
4.  CREDIT CARDS PRIVILEGES        รับบัตรก ำนัล / เงนิคืนสูงสุด 16% 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

           

(20 มี.ค. – 7 พ.ค. 2560) 

อภสิิทธ์ิเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติซิตีรั้บเครดติเงนิคืนสูงสุด 16% 
 
ต่อที่ 1 รับเครดติเงินคืนสูงสุด 12.5%*เพียงใช้คะแนน Citi Rewards เทา่กบัยอดใช้จา่ย ณ ร้านค้าภายในสยามเซ็นเตอร์  

 บตัรเครดิต Citi M Visa และ Citi ULTIMA รับเครดติเงินคืน 12.5 % 
 บตัรเครดิต Citi อ่ืนๆ รับเครดติเงินคืน 10% 

 
ต่อที่ 2 รับเครดติเงินคืนสูงสุด 3.5%** เม่ือใช้จา่ยผา่นบตัรฯ/เซลล์สลิป 

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 8,000 บาท ขึน้ไป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท  

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 20,000 บาท ขึน้ไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท 

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 50,000 บาท ขึน้ไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท 

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 100,000 บาท ขึน้ไป รับเครดติเงินคืน 3,500 บาท 
 
 
เงื่อนไขธนำคำรซติีแ้บงก์ :*ยกเว้นบตัรฯซิตี ้แคชแบ็ค, บตัรฯซิตี ้รอยลั ออร์คิด พลสั, บตัรฯซิตี ้บ๊ิกซี และบตัรเสริมทกุประเภท • คะแนนท่ีท า
รายการแล้วไมส่ามารถคืนหรือยกเลกิได้ *จ ากดัยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในตอ่ที่ 1 - 500,000 บาท/ทา่น(รวมบตัร
หลกัและบตัรเสริม)/ตลอดรายการ **จ ากดัยอดใช้จ่ายในตอ่ที่ 2  - 100,000 บาท /ทา่น (รวมบตัรหลกัและบตัรเสริม)/ตลอดรายการ */** สนิค้า
ผอ่นช าระผา่นระบบ Citi PayLite ไมส่ามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบง่ช าระส าหรับ Siam Gift Card  และต้องแสดงใบเสร็จร้านค้าที่ซือ้
สนิค้าควบคูภ่ายในวนัเดียวกนั • ธนาคารซิตีแ้บงก์จะท าการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน60วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิก
บตัรฯจะต้องคงสภาพสมาชิกบตัรฯ จนถึงวนัท่ีท าการโอนเครดติเงินคืนเข้าบญัชี • ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นได้ • สงวนสทิธ์ิเฉพาะ
สมาชิกบตัรเครดิตซติีท้ี่ออกในประเทศไทยเทา่นัน้  ● ธนาคารซติีแ้บงก์ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณา

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


ติดตอ่ร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอยีดกอ่นตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ • ธนาคารฯขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณา
ตดัสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เก่ียวข้องกบัรายการสง่เสริมการขายนี ้• CBBF86 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติเคทีซีแลกรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 15% 
  

- แลกรับเครดิตเงนิคืน 10% ส ำหรับยอดซือ้ 1 – 4,999.- ต่อเซลล์สลิป  
และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซือ้ แลกรับ (Item Code 0411) 

- แลกรับเครดิตเงนิคืน 13% ส ำหรับยอดซือ้ 5,000 – 20,000.- ต่อเซลล์สลิป  
และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซือ้ แลกรับ (Item Code 0412)  

- แลกรับเครดิตเงนิคืน 15% ส ำหรับยอดซือ้ 20,001.- ขึน้ไป ต่อเซลล์สลิป  
และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซือ้ แลกรับ (Item Code 0413) 
 

เงื่อนไขรำยกำร 

 ยกเว้นบตัรเครดิต KTC Cash Back, บตัรเครดิต KTC ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติสภากาชาดไทย, บตัรเครดิตKTC Visa Corporate Gold 
และบตัร KTC เพื่อหนว่ยงานรัฐ ไมส่ามารถร่วมรายการได้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิการมอบสทิธิประโยชน์ตามรายการนีใ้ห้แก่สมาชิกบตัรเครดติ KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดติฯ โดยไมผิ่ดนดัช าระ
หนีต้ลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสริมการขายจนถงึวนัท่ีเคทีซมีอบสทิธิประโยชน์ในรายการนีใ้ห้สมาชิกบตัรเครดิตฯ และขอสงวนสทิธ์ิ
เฉพาะการซือ้สนิค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยสว่นบคุคลเทา่นัน้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตฯ ท่ีมีคะแนนสะสมเพียงพอกบัท่ีก าหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวนัตอ่
วนัท่ีสมาชิกท ารายการเทา่นัน้ โดยคะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดิตฯ ทนัทีที่สมาชิกบตัรเครดติฯ ใช้แลกเพื่อรับ
เครดิตเงินคืน 

 ขอสงวนสทิธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดิตฯ ท่ีเกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุรายการ 



 ขอสงวนสทิธ์ิโดยถือข้อมลูของเคทีซีเป็นส าคญั สมาชิกบตัรเครดติฯ ผู้ ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบยีนกบัเคทีซีรวมทัง้เซลส์สลปิ
เพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 

 ขอสงวนสทิธ์ิสทิธิประโยชน์ตามรายการไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้ อ่ืนได้ 
 กรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซีถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 เคทีซีขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอยีด ข้อก าหนดและเง่ือนไขรายการสง่เสริมการขาย โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 กรุณาศกึษาเง่ือนไขและรายละเอียดเพิม่เตมิจากสือ่ประชาสมัพนัธ์ภายในศนูย์การค้าฯ หรือ โทร 02-123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th 

 

 

 

    

        

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติ TMB 

รับ Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บำท หรือ แบ่งจ่ำย 0% 3 เดือน  
 

ยอดใช้จ่ำยต่อเซลล์สลิป รับ Siam Gift Card* 
 

10,000 บาทขึน้ไป 300 บาท 
 

50,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท 
 

 

*จ ากดัการรับบตัร Siam Gift Card สงูสดุ 5,000 บาท/บตัรตลอดรายการ/ศนูย์ 

หรือ 
 

สิทธิพเิศษ ส ำหรับสมำชิกบัตรเครดติ TMB SO GOOODแบ่งจ่ำยได้ทุกอย่ำง  0% 3 เดือน 
ช้อปแล้วอยา่ลืมแบง่จา่ยกบั ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบง่จา่ยได้ทกุอยา่ง  0% 3 เดือน (ขัน้ต ่า 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)  
เพียงรูดแล้วโทร.1558 กด 1110 หรือ เลือกท ารายการด้วยตนเองผา่น TMB Touch/ TMB Internet Banking  
ก่อนวนัสรุปยอดบญัชี 
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น 

- เฉพาะผู้ ถือบตัรเครดิต TMB ประเภทบคุคลธรรมดาเทา่นัน้  
- เพียงมียอดใช้จ่ายผา่นบตัรฯ ตัง้แต ่10,000 บาท ขึน้ไปตอ่เซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มลูค่า 300 บาท หรือ ยอดใช้จ่ายตัง้แต่ 50,000 

บาท ขึน้ไป/เซลส์สลปิ รับ Siam Gift Card มลูคา่ 2,500 บาท สงวนสิทธ์ิส าหรับลกูค้าท่ีมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศนูย์การค้าฯ 
ที่ก าหนด  ระหวา่งวนัท่ี 20 มี.ค. - 7 พ.ค. 60 โดยแสดงใบเสร็จร้านค้าที่ซือ้สนิค้าผา่นบตัรฯภายในวนัและศนูย์การค้าเดียวกนั 

http://www.ktc.co.th/


- จ ากดัการรับบตัรก านลัสงูสดุ 5,000 บาท/บตัร ตลอดรายการ  
- โดยยอดใช้จ่ายดงักลา่ว    ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซือ้บตัรของขวญั บตัรเติมเงินทุกประเภท สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ   

ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ   ยอดใช้จ่ายที่ถกูยกเลกิ  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสนิค้าภายหลงั  
- จ ากดัสทิธิเฉพาะร้านค้าและสนิค้าที่ร่วมรายการ  
- รายการสง่เสริมการขายนี ้ไมส่ามารถ แลก เปลีย่น ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสทิธ์ิให้ผู้ อ่ืนได้ 
- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลง ข้อก าหนดและเง่ือนไข ระยะเวลา และสทิธิประโยชน์ตา่งๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 
- ส าหรับผู้ ถือบตัรเครดิต TMB ที่มีสถานะบตัรปกติ และโทรเข้ามาท ารายการบริการแบง่จ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้วยตนเองผา่น  
        TMB Contact Center  1558 ก่อน  20.00 น.ของวนัสรุปยอดบญัชี หรือผา่น TMB Touch / TMB Internet Banking ระหวา่งเวลา 06.00- 
        220.00 น.จนถึงวนัสรุปยอดบญัชี (รอบบญัชีเดียวกบัท่ีมีการใช้จ่าย) 
 
 
 
 
เงื่อนไข TMB So GOOOD 
- ยอดใช้จ่ายที่ไมส่ามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชัว่คราว ยอดเบิกถอน

เงินสดลว่งหน้า รายการท่ีถกูยกเลกิหรือคืนสนิค้าภายหลงั  ยอดใช้จ่ายจากการซือ้กองทนุรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเปลีย่น
เงินตราตา่งประเทศ  ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบีย้ คา่ปรับ และคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ 

- สงวนสทิธ์ิยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบญัชีเงินฝากไม่ประจ า TMB ดอกเบีย้สงูจากยอดแบ่งจ่าย TMB 
So GoOOD 

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

 
 
 
 

 
                  

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560)  

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติกสิกรไทยรับเงนิคืนสูงสุด 4,500 บำท 
(รวมกำรใช้จ่ำยที่ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน สยำมเซ็นเตอร์ สยำมดสิคัฟเวอร่ี 
      

- รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เม่ือช้อปครบ 20,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป 
- รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เม่ือช้อปครบ 80,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป 
- รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท เม่ือช้อปครบ 150,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป  
  

(จ ำกัดเครดติเงนิคืนสูงสุด 4,500 บำท / ท่ำนตลอดรำยกำร / รวมทุกศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน  สยำมเซ็นเตอร์  
และสยำมดสิคัฟเวอร่ี)     
 

 

เง่ือนไข 

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


• โดยให้ลกูค้าที่ใช้จ่ายผา่นบตัรฯ นาใบเสร็จและเซลส์สลิปภายใต้ช่ือ-สกุลเดียวกนั ภายในวนัเดียวกนั มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน สยาม
เซ็นเตอร์ ชัน้ 1 • จ ากดัมอบเครดิตเงินคืนสงูสดุ 4,500 บาท/ทา่นตลอดรายการรวมทกุศนูย์ • ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบญัชีบตัรเครดิต
ของผู้ ถือบตัร ภายใน 60 วนัหลงัจากสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย • ยกเว้น บตัรเครดิตนิติบคุคล บตัร Fleet Card  บตัรเครดิตแฮปปีอ้อนไลน์ 
บตัรเครดิตไทเบฟ และรายการแบง่จ่ายรายเดือน Smart Pay  และ KBank  Smart Pay By Phoneไมส่ามารถน ายอดมารวมคิดในการรับเครดิต
เงินคืนส าหรับรายการนีไ้ด้ • ผู้ ถือบตัรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวตัิการช าระเงินที่ดี ไม่ผิดนดัช าระเงิน
ตามข้อก าหนดของการเป็นผู้ ถือบตัรเครดิตของธนาคาร จนถึงวนัที่ได้รับเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ข้อก าหนด 
และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี ้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสินของธนาคารถือเป็นที่สิน้สดุ  • สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888   

 
 
 
 

 

      

 

(20 มี.ค. – 7 พ.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติออิอนทุกประเภท  (ยกเว้นบตัรเครดิตเพ่ือองค์กร) 
รับบัตรก ำนัล Starbucks สูงสุด 4,000 บำท 
 

 สะสมยอดช้อปผา่นบตัรเครดติอิออนครบ 15,000 – 34,999  บาท/ บตัร/ วนั รับบัตรก ำนัลStarbucks มูลค่ำ 500 บำท 

 สะสมยอดช้อปผา่นบตัรเครดติอิออนครบ 35,000 – 49,000 บาท/ บตัร/ วนั รับบัตรก ำนัลStarbucks มูลค่ำ 1,500 บำท  

 สะสมยอดช้อปผา่นบตัรเครดติอิออนครบทกุ  50,000 บาทขึน้ไป / บตัร/ วนั รับบัตรก ำนัลStarbucks มูลค่ำ 2,000 บำท  
(จ ากดัการรับบตัรก านลัสงูสดุ  4,000 บาท/ บตัร / ศนูย์การค้า / ตลอดรายการ) (จ ากดัการรับบตัรก านลัเพียงอตัราสงูสดุอตัราเดยีว) 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไข  

1. สิทธิพิเศษส าหรับผู้ ถือบตัรเครดิตอิออนทุกประเภทที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) 

(ยกเว้นบตัรเครดิตเพื่อองค์กร) ท่ีมียอดใช้สะสมจ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน ณ ร้านค้าภายในสยามเซ็นเตอร์ ตัง้แตว่นัท่ี 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 

60 (49 วนั) เทา่นัน้ 

2. ผู้ ถือบตัรต้องแสดงบตัรเครดิตอิออน, เซลส์สลปิ และใบเสร็จรับเงิน ณ จดุแลกรับการสมนาคณุที่ก าหนด เพื่อแลกรับบตัรก านลั 

ภายในวนัท่ีมียอดใช้จ่าย โปรดเก็บเซลส์สลปิและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลกัฐานการเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขาย 

3. .ยอดใช้จ่ายที่น ามาค านวณไม่รวมการช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการในโซนห้างสรรพสินค้า , Food Hall, Home Fresh Mart, 

Gourmet Market, Power Mall, สินค้าประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, บหุร่ี, บตัรก านลั, บตัรเติมเงินทกุประเภท, สินค้าผ่อนช าระ, 

สินค้าขายสง่เพื่อการค้า, ทองค าและจิลเวลร่ี, ร้านค้าออนไลน์, ธุรกรรมสินเช่ือเงินกู้และเช่าซือ้, การเบิกเงินสดลว่งหน้า ค่าปรับ 

คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ และยอดคา่ใช้จ่ายมีการคืนสนิค้าและ/หรือยกเลกิ 

4   .บตัรก านลัมีจ านวนจ ากดัและไมส่ามารถโอนหรือแลกเปลีย่นเป็นเงินสดหรือสทิธิประโยชน์อื่นได้ 

5. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบั ยกเลกิ หรือปฏิเสธการมอบบตัรก านลั ในกรณีมีการใช้บตัรเครดิตอิออนโดยทจุริต การใช้เพ่ือการค้า 



6. เชิงพาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกวา่ที่บริษัทฯ ก าหนด และ/หรือการกระท าผิดเง่ือนไข 

ที่บริษัทฯ ก าหนด 

  7.  เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขตา่งๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

8.  โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จดุขาย หรือที่ www.aeon.co.th หรือสือ่ประชาสมัพนัธ์อื่นของบริษัทฯ 

9. กรณีมีข้อพิพาทให้ค าตดัสนิของบริษัทฯ เป็นท่ีสิน้สดุ 

  10. หากข้อก าหนดและเง่ือนไขนีจ้ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกนัระหว่างภาษาดงักลา่ว               

ในการตีความให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั 

 
 
 

 
 

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560) 
สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชิกบัตรเครดติธนชำต 

 รับเครดติเงนิคืน 10% เม่ือใช้คะแนนสะสมแลกเท่ำกับยอดซือ้/เซลล์สลิป 

 รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 2,000 บำท  (เมื่อมีการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตธนชาตแบบช าระเต็มจ านวน/เซลล์สลปิ) 
 

ยอดใช้จ่ำย/เซลล์สลิป เครดิตเงนิคืน 
3,000 บาทขึน้ไป 100 บาท 
10,000 บาทขึน้ไป 350 บาท 
30,000 บาทขึน้ไป 1,200 บาท 

 

เงื่อนไขกำรใช้คะแนนสะสมเท่ำกับยอดใช้จ่ำย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงนิคืน 10%:  

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบตัรฯ โดยต้องเป็นบตัรหลกัที่มีคะแนนสะสม
ในบตัรฯ เทา่นัน้  

 ผู้ ถือบตัรสามารถใช้คะแนนสะสมเทา่กบัยอดใช้จ่ายตอ่เซลล์สลปิ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวนัท่ีท ารายการ 

 การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสทิธ์ิเฉพาะผู้ ถือบตัรท่ีมีคะแนนสะสมอยูใ่นบตัร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเทา่กบั
ยอดใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการในวนัท่ีธนาคารฯ ด าเนินการหกัคะแนนเพื่อท าการเครดิตเงินคืน 

 ก าหนดการใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทกุยอดการใช้จ่าย สงวนสิทธิเฉพาะการท ารายการตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้ไป/
หมายเลขบตัร/เซลล์สลปิ (กรณียอดใช้จ่ายต ่ากวา่ 1,000 บาท ไมส่ามารถเข้าร่วมรายการนีไ้ด้) และการเครดิตเงินคืนจะค านวณจาก
จ านวนเงินหลกั100 บาทขึน้ไป เศษของจ านวนเงินไม่ถึง 100 บาท ไม่สามารถน ามาแลกเพื่อเป็นส่วนลดได้ ตวัอย่าง ยอดใช้จ่าย 
3,550 บาท ตดัคะแนนที่ 3,500 คะแนน เท่ากบัเครดิตเงินคืน 350 บาท ซึ่งลกูค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการตดัคะแนน (Code: 
115001) โดยโทร. 1770 ทกุครัง้ที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดิตเงินคืน 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรเครดิต ตามจ านวนที่ท าการแลกคะแนนในวนัท่ีเครดิตเงินคืน 



 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคืนในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 
 

 กรณีที่ลกูค้ามีคะแนนสะสมไมเ่พียงพอส าหรับท ารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจ านวนเท่ากบัยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
ด าเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเทา่กบัยอดซือ้แลกรับเครดิตเงินคืนให้ 

 คะแนนสะสมไมส่ามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

 คะแนนสะสมที่ขอใช้สทิธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้วไมส่ามารถขอคืน หรือยกเลกิรายการได้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขกำรรับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 2,000 บำท:  

 ขอสงวนสทิธ์ิการรับเครดิตเงินคืน ส าหรับลกูค้าท่ีลงทะเบียน ณ เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์เทา่นัน้ 

 การรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี  ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีมียอดการใช้จ่ายผ่านบตัรฯตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไปต่อหมายเลขบตัรต่อ
เซลล์สลิป   และท ารายการแบบช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้จ่าย / 
หมายเลขบตัร / เซลล์สลปิ (ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึน้ในทกุยอดใช้จ่ายจะไมน่ ามาค านวณเครดิตเงินคืน 

 จ ากดัการรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีสงูสดุ  2,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

 การเครดิตเงินคืนจะค านวณจากยอดการใช้จ่ายผา่นบตัรฯ ทัง้บตัรหลกั และบตัรเสริมรวมกนัจากทกุรายการสง่เสริมการขาย 
ที่ศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ระหวา่ง วนัท่ี 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60 เทา่นัน้ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัเทา่นัน้ 

 การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลี่ยนยอดซือ้ปกติเป็นรายการผ่อนช าระ  (IPP on Call) ผ่าน Call Center  และ/หรือ  ณ จุดแลกรับการ
สมนาคณุ   การซือ้บตัรก านลัศนูย์ฯ   

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดิตบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย โดยสงวนสิทธ์ิไม่ให้
ส าหรับรายการท่ีเป็นการแยกยอดใช้จ่ายออกเป็นหลายเซลล์สลปิ และขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินเข้าบญัชีเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตท่ียงัคงมี
สถานะปกติ และที่ไมผิ่ดนดัช าระจนถึงวนัท่ีท าการเครดิตเงินคืน  

 ยอดใช้จ่ายตามเง่ือนไขตอ่ที่1 สามารถน ามารวมค านวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบั  หรือ   ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บตัรเครดิตที่เป็นไปในลกัษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ 
การใช้บตัรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวตัถุประสงค์ในการใช้บตัรเครดิตโดยสจุริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบญัชีบตัร
เครดิต ซึง่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บตัรเครดิตให้เกินกวา่วงเงินท่ีธนาคารฯ ก าหนด 

 การเครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอน เปลีย่น หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้ 
 

เงื่อนไขอื่นๆ : 

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จ่ายผา่นบตัรฯ เทา่นัน้  

 บตัรเครดิตส าหรับองค์กร (Corporate Card) ไมส่ามารถเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายนีไ้ด้ 

 ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของข้อมลูหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ  สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการและ
เซลล์สลปิไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จ าเป็น  

 สทิธิพิเศษนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นได้ 

 ธนาคารไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ  กรณีที่สนิค้าและบริการมีปัญหาในทกุกรณี  โปรดติดตอ่ศนูย์การค้าโดยตรง 



 สทิธิพิเศษนีไ้มส่ามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทจุริต การซือ้บตัรของขวญั การซือ้สินค้าจากร้านค้าที่ไม่ได้
ร่วมรายการ  เงินคืนท่ีเกิดจากการยกเลกิการซือ้สนิค้าและบริการ  รวมถึงรายการเงินคืนท่ีเกิดจาก Refund ทกุประเภท 

 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการค านวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ ถือบตัรต้องติดตอ่ธนาคารเพื่อตรวจสอบความถกูต้องภายใน  
90 วนันบัแตว่นัท่ีธนาคารท าการเครดิตเงินคืน 

 ข้อก าหนดและเง่ือนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ ก าหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ  

 ธนาคารฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการ
พิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า   

 กรุณาสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ณ จดุขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 
 

 
 
 
 

 

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560)  
สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติ กรุงศรีรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 2,000บำท 

เม่ือใช้จ่ำยครบ  (บำทขึน้ไป/เซลส์สลิป) รับเครดติเงินคืน 
10,000.- 100.- 
30,000.- 450.- 
50,000.- 1,000.- 

  

(จ ากดัการรับเครดติเงินคืนสงูสดุ 2,000 บาทตอ่หมายเลขบญัชีตอ่ตลอดรายการ) 
 

เงื่อนไขกำรรับเครดิตเงินคืน : สงวนสิทธ์ิการให้เครดิตเงินคืนสงูสดุ 2,000 บาท ต่อหมายเลขบญัชี ภายใต้ช่ือ-นามสกุลเดียวกัน ตลอด
รายการสง่เสริมการขาย • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย (กรณีบตัรเสริมเครดิตเงินคืน
จะโอนเข้าบญัชีบตัรหลกัเท่านัน้) • ในกรณีสงสยัว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศนูย์บริการบตัรเครดิตภายใน 120 วนัหลงัจากวนัที่จบ
รายการ • ยอดการใช้จ่ายแตล่ะรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะค านวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป • รายการสง่เสริมการ
ขายนีไ้ม่สามารถใช้ร่วมกับรายการสง่เสริมการขายอื่นๆ ได้ • ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกท่ียงัคงสภาพสมาชิกอยู่และมี
ประวตัิการช าระดีจนถึงวนัที่มีการเครดิตเงินคืนในบญัชีของท่าน • ยอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึน้ ในวนัที่ก าหนด
เทา่นัน้ไมน่บัรวมดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ • ยอดคา่ใช้จ่ายที่ถกูยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลงั ยอดค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จากบตัรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบญัชีบตัรหลกับริษัทฯ • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ • ขอ
สงวนสทิธ์ิในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบตัร ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงัว่ามีการยกเลิกการท ารายการของรายการสง่เสริมการขายนี ้• 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ โดยถือข้อมลูท่ีบริษัทฯมีอยูเ่ป็นส าคญั ผู้ ถือบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณีจ าเป็น • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสยักรุณาติดต่อผู้ ให้บริการโดยตรงเท่านัน้ • ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เง่ือนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯก าหนด หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสนิของบริษัทฯ ถือเป็นที่สดุ • 
ยกเว้นการซือ้สนิค้าผอ่นช าระ Krungsri Smart Plan • ให้บริการสนิเช่ือโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

(20 มี.ค. –7 พ.ค. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติ Standard Chartered  

รับบัตรก ำนัลสตำร์บคัส์สูงสุด 2,000 บำท 
 

 เม่ือใช้จา่ยครบทกุๆ 2,000 บาท/เซลล์สลิป รับบตัรก านลั Starbuck มลูคา่ 100 บาท  
(จ ากดัการรับบตัรก านลัสงูสดุ 2,000 บาท/หมายเลขบตัร/ตลอดรายการ)   
 
เงื่อนไขกำรรับบัตรก ำนัล  
 ใช้จา่ยครบทกุๆ 2,000 บาทตอ่เซลส์สลปิ รับบตัรก านลั Starbucks มลูคา่ 100 บาท (เศษของจ านวน 2,000 บาทในแตล่ะเซลส์สลปิ จะไมม่ี
สทิธ์ิได้รับบตัรก านลั และไมส่ามารถน ายอดมารวมกนัเพ่ือรับบตัรก านลั) 
 จ ากดัการรับบตัรก านลัสงูสดุ 2,000 บาท/หมายเลขบตัร/ตลอดรายการ หากธนาคารฯ ตรวจสอบพบวา่สมาชิกบตัรฯมีการรับบตัรก านลัเกิน
กวา่ทีก่ าหนดไว้ ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเงินในบญัชีบตัรหรือเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดิตตามมลูคา่ของบตัรก านลัท่ีสมาชิกบตัรฯ 
รับเกินสทิธ์ิไป โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 รายการใช้จ่ายซือ้บตัรก านลัของห้างสรรพสนิค้า หรือร้านค้าตา่งๆ รวมถงึการช าระคา่บริการตา่งๆ เช่น คา่โทรศพัท์ คา่สาธารณปูโภค คา่
ประกนั ไมส่ามารถน าเซลล์สลปิมาร่วมรายการเพื่อรับบตัรก านลัได้ 
 มลูคา่บตัรก านลัที่ได้รับจะค านวณจากยอดการใช้จา่ยสงูสดุจากหมายเลขบตัรเดยีวกนั ภายในวนัเดียวกนั จากทกุร้านค้าภายในสยามเซ็น
เตอร์ และแสดงเซลล์สลปิพร้อมบตัรเครดติ เพื่อตดิตอ่ขอรับบตัรก านลั ณ จดุให้บริการ  
 บตัรก านลัไมส่ามารถโอนสทิธ์ิหรือเปลีย่นแปลงเป็นเงินสดได้ 
 ส าหรับรายการท่ีถกูยกเลกิ/คืนในภายหลงั หรือในกรณีที่สมาชิกบตัรฯ ปฏิเสธการจา่ยเงินหรือร้านค้ายินยอมคืนยอดใช้จ่ายหลงัจากที่
ธนาคารฯ ได้มอบของก านลัแล้ว ธนาคารฯ จะหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดติหรือเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดติตามมลูคา่ของบตัรก านลัที่สมาชิก
บตัรฯได้รับไป  
 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิรายการ (หากบตัรก านลัหมด หรือเน่ืองจากเหตอ่ืุนตามท่ีธนาคารเห็นสมควร) หรือแก้ไข  เพ่ิมเติม หรือ 
เปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 เง่ือนไขของบตัรก านลัเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการก าหนด โปรดศกึษาเง่ือนไขจากบตัรก านลั หรือสอบถามรายละเอยีดจากผู้ให้บริการโดยตรง 
ธนาคารฯ มิได้มีสว่นรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการของร้านค้าที่ให้บริการ หากมีข้อบกพร่องหรือไมไ่ด้รับความสะดวก กรุณาติดตอ่ผู้
ให้บริการโดยตรง 



 ยอดการใช้จ่ายของบตัรเสริมจะนบัรวมกบัเข้ากบัยอดใช้จา่ยของบตัรหลกัเพ่ือจะได้รับสทิธ์ิตามเง่ือนไขของรายการนี ้     
 ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะบตัรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดท่ีออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   
 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 กรณีที่รายการสง่เสริมการขายนีข้ดัหรือแย้งหรือไมส่อดคล้องกบักฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหนว่ยงานก ากบัใดๆ ธนาคารฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิรายการได้   
 กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสดุ 

 

 
 
 
 

 
 

(20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60) 
สิทธิพเิศษเฉพำะสมำชกิบัตรเครดติไทยพำณิชย์รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 1,500บำท                             
(รวมกำรใช้จ่ำยที่สยำมเซ็นเตอร์และสยำมดสิคัฟเวอร่ี 
 

 เม่ือใช้จา่ยครบทกุ 5,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3%   
(จ ากดัการรับเครดติเงินคืนสงูสดุ 1,500 บาท/ทา่น/ตลอดรายการรวมสยามเซ็นเตอร์และสยามดสิคฟัเวอร่ี)   
 

 เงื่อนไข  

 เมื่อใช้จา่ย ณ  ภายในสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคฟัเวอรีเทา่นัน้   

 การใช้จา่ย ครบทกุ  5,000 บาท  ตอ่ ใบเสร็จ  ณ ร้านค้าเชา่ภายในสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคฟัเวอรี เทา่นัน้ ยกเว้น สนิค้าผอ่น
ช าระ การซือ้เพื่อค้า ขายสง่ บตัรโทรศพัท์  คา่โทรศพัท์มือถือรายเดือน  บตัรเติมเงิน Gift Card Voucher และคา่สาธารณปูโภค อาทิ 
คา่น า้ คา่ไฟ  การแลกเปลีย่นเงิน  สนิค้าผอ่นช าระ SCB 0% ดีจงั น ามาแสดงที่จดุแลกรับของสมนาคณุที่ก าหนด 

 ขอสงวนสทิธ์ิในการค านวณเงินคนื 1,500 บาทตอ่ทา่นตลอดรายการ  

 ขอสงวนสทิธ์ิ ในการมอบเงินคืน 90 วนัหลงัจบรายการ 

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวลัในมลูคา่ท่ีเทา่กนัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ของรางวลัมจี านวนจ ากดัและ
ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงินสด 

  ขอสงวนสทิธ์ิในการมอบเงินคืน เฉพาะบตัรเครดิตไทยพาณิชย์โดยผู้ ถือบตัรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัร และไมผิ่ดนดัช าระ
เงินตลอดระยะเวลาสง่เสริมการขาย และขอเรียกคืนในกรณีท่ีตรวจพบในภายหลงัวา่ผู้ ท่ีได้ รับสทิธ์ิมีคณุสมบตัิไมถ่กูต้อง  

 เฉพาะสนิค้าที่ร่วมรายการโปรดตรวจสอบเง่ือนไข ณ  จดุขาย 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

เงื่อนไขกำรเข้ำร่วมรำยกำร 

Summer Sale เฉพาะร้านค้าท่ีเข้าร่วมรายการ • Siam Special Instant Rewards รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าในสยามเซ็น
เตอร์ ภายในวนัเดียวกนัเทา่นัน้ ครบ 1,000 บาท / วนั แลกรับ Absolute Siam Pouch ถงุน าโชค มลูคา่ 200 บาท และ My 
Kitchen Voucher มลูคา่ 100 บาท จ ากดัการแลกรับ 1 สิทธ์ิ / ทา่น / วนั รวม 1,000 รางวลัตลอดรายการ, ครบ 7,000 บาท / 
วนั แลกรับ My Kitchen Gift Card มลูคา่ 300 บาท จ ากดัการแลกรับ 1 สิทธ์ิ / ทา่น / วนั และ 3 สิทธ์ิ / ทา่น / ตลอดรายการ 
รวม 575 รางวลัตลอดรายการ, ครบ 15,000 บาท / วนั เฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย์เทา่นัน้ และต้องมีใบเสร็จอย่างน้อย 2 ร้านค้า
ขึน้ไป แลกรับ Siam Gift Card มลูคา่ 1,500 บาท จ ากดัการแลกรับ 1 สิทธ์ิ / ทา่น / สปัดาห์  รวม 50 รางวลั / สปัดาห์ จ ากดั
รวม 350 รางวลัตลอดรายการ, เศษสว่นจากการรวบรวมใบเสร็จท่ีน ามาแลกรับของก านลัไปแล้วนัน้ ยอดท่ีเหลือให้ถือว่าน า
มาร่วมรายการไมไ่ด้อีก, ของก านลัมีจ านวนจ ากดัตามท่ีระบไุว้ โดยไมส่ามารถ แลก เปล่ียนเป็นเงินสด หรือรางวลัอ่ืนๆ, 
เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกรายการสง่เสริมการขาย
โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า • Credit Cards Privileges  เป็นไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคาร ติดตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม
ได้ท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 1 สยามเซน็เตอร์ 
 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิ  ยกเว้น กำรสะสมยอดใบเสร็จจำกกำรใช้จ่ำยดังนี ้
การจองสินค้าท่ียงัไมมี่การจา่ยมดัจ าจริง หรือ การจา่ยมดัจ าท่ีสามารถคืนเงินได้ • การซือ้เพ่ือการค้า / ขายสง่ • การช าระคา่
สาธารณปูโภค หรือ ซือ้เพ่ือการลงทนุ เชน่ การซือ้หนว่ยลงทนุ  คา่ประกนัชีวิต คา่น า้ คา่ไฟ คา่โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น • การ
ซือ้บตัรเตมิเงินโทรศพัท์ • การช าระสินค้าด้วยบตัรก านลัเงินสดของร้านค้าหรือบตัรก านลัใดๆ • การแลกเปล่ียนเงิน 
(Exchange) • การแยกใบเสร็จจากยอดซือ้เพียงรายการเดียว 
 
จุดลงทะเบียนแลกรับของสนำคุณ 
เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์ 

 

 


