BOXING DAY: พิเศษ เฉพาะวันที9 :; ธันวาคม :?;@ ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
ช้อป :O,OOO.- ขึU นไป รับคืนรวมสูงสุด 2,000.- (10%)
ช้อปครบ... ขึU นไป

20,000.-

ลูกค้าทั 9วไป รับ

ลูกค้าบัตรเครดิตวันสยาม–กสิกรไทย รับเพิ9ม

Siam Gift Card 1,000.-

(@ สิทธิm /ท่าน , รวม 1OO สิทธิm)

เครดิตเงินคืน @,OOO.-*
(จํากัด 1OO สิทธิm)

เงื9อนไขรายการส่งเสริมการขายแลกรับ Siam Gift Card 1,000.1. รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าที3ร่วมรายการ ภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
มาแลกรับการสมนาคุณ ภายในวันที3ซืDอสินค้าเท่านัDน โดยจะต้องเป็ นใบเสร็จที3ซืDอสินค้าตัDงแต่เวลา KL.LL น.เป็ นต้นไป
2. จํากัดการแลกรับ Siam Gift Card 1,000 บาท ได้เพียง K สิทธิ^/ ท่านเท่านัDน
3. สงวนสิทธิ^เฉพาะลูกค้าที3มารับสิทธิ^ดว้ ยตนเอง หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ^ได้ดว้ ยตนเอง ต้องทําหนังสือมอบอํานาจเพื3อมา
รับสิทธิ^การสมนาคุณจากบริษัทฯ เท่านัDน และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที3ซืDอสินค้า มิเช่นนัDนถือว่าสละสิทธิ^ทุกกรณี
4. เอกสารที3นํามาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที3กาํ หนด+บัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต
(กรณีชาํ ระเป็ นบัตรเครดิต)
5. สงวนสิทธิmงดร่วมรายการ : ซืD อสินค้า 1 ชิD น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซืD อบัตรกํานัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้า
ต่างๆ, การจองสินค้าที3ยงั ไม่มีการจ่ายมัดจําจริง หรือ การจ่ายมัดจําที3สามารถคืนเงินได้, การซืD อเพื3อการค้า / ขายส่ง, การชําระ
ค่าสาธารณูปโภค หรือ ซืD อเพื3อการลงทุน เช่น การซืD อหน่ วยลงทุน ค่าประกันชีวติ ค่านํDา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น, การ
ซืD อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี3ยนเงิน (Exchange)
6. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซืD อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้
7. ขอสงวนสิทธิ^ในการแจกของรางวัลให้กบั ผูท้ ี3มีเงื3อนไขครบตามกําหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
8. หากแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนีD แล้ว ไม่สามารถนําไปแลกของรางวัลในรายการอื3นได้อีก
9. เงื3อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็ นไปตามที3บริษัทฯ กําหนด โปรดตรวจสอบเงื3อนไขเพิ3มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ^ในการเปลี3ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื3อนไขโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื3 องมาจากการสื3อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
12. กรณีนําใบเสร็จฯที3เป็ นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื3อลูกค้าให้ชดั เจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ^ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
เงื9อนไขรายการส่งเสริมการขายรับเครดิตเงินคืนบัตรเครดิตวันสยาม – กสิกรไทย
*• สงวนสิทธิ^เฉพาะผูถ้ ือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ที3มียอดใช้จา่ ยที3ศนู ย์การค้าสยามเซ็นเตอร์เท่านัDน โดยจะต้องเป็ นใบเสร็จที3
ซืD อสินค้าตัDงแต่เวลา KL:LL น. เป็ นต้นไป • รวบรวบใบเสร็จและเซลส์สลิปที3ใช้จา่ ยภายใต้ชื3อ-สกุลเดียวกันและในวันเดียวกัน ตัDงแต่
20,000 บาทขึD นไปต่อวัน รับเครดิตเงินคืนภายในวันเดียวกันเท่านัDน ที3 จุดลงทะเบียนสยามเซ็นเตอร์ ชัDน G • สิทธิ^มีจาํ นวนจํากัด,
จํากัด KLL ท่าน/ วัน และ 1 สิทธิ^/ ท่าน/ ตลอดรายการ, สงวนสิทธิ^ลกู ค้าที3มารับก่อนตามลําดับ • สงวนสิทธิ^ให้ลกู ค้าที3มารับสิทธิ^

ด้วยตัวเองเท่านัD น หรือกรณี ไม่สามารถมารับสิทธิ^ได้ดว้ ยตนเอง ต้องทําหนั งสือมอบอํานาจตามที3ศูนย์การค้าฯ กําหนดเพื3อมารับ
สิทธิ^เท่านัDน • ผูถ้ ือบัตรเครดิตที3ได้รบั เครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนีD แล้ว ไม่สามารถรับโปรโมชัน3 จากรายการส่งเสริม
การขายอื3นๆได้อีก • กรณี ที3ทางผูถ้ ือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตไม่วา่ กรณีใดๆ ภายหลังจากที3ทางธนาคารได้มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิต ธนาคารจะหักคืนเครดิตเงินคืนออก
จากบัญชีที3ธนาคารได้เข้าเครดิตเงินคืนให้ • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจาก สิD นสุดรายการส่งเสริมการขาย •
เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี3ยนมือหรือแลกเป็ นเงินสดได้ • ธนาคารสงวนสิทธิ^ในการให้เครดิตเงินคืน โดยยึดถือข้อมูลที3
ธนาคารมีอยูเ่ ป็ นสําคัญ และไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปั ญหา ทางเทคนิ คต่างๆ ซึ3งผูถ้ ือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้
เป็ นหลักฐานอ้างอิง และเพื3อการตรวจสอบกรณี จาํ เป็ น • ผูถ้ ื อบัตรที3 จะได้รบั เครดิ ตเงินคืนต้องมีสถานะบัตรเครดิ ตเป็ นปกติ มี
ประวัติการชําระเงินที3ดี ไม่ผิดนัดชําระเงินตามข้อกําหนดของการเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที3ได้รบั เครดิตเงินคืน •
ธนาคารมีสิทธิ^ในการเปลี3ยนแปลงเงื3อนไข ข้อกําหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนีD โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมี
กรณีพิพาท คําตัดสินของธนาคารถือเป็ นที3สิDนสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ3มเติมได้ที3 K-Contact Center 0 2888 8888
เงื3อนไขรวม • รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay KBank Smart Pay by Phone, การซืD อบัตรกํานัล หรือ บัตรเติมเงินของ
ร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที3ยงั ไม่มีการจ่ายมัดจําจริง หรือ การจ่ายมัดจําที3สามารถคืนเงินได้, การซืD อเพื3อการค้า / ขายส่ง, การ
ชําระค่าสาธารณู ปโภค หรือ ซืD อเพื3อการลงทุน เช่น การซืD อหน่ วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่านํD า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น,
การซืD อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี3ยนเงิน (Exchange) ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนีD ได้

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที9รว่ มรายการ Boxing Day
สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื9อองค์กร)
รับเพิ9มบัตรกํานัลสตาร์บคั มูลค่า 1,000 บาท เมื9อมียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรฯ ตังU แต่ 20,000 บาทขึU นไป/ เซลส์สลิป

จํากัดรวมการใช้จา่ ยที9 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี9

ข้อกําหนดและเงื9อนไข
1. สิทธิพิเศษสําหรับผูถ้ ือบัตรเครดิตทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื3อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื3อมียอดใช้จ่ายที3รา้ นค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี3 ตาม
เงื3อนไขที3กาํ หนดเฉพาะวันที3 26 ธ.ค. 61
2. ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั บัตรกํานัลสตาร์บคั ส์มลู ค่า 1,000 บาท เมื3อมียอดใช้จา่ ยตัDงแต่ 20,000 บาท ขึD นไป/ เซลส์สลิป
(สูงสุด 1,000 บาท / ท่าน / รายการส่งเสริมการขาย รวมทุกศูนย์การค้า)
3. บัตรกํานั ลมีจาํ นวนจํากัดสําหรับศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี3 รวมทุกศูนย์การค้าจํานวน 30
สิทธิ^ / รายการส่งเสริมการขาย
4. บริษัทฯ จะคํานวณสิทธิ^จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่รวมถึงการใช้จ่ายที3หา้ งสรรพสินค้าพารากอน, ฟู้ด ฮอลล์, โฮม เฟรช
มาร์ท, กูรเ์ มต์ มาร์เก็ต, เพาเวอร์มอลล์, การชําระค่าสินค้าหรือบริการประเภทเครื3องดื3มแอลกอฮอล์, บุหรี3, บัตรกํานั ล, บัตรเติม
เงิน, ทองคําและจิลเวลรี3, สินค้าขายส่งเพื3อการค้า, สินค้าผ่อนชําระ, สินเชื3อเงินกูแ้ ละเช่าซืD อ, การซืD อหน่ วยลงทุน, การแลกเปลี3ยน
เงินตราต่างประเทศ, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบีD ย ค่าธรรมเนี ยมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยมและภาษี อากรต่างๆ
และรายการที3มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
5. ผูถ้ ื อบัตรสามารถรับบัตรกํานั ลโดยแสดงบัตรเครดิ ต เซลส์สลิ ป และใบเสร็จรับเงินที3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน จุดรับของ
สมนาคุ ณ ชัDน M บริเวณ Star Dome, ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เคาน์ เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชัDน G, ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี3
เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชัDน G ภายในวันและสาขาเดียวกันกับที3มียอดใช้จา่ ย

6. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี3ยวข้องกับบัตรกํานัล ข้อกําหนดและเงื3อนไขการใช้บตั รกํานัลเป็ นไปตามที3ผูใ้ ห้บริการกําหนด หากพบความ
ไม่สะดวกในการใช้บริการหรือความชํารุดบกพร่อง กรุณาติดต่อผูใ้ ห้บริการโดยตรง
7. บัตรกํานัลเป็ นสิทธิ^เฉพาะตัวของผูถ้ ือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี3ยน แลกเป็ นเงินสดหรือสิทธิ^อื3นหรือบริการอื3นได้
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ^ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผูถ้ ือบัตรที3ยงั คงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชําระดีตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที3ได้รบั บัตรกํานัล และยกเว้นการมอบบัตรกํานัลในกรณีดงั ต่อไปนีD (1) มีการชําระเงินเข้าบัญชีบตั ร
เครดิตเกินวงเงินที3บริษัทฯ อนุ มตั ิ (2) ใช้บตั รเครดิตหรือสินเชื3อเพื3อวัตถุประสงค์อนั ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื3อวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บตั รเครดิตหรือสินเชื3อไม่เป็ นไป
ตามข้อกําหนดและเงื3อนไขตามที3 บริษั ท ฯ กําหนด หรือเงื3อนไขของรายการส่งเสริมการขายนีD หากพบภายหลังว่าผูถ้ ื อบัตรขาด
คุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ^ในการเรียกคืนบัตรกํานัล
9. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ3มเติมที3จุดขาย และสื3อประชาสัมพันธ์อื3นของบริษัทฯ

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25%*
ยอดใช้จา่ ยเต็มจํานวน/เซลส์สลิป
(บัตรเครดิตธนชาต DIAMOND series เท่านัDน)

5,000 บาทขึD นไป

เมื9อใช้คะแนน
แลกรับเครดิตเงินคืน
2 เท่า (10,000 คะแนน)

รับเครดิตเงินคืน
1,250 บาท

(จํากัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด K,–—L บาท/ บัญชีบตั รตลอดรายการ ต่อศูนย์การค้า) ลงทะเบียนการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงิน
คืนภายในวันที3ทาํ รายการซืD อสินค้าเท่านัDน
จุดลงทะเบียน
สยามเซ็นเตอร์ : เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชัDน G
เงื9อนไขการรับเครดิตเงินคืน :
• ขอสงวนสิทธิ^การรับเครดิตเงินคืน สําหรับสมาชิกที3ลงทะเบียนตามแต่ละศูนย์การค้ากําหนด และมียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรฯ ตัDงแต่
—,LLL บาทขึD นไป/ หมายเลขบัตร/ เซลส์สลิป และทํารายการแบบชําระเต็มจํานวนผ่าน บัตรเครดิตธนชาต DIAMOND series
เท่านัDน โดยต้องใช้ KL,LLL คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน K,–—L บาท
• จํากัดการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด K,–—L บาท/บัญชีบตั ร/ตลอดรายการ/ ศูนย์การค้าฯ
• สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสม T-REWARDS คงเหลือในบัญชีบตั รฯ ณ วันที3ธนาคารฯ ทําการคํานวณคะแนนสะสมเพื3อแปลงเป็ น
เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที3ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนีD ในกรณีที3คะแนนสะสมมี
จํานวนน้อยกว่า KL,LLL คะแนน ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ^ในการรับเครดิตเงินคืน และเครดิตเงินคืนจะถูกนําเข้าบัญชีบตั รเครดิต
ดําเนิ นการภายใน ›L วันหลังจากสิD นสุดรายการส่งเสริมการขาย
เงื9อนไขอื9นๆ :
• ธนาคารฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปั ญหาทางเทคนิ คต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ
เพื3อการตรวจสอบ
• ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี3ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที3สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
• กรณีที3มีขอ้ โต้แย้งเกี3ยวกับการคํานวณยอดใช้จา่ ยเพื3อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน œL วันนับแต่
วันที3ธนาคารฯ ทําเครดิตเงินคืน
• ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี3ยนแปลงเงื3อนไขได้ตามที3ธนาคารฯ เห็นสมควร
• กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ3มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. KžžL กด L กด –

