้จ่าย
ภายในวนัเดียวกนั  ภายใต้ชือ-สกลุ / หมายเลขบตัรเดียวกนั พร้อมบตัรเครดิต ติดต่อทีจดุลงทะเบียนทีศนูย์การค้ากําหนด  

 สงวนสทิธิการให้สทิธิพิเศษ เฉพาะเซลล์สลปิทีลงทะเบียนครบถ้วนเรียบร้อยเท่านนั   

 ธนาคารจะทําการคํานวณยอดใช้จ่ายจากเซลส์สลิปทีมียอดครบทุก 10,000 บาท, 50,000 บาท และ 100,000 บาท/เซลส์สลิป เศษของ
ยอดใช้จ่ายทีไม่ครบตามเงือนไขทีกําหนด จะไม่นํามาคํานวณตามรายการนี   

 จํากดัการ รับ Siam Gift Card สงูสดุ 3,000 บาท /เซลส์สลปิ 

 จํากดัการ รับ ตวัเครืองบิน กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สูงสุด 6 ใบ /บญัชีบตัร ตลอดรายการ   

 ธนาคารจะทําการจดัสง่ Booking No. และรายละเอียดการออกตัวเครืองบิน ให้แก่ลกูค้าหลงัจบโครงการภายใน 45 วัน เงือนไขการออก
ตวัและการเดินทาง ตามทีสายบินกําหนด 

 ธนาคารขอสงวนสทิธิ ยกเว้น  บตัรเครดิตประเภทองค์กร ,บตัรเครดิตส่วนราชการ ,บัตรเครดิตเพือธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพือการ
จดัซือ ไม่ร่วมในรายการสง่เสริมการขายนี   

 สงวนสทิธิ ยกเว้น รายการใช้จ่ายที ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน , Gourmet  Market & Home Fresh Mart และ Power Mall ไม่ร่วม
รายการสง่เสริมการขายนี 

 ธนาคารขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงเงือนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง คําตดัสนิของธนาคาร ถือเป็นทีสนิสดุ 



เงอืนไขการออกตวัเครืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 

 ค่าใช้จ่ายทีลกูค้าเป็นผู้ รับผิดชอบคือ ค่าภาษีสนามบิน ค่าฮ่องกงซิเคียวริตี ค่านํามนัเชือเพลงิ และค่าธรรมเนียมอืนๆ (ราคานีรวมค่าโหลด
สมัภาระไม่เกิน 30 กก. พร้อมอาหารและเครืองดืม)  

 หลงัออกบตัรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลยีนแปลงชือผู้ โดยสารหรือเส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

 ค่าธรรมเนียมในการเปลยีนแปลงเทียวบิน และ/หรือวันเดินทาง ค่าธรรมเนียมกรณียกเลิกการเดินทางหลงัออกบัตรโดยสาร เป็นไปตาม
เงือนไขของสายการบินฯ 

 รายการสง่เสริมการขายนีไม่สามารถแลกเปลยีนเป็นเงินสด หรือผลติภัณฑ์อืนๆได้ และเป็นไปตามเงือนไขทีสายการบินกําหนด  

 ติดต่อขอรับบัตรโดยสารทีแผนกสํารองทีนังและบัตรโดยสาร โทร.0 2787 3366 เปิดทําการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น  ปิดทํา
การเสาร์-อาทิตย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

  ระยะเวลาออกบตัรโดยสาร: วนัที  1 ก.ย. – 15 ต.ค. 60 

 ระยะเวลาเดินทาง: วนัที  1 ก.ย. – 28 ธ.ค. 60 

 ช่วงยกเว้นการเดินทาง 19-21 ต.ค. / 1-3 ธ.ค. / 7-9 ธ.ค.  หากต้องการเดินทางช่วงเวลาดงักลา่วต้องชําระเงินเพิมกบัสายการบินฯโดยตรง 

 เทียวบินทีสามารถเลอืกใช้บริการได้มีดงันี 

- กรุงเทพ – ฮ่องกง  CX704, CX618, CX654, CX712, CX754 

- ฮ่องกง – กรุงเทพ  ไม่จํากดัเทียวบิน 

 

 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

อภิสิทธิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตีรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% 
 

ต่อท ี1*รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 12.5% เมือใช้คะแนนสะสม ซิตรีีวอร์ด เท่ายอดซือ 

- รับเครดิตเงินคืน 12.5% สําหรับบตัรเครดิตซิตี เอม็ วีซ่า และซิตี อลัทิมา่ 

- รับเครดิตเงินคืน 10% สําหรับบตัรเครดิตซิตีประเภทอืนๆ 

ต่อท ี2**รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 3.5% เมือใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลล์สลิป 

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร/ เซลล์สลิป รับเครดติเงนิคืน 

8,000 ขนึไป 200 บาท (2.5%) 

20,000 ขนึไป 500 บาท (2.5%) 

50,000 บาท ขนึไป 1,500 บาท (3%) 

100,000 บาท ขนึไป 3,500 บาท (3.5%) 
 

หรือ   รับสิทธิแบ่งชําระ 0% 3 เดือน*** สําหรับยอดใช้จา่ยตงัแต ่10,000  บาทขนึไป/ เซลล์สลิป                                                

(การทํารายการผ่อนชําระ ลกูค้าต้องแสดงความจํานงผ่านซิตีโฟน แบงก์กิง 1588 ลว่งหน้าอย่างน้อย  วนั ก่อนครบกําหนดวนัสรุปยอดบญัชี 

  ของสมาชิกบัตรฯ) 



 

เงอืนไขธนาคารซิตีแบงก์ 

*ยกเว้นบตัรเครดิตซิตีแคชแบ็ก บตัรเครดิตซิตี รอยัล ออร์คิด พลสั และบตัรเสริมทกุประเภท 

- คะแนนทีทํารายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลกิได้ 

- จํากดัยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที 1 – 300,000 บาท/ บตัรฯ/ รวมการใช้จ่ายศนูย์การค้าสยามพารากอน 
สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคฟัเวอรี / ตลอดรายการ 

  

**จํากดัการยอดใช้จ่ายสาํหรับต่อที 2  - 100,000 บาท/ บตัรฯ/ ศนูย์การค้า ตลอดรายการ 

- บตัรเครดิตซิตี รอยลั ออร์คิด พลสั ทกุประเภท ได้รับคะแนนสะสมครึงหนึง 

- บตัรเครดิตซิตีแคชแบ็กได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ทกุๆ การใช้จ่าย 10,000  บาท/ เซลล์สลปิ หรือ เครดิตเงินคืน  2,000 บาท สาํหรับการ 

  ใช้จ่าย  100,000 บาท/ เซลล์สลปิ โดยจํากดัยอดใช้จ่ายสงูสดุไม่เกิน 100,000  บาท 

 

*/** สนิค้าผ่อนชําระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบ่งชําระสาํหรับ Siam Gift Card และต้องแสดงใบเสร็จ
ร้านค้าทีซือสนิค้าควบคู่ภายในวนัเดียวกนั 

 

 

เงอืนไขธนาคารซิตีแบงก์ (ต่อ) 
 

***สงวนสทิธิการทํารายการแบ่งชําระ 1 ครัง/ บตัรฯ/ รอบบิล 

- สงวนสทิธิไม่ให้ทํารายการจากยอดจากการกดเงินสด 

- หากยกเลกิบัตรฯ ธนาคารซิตีแบงก์สงวนสทิธิเรียกเก็บเต็มจํานวนทนัที 
- การทํารายการผ่อนชําระ ลกูค้าต้องแสดงความจํานงผ่านซิตีโฟน แบงก์กิง 1588 ลว่งหน้าอย่างน้อย  วนั ก่อนครบกําหนดวนัสรุปยอดบญัชี 

  ของสมาชิกบัตรฯ 

- ยอดการใช้จ่ายแบ่งชําระ  0% 3 เดือน จะไม่สามารถร่วมรับเครดิตเงินคืนในต่อที 2 ได้ 

- ในกรณีทีลกูค้าติดต่อทํารายการหลงัวนัสรุปยอดบญัชี ลกูค้าอาจไม่สามารถทํารายการได้ครบทกุรายการตามทีลกูค้าต้องการ 

- การพิจารณาและการอนมุติัจะขนึอยู่กบัสถานะบัญชี ทงันีการพิจารณาอนมุติั และวงเงินอนมุัติให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของธนาคารฯ    
  ถ้าไม่ผ่านการอนุมติัทางธนาคารฯ จะแจ้งภายใน  วนัหลงัทําการลงทะเบียน  และเงือนไขเป็นไปตามทีธนาคารกําหนดกรณีมีข้อพิพาทเกิดขนึ 

  ให้ถือว่าหลกัฐานและคําตดัสนิของธนาคารฯ เป็นอนัสนิสดุ 

- ธนาคารซิตีแบงก์จะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน  60 วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิกบตัรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบตัรฯ  
  จนถงึวนัทีทําการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี 

- ไม่สามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชนัอืนได้ 

- สงวนสทิธิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตีทีออกในประเทศไทยเท่านัน  
- ธนาคารซิตีแบงก์ไม่มีสว่นเกียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถาม
รายละเอียดก่อนตดัสนิใจซือสนิค้าและบริการ 

- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาตัดสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆทีเกียวข้องกบัรายการสง่เสริมการขายนี 
- CBDH50 

 

 



 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยรับคืน 10%  

 

รับเครดติเงนิคืน 10%* เพยีงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย 

SMS ลงทะเบียนแลกคะแนน พิมพ์ PG วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย วรรค ตามด้วย จํานวนคะแนนทีต้องการแลก                

สง่มาที  4545888  (ครังละ3 บาท) 

     

เงอืนไข 

*• ผู้ ถือบตัร ต้องสง่ SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครังทีต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย  

   (วรรค) จํานวนคะแนนทีต้องการแลก ส่งมาที 4545888  (ครังละ3 บาท) 

• คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถกูตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรตามจํานวนคะแนนทีแจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนน 

   สะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดําเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กบัผู้ ถือบตัร  และคะแนนสะสมทีแลกไปแล้วไม่สามารถยกเลกิ ขอคืน  

   หรือเปลยีนแปลงได้ การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบญัชีเครดิต ดําเนินการภายใน  วนัทําการ  

• บตัรเครดิตไทเทเนียม บตัรเครดิตเพือธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบคุคลทกุประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนีได้  

• ธนาคารสงวนสทิธิการเปลียนแปลงเงือนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีข้อพิพาทคําตัดสนิของธนาคารถือเป็นข้อสนิสดุ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรีรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท 

เมือใช้จ่ายครบ   (บาทขนึไป/เซลล์สลิป) รับเครดติเงนิคืน 

10,000 100 (1%) 

30,000 450 (1.5%) 

50,000 1,000 (2%) 

จาํกัดรับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ตลอดรายการ 

เงอืนไข  

 สอบถามรายละเอียดและเงือนไขเพิมเตมิ ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าเช่าในสยามเซน็เตอร์และสินค้าทีร่วมรายการเท่านนั  

 สงวนสิทธิการให้เครดติเงินคนืเฉพาะลกูค้าทีใช้จ่ายตามเงือนไขทีบริษัทฯกําหนดและลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนของศนูย์การค้าเท่านัน        
(สยามเซน็เตอร์:  เคาน์เตอร์แลกรับการสมนาคณุชนั 1) มิฉะนนัถือว่าสละสิทธิ  

 เงือนไขการรับเครดิตเงินคนื : สงวนสิทธิการให้เครดติเงินคนืสงูสดุ 2,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชี ภายใต้ชือ-นามสกลุเดียวกนั ตลอดรายการ
ส่งเสริมการขาย  

 บริษัทฯจะเครดติเงินคนืเข้าบญัชีบตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสนิสดุรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบตัรเสริมเครดติเงินคนืจะโอนเข้าบญัชีบตัรหลกั
เท่านนั)  

 ในกรณีสงสยัวา่ไม่ได้รับเครดิตเงินคนื โปรดติดตอ่ศนูย์บริการบัตรเครดติภายใน 120 วนัหลงัจากวนัทีจบรายการ  

 ยอดการใช้จ่ายแตล่ะรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะคํานวณเครดติเงินคนืตอ่เซลล์สลิป  

 รายการส่งเสริมการขายนีไม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการส่งเสริมการขายอืนๆ ได้  

 ขอสงวนสิทธิในการเครดิตคนืเงิน เฉพาะสมาชิกทียงัคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวตักิารชําระดีจนถึงวนัทีมีการเครดิตเงินคนืในบญัชีของท่าน  

 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติทีเข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึน ในวนัทีกําหนดเท่านนัไม่นบัรวม ดอกเบีย ค่าปรับ คา่ธรรมเนียมต่างๆ ยอดคา่ใช้จ่ายที
ถกูยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายทีมีการคืนสินค้าในภายหลงั ยอดค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากบัตรเสริม ทีเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลกับริษัทฯ  

 รายการเครดิตเงินคนืไม่สามารถโอน/เปลียน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้  

 สงวนสิทธิในการเรียกเครดิตเงินคนืจากสมาชิกบตัร ในกรณีทีตรวจพบภายหลงัวา่มีการยกเลิกการทํารายการของรายการส่งเสริมการขายนี  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ โดยถือข้อมลูทีบริษัทฯมีอยู่เป็นสําคญั ผู้ ถือบตัรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพือการตรวจสอบ
กรณีจําเป็น  

 บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกียวข้องกบัสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสยักรุณาตดิต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านนั  

 ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงือนไขเป็นไปตามทีบริษัทฯกําหนด หากมีกรณีพิพาท คาํตดัสินของ
บริษัทฯ ถือเป็นทีสดุ  

 ยกเว้นการซอืสินค้าผ่อนชําระ Krungsri Smart Plan  

 ให้บริการสินเชือโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จํากดั  

 

 



 

            

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%  
 

เมือใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 

แลกรับเครดิตเงินคืน 12% วนัจนัทร์ - พฤหสั  หรือ 

แลกรับเครดิตเงินคืน 15% วนัศกุร์, เสาร์ และอาทิตย์ 

 

หมายเหต ุ: สําหรับสมาชิกบตัรเครดิต KTC ทีนําเซลล์สลิปจากการใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตฯ กบัร้านค้าเชา่ภายในศนูย์การค้าฯ เทา่นนั 
(โดยยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จา่ยผ่านบตัรเครดิตฯ จากแผนกตา่งๆ ภายในห้างสรรพสินค้า Paragon ไมส่ามารถร่วมรายการได้) มา
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทงัหมดของรายการทีจดุแลกรับการสมนาคณุทีกําหนด 

 

เงอืนไขรายการ 

• ยกเว้นบตัรเครดิต KTC Cash Back, บตัรเครดิต KTC ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บตัรเครดิตKTC Visa Corporate Gold  

   และบตัร KTC เพือหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้ 

• ขอสงวนสทิธิการมอบสทิธิประโยชน์ตามรายการนีให้แก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC ทีคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนดัชําระหนี 

   ตลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสริมการขายจนถึงวนัทีเคทีซีมอบสทิธิประโยชน์ในรายการนีให้สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธิเฉพาะ 

   การซือสนิค้าและ/หรือบริการเพือการใช้สอยสว่นบคุคลเท่านนั 

• ขอสงวนสทิธิสาํหรับสมาชิกบตัรเครดิตฯ ทีมีคะแนนสะสมเพียงพอกบัทีกําหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 

   วนัต่อวนัทีสมาชิกทํารายการเท่านนั โดยคะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดิตฯ ทนัทีทีสมาชิกบตัรเครดิตฯ ใช้แลก  

   เพือรับเครดิตเงินคืน 

• ขอสงวนสทิธิการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตัรเครดิตฯ ทีเกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน  วนั นบัจากวนัสนิสดุรายการ 

• ขอสงวนสทิธิโดยถือข้อมลูของเคทีซีเป็นสําคญั สมาชิกบตัรเครดิตฯ ผู้ ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซีรวมทงัเซลส์สลปิ 

   เพือเป็นหลกัฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจําเป็น 

• ขอสงวนสทิธิสทิธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลยีนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อืนได้ 

• เคทีซีขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกําหนดและเงือนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

   และกรณีมีข้อพิพาท คําตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นทีสนิสดุ 

 

           



 

 

 

 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท   
 

เมือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทีสยามเซน็เตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี   
 

- รับเงนิคืน 3% เมือช้อปครบทุก 5,000 บาท ต่อ เซลล์สลิป 

  

เงือนไข 

 เมือใช้จ่าย ณ  ร้านค้าเช่าภายในภายในสยามเซน็เตอร์และสยามดิสคัฟเวอรีทีกําหนด  

 การใช้จ่าย ครบทกุ  5,000 บาท  ตอ่ ใบเสร็จ  เท่านนั ยกเว้น สินค้าผอ่นชําระ  และการซือบตัรกํานลั 

 ขอสงวนสิทธิในการคํานวณเงินคืน 1,800 บาท  ตอ่ ท่าน ตลอดรายการ  

 ขอสงวนสิทธิ ในการมอบเงินคืน 90 วนัหลงัจบรายการ 

 ขอสงวนสิทธิสําหรับการลงทะเบียนทีจดุแลกของสมนาคณุทีกําหนดเท่านนั  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงของรางวลัในมลูคา่ทีเท่ากนัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ของรางวลัมี
จํานวนจํากดัและไมส่ามารถแลกเปลียนเป็นเงินสด 

  ขอสงวนสิทธิในการมอบเงินคืน เฉพาะบตัรเครดิตไทยพาณิชย์โดยผู้ ถือบตัรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัร และ
ไมผิ่ดนดัชําระเงินตลอดระยะเวลาสง่เสริมการขาย และขอเรียกคนืในกรณีทีตรวจพบในภายหลงัวา่ผู้ ทีได้ รับสิทธิมี
คณุสมบติัไมถ่กูต้อง  

 เฉพาะสินค้าทีร่วมรายการโปรดตรวจสอบเงือนไข ณ  จดุขาย 

 

 

 

 

 

 



 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%  
 

 รับเครดิตเงินคืน 10% เมือใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากบัยอดซือ/เซลล์สลิป 

            ประสงค์ใช้คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008) 

 รับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 6% (4,000 บาท ตลอดรายการ)   
           เมือมีการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตธนชาตแบบชําระเตม็จํานวน/เซลล์สลิป 
 

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป เครดิตเงนิคืน 

5,000 – 14,999 บาท 100 บาท (0.66-2%) 

15,000 – 29,999 บาท 500 บาท (1.66-3.33%) 

30,000 – 49,999 บาท 1,300 บาท (2.6-4.33%) 

50,000 บาทขนึไป 3,000 บาท (6%) 
 

เงอืนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงนิคืน 10%  :  

 สทิธิพิเศษสาํหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยทีใช้จ่ายผ่านบตัรฯ โดยต้องเป็นบตัรหลกัทีมีคะแนนสะสมในบตัรฯ 
เท่านนั  

 ผู้ ถือบตัรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลปิ เพือแลกรับเครดิตเงินคืน % ตามวนัทีทํารายการ 

 การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสทิธิเฉพาะผู้ ถือบตัรทีมีคะแนนสะสมอยู่ในบตัร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากบัยอด
ใช้จ่ายจากร้านค้าทีร่วมรายการในวนัทีธนาคารฯ ดําเนินการหกัคะแนนเพือทําการเครดิตเงินคืน  

 กําหนดการใช้คะแนนเพือแลกรับเครดิตเงินคืน % จากทุกยอดการใช้จ่าย สงวนสทิธิเฉพาะการทํารายการตงัแต่ 1,000 บาทขนึไป/
หมายเลขบัตร/เซลล์สลปิ  (กรณียอดใช้จ่ายตํากว่า ,  บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนีได้) และการเครดิตเงินคืนจะคํานวณจาก
จํานวนเงินหลกั  บาทขนึไป เศษของจํานวนเงินไม่ถงึ  บาท ไม่สามารถนํามาแลกเพือเป็นสว่นลดได้ ตวัอย่าง ยอดใช้จ่าย 5,550 บาท 
ตดัคะแนนที 5,500 คะแนน เท่ากบัเครดิตเงินคืน 550 บาท ซงึลกูค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการตดัคะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 
1770 ทกุครังทีต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดิตเงินคืน 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรเครดิต ตามจํานวนทีทําการแลกคะแนนในวนัทีเครดิตเงินคืน 

 ธนาคารฯ จะทําการเครดิตเงินคืนในวนัทําการถัดจากวนัทีผู้ ถือบตัรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน  

 กรณีทีลกูค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสําหรับทํารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจํานวนเท่ากับยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิไม่
ดําเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเท่ากบัยอดซือแลกรับเครดิตเงินคืนให้ 

 คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

 คะแนนสะสมทีขอใช้สทิธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลกิรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

 



 

เงอืนไขการรับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 6%:  

 ขอสงวนสทิธิการรับเครดิตเงินคืน สาํหรับลกูค้าทีลงทะเบียนเท่านัน ณ เคาน์เตอร์แลกรับการสมนาคณุ ชนั 1 สยามเซ็นเตอร์   

 การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี  ขอสงวนสทิธิเฉพาะสมาชิกทีมียอดการใช้จ่ายผ่านบตัรฯตงัแต่ 5,000 บาทขนึไป/หมายเลขบตัร/เซลล์สลิป   
และทํารายการแบบชําระเต็มจํานวนเท่านนั  โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้จ่าย/หมายเลขบตัร/เซลล์สลิป  

(ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ทีเกิดขนึในทกุยอดใช้จ่ายจะไม่นํามาคํานวณเครดิตเงินคืน 

 จํากดัการรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีสงูสดุ  4,000 บาท/บญัชีบตัร/ศนูย์การค้า/ตลอดรายการ 

 การเครดิตเงินคืนจะคํานวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ทงับตัรหลกั และบตัรเสริมรวมกนัจากทุกรายการสง่เสริมการขาย ที ศนูย์การค้า
สยามเซ็นเตอร์ ระหว่าง วนัที 15 มิ.ย. – 30 ก.ค. 60 เท่านนั โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบัตรหลกัเท่านนั 

 การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลยีนยอดซือปกติเป็นรายการผ่อนชําระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center  และ/หรือ  ณ จดุแลกของสมนาคณุ    

 ธนาคารฯ จะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตัรเครดิตบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัสนิสดุรายการสง่เสริมการขาย โดยสงวนสทิธิไม่ให้สาํหรับ
รายการทีเป็นการแยกยอดใช้จ่ายออกเป็นหลายเซลล์สลปิ และขอสงวนสทิธิคืนเงินเข้าบญัชีเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตทียงัคงมีสถานะปกติ 
และทีไม่ผิดนดัชําระจนถงึวนัทีทําการเครดิตเงินคืน  

 ยอดใช้จ่ายตามเงือนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่าย/เซลล์สลปิ สามารถนํามารวมคํานวณเพือรับเครดิตเงินคืนได้  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิทีจะระงบั หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีทีใช้บตัรเครดิตทีเป็นไปในลกัษณะเพือการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตร
เครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถปุระสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสจุริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบญัชีบัตรเครดิต ซงึมีผลเป็นการ
เพิมวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินทีธนาคารฯ กําหนด 

 การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลยีน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอืนได้ 
 

เงอืนไขอืนๆ : 

 สทิธิพิเศษสาํหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยทีใช้จ่ายผ่านบตัรฯ เท่านนั  

 บตัรเครดิตสาํหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนีได้ 

 ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของข้อมลูหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการและ
เซลล์สลปิไว้เพือการตรวจสอบในกรณีทีจําเป็น  

 สทิธิพิเศษนีไม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอืนได้ 

 ธนาคารไม่มีสว่นเกียวข้องกบัสนิค้าและบริการ  กรณีทีสนิค้าและบริการมีปัญหาในทกุกรณี  โปรดติดต่อศนูย์การค้าโดยตรง 

 สทิธิพิเศษนีไม่สามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพือการค้า หรือโดยทุจริต การซือบัตรของขวัญ การซือสนิค้าจากร้านค้าทีไม่ได้
ร่วมรายการ  เงินคืนทีเกิดจากการยกเลิกการซือสนิค้าและบริการ  รวมถึงรายการเงินคืนทีเกิดจาก Refund ทกุประเภท  

 กรณีทีมีข้อโต้แย้งเกียวกบัการคํานวณยอดใช้จ่ายเพือรับเครดิตเงินคืน ผู้ ถือบตัรต้องติดต่อธนาคารเพือตรวจสอบความถกูต้องภายใน 
9  วนันบัแต่วนัทีธนาคารทําการเครดิตเงินคืน 

 ข้อกําหนดและเงือนไข และระยะเวลา เป็นไปตามทีธนาคารฯ กําหนด กรณีทีมีข้อโต้แย้งใดๆ คําตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นทีสนิสดุ  

 ธนาคารฯขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงข้อกําหนดและเงือนไขหรือยกเลกิรายการสง่เสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการ
พิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า   

 กรุณาสอบถามข้อมูลเพิมเติม ณ จดุขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 
 



    

        

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต TMB 

รับ Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บาท หรือ แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน  
 

ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card* 

 

10,000 – 49,999 บาท 300 บาท (0.6-3%) 

 

50,000 บาทขนึไป 2,500 บาท (5%) 

 
 

*จํากดัการรับบตัร Siam Gift Card สงูสดุ  2  สิทธิ / 1 ลกูค้า / ศนูย์การค้า / ตลอดรายการ 

หรือ    แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน สิทธิพเิศษสําหรับสมาชกิบัตรเครดติ TMB SO GOOOD 

ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกบั ทีเอม็บี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทกุอย่าง  0% 3 เดือน (ขนัตํา 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)  
เพียงรูดแล้วโทร 1558  กด 1110  หรือ เลือกทํารายการด้วยตนเองผา่น TMB Touch/ TMB Internet Banking  

ก่อนวนัสรุปยอดบญัชี 
 

เงอืนไขโปรโมชัน 

- เฉพาะผู้ ถือบตัรเครดิต TMB ประเภทบคุคลธรรมดาเท่านนั  
- เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ตงัแต่ 10,000 บาท ขนึไปต่อเซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท หรือ ยอดใช้จ่ายตงัแต่ 50,000 

บาท ขนึไป/เซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card มลูค่า 2,500 บาท สงวนสทิธิสาํหรับลกูค้าทีมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้าฯ 
ทีกําหนด  ระหว่างวนัที 15 มิ.ย.- 30 ก.ค. 2560 โดยแสดงใบเสร็จร้านค้าทีซอืสนิค้าผ่านบัตรฯภายในวนัและศนูย์การค้าเดียวกนั 

- จํากดัการรับบตัรกํานลัสงูสดุ 5,000 บาท/บตัร / ศนูย์การค้า / ตลอดรายการ หรือสงูสดุรวม 2 สทิธิ / 1 ลกูค้า / ศนูย์การค้า / ตลอดรายการ 

- โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว    ไม่รวมยอดใช้จ่ายทีเกิดจากการซือบัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้าหรือร้านค้าทีไม่ร่วมรายการ   
ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ   ยอดใช้จ่ายทีถกูยกเลกิ  และยอดใช้จ่ายทีมีการคืนสนิค้าภายหลงั  

- จํากดัสทิธิเฉพาะร้านค้าและสนิค้าทีร่วมรายการ  

- รายการสง่เสริมการขายนี ไม่สามารถ แลก เปลยีน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสทิธิให้ผู้อืนได้ 

- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลง ข้อกําหนดและเงือนไข ระยะเวลา และสทิธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- สอบถามรายละเอียดเพิมเติมที TMB Contact Center โทร. 1558 

- สาํหรับผู้ ถือบตัรเครดิต TMB ทีมีสถานะบตัรปกติ และโทรเข้ามาทํารายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้วยตนเองผ่าน  
        TMB Contact Center  1558 ก่อน  20.00 น.ของวนัสรุปยอดบญัชี หรือผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 06.00- 

        220.00 น.จนถงึวนัสรุปยอดบญัชี (รอบบญัชีเดียวกบัทีมีการใช้จ่าย) 
 

 



เงอืนไข TMB So GOOOD 

- สาํหรับผู้ ถือบตัรเครดิต TMB ทีมีสถานะบตัรปกติ และโทรเข้ามาทํารายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้วยตนเองผ่าน  
   TMB Contact Center  1558 ก่อน  20.00 น.ของวนัสรุปยอดบญัชี หรือผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 06.00- 

   220.00 น.จนถงึวนัสรุปยอดบญัชี (รอบบญัชีเดียวกบัทีมีการใช้จ่าย) 
- ยอดใช้จ่ายทีไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายทีเกิดจากวงเงินชวัคราว ยอดเบิกถอนเงินสด 

   ลว่งหน้า รายการทีถกูยกเลกิหรือคืนสนิค้าภายหลงั  ยอดใช้จ่ายจากการซือกองทนุรวม ยอดใช้จ่ายทีเกิดจากบริการแลกเปลยีนเงินตรา 

   ต่างประเทศ  ยอดใช้จ่ายทีเกิดจากดอกเบีย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอืน ๆ 

- สงวนสทิธิยกเลกิคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบญัชีเงินฝากไม่ประจํา TMB ดอกเบียสงูจากยอดแบ่งจ่าย  
   TMB So GoOOD  
- ยอดขนัตําทีสามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขนึไป / เซลล์สลปิ 

 

 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

LUXE PAY 0% 6 เดือน สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต UOB LADY เท่านัน  
 

ช้อปสบายๆ กบั UOB LADY’S  LUXEPAY ให้คณุแบง่ชําระ 0% นาน 6 เดือน  

สําหรับยอดใช้จ่ายจากการซือเฉพาะกระเป๋าและรองเท้าในหมวดแฟชนั (ไม่รวมห้างสรรพสินค้า)  

ตงัแต่  10,000 – 200,000 บาท/เซลส์สลิป  กรุณาโทร  02 285 1555  ก่อนวนัสรุปยอดบญัช ี3 วนัทําการ  
 

เงอืนไข  

 รายการสง่เสริมการขายนีให้เฉพาะผู้ ถือบตัรเครดิตยโูอบีเลดีทีออกในประเทศไทยเท่านนั ยกเว้นบตัรเครดิตเพือธุรกิจ  

 การใช้จ่ายสาํหรับรายการนีต้องเป็นการใช้จ่ายตงัแต่ , - ,000 บาท/เซลส์สลปิ ในการซือกระเป๋า หรือรองเท้า ณ ร้านค้าในหมวด
สนิค้าแฟชนัเท่านนั โดยยึดตาม Merchant Category Code ทีวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดกําหนดเท่านนั คือ 5311, 5611, 5621, 5631, 5651, 

5661, 5681, 5691, 5699, 5948, 5999 และ 5309 

 ลกูค้าต้องแสดงความจํานงเข้าร่วมรายการนีผ่าน UOB Call Center - -   ลว่งหน้าอย่างน้อย  วนัทําการ ก่อนวนัครบกําหนดวนั
สรุปยอดบญัชีของสมาชิกบตัร 

 ในกรณีทีลกูค้าติดต่อทํารายการหลงัวนัสรุปยอดบญัชี ลกูค้าต้องชําระยอดขนัตําตามทีเรียกเก็บในรอบบญัชีนนัก่อน ธนาคารจงึจะพิจารณา
อนมุติัให้ร่วมโปรแกรมนีได้ 

 หากลกูค้าทําการยกเลิกบตัรเครดิต ธนาคารจะเรียกเก็บยอดใช้จ่ายเต็มจํานวนทนัที 

 การเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายนีจะไม่ได้รับคะแนนสะสม 

 


