3. CREDIT CARDS PRIVILEGES รั บเงินคืนสูงสุด 15%

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560)

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตีร้ ั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5%
ต่ อที่ 1* รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% เพียงใช้ คะแนน Citi Rewards เท่ากับยอดใช้ จา่ ยในร้ านค้ าภายใน Siam Center
• บัตรเครดิต Citi M Visa และ Citi ULTIMA รับเครดิตเงินคืน 12.5 %
• บัตรเครดิต Citi อื่นๆ รับเครดิตเงินคืน 10%
ต่ อที่ 2** รั บคะแนนสะสมซิตรี ้ ี วอร์ ดสูงสุด 20,000 คะแนน เมื่อใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ/เซลล์สลิป
 ยอดการใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ ทุกๆ 10,000 บาท รับคะแนนสะสม 1,000 คะแนน
 ยอดการใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ 100,000 บาท ขึ ้นไป รับคะแนนสะสม 20,000 คะแนน
จากัดยอดใช้ จา่ ยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/ บัตรฯ/ ศูนย์การค้ า ตลอดรายการ
เงื่อนไขธนาคารซิตแี ้ บงก์
*ยกเว้ นบัตรเครดิตซิตี ้แคชแบ็ก บัตรเครดิตซิตี ้ รอยัล ออร์ คิด พลัส และบัตรเสริ มทุกประเภท
 คะแนนที่ทารายการแล้ วไม่สามารถคืนหรื อยกเลิกได้
 จากัดยอดใช้ จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1- 300,000 บาท/ บัตรฯ/ รวมทุกศูนย์การค้ า ตลอดรายการ
**จากัดการยอดใช้ จา่ ยสาหรับต่อที่ 2- 100,000 บาท/ บัตรฯ/ ศูนย์การค้ า ตลอดรายการ
 บัตรเครดิตซิตี ้ รอยัล ออร์ คิด พลัส ทุกประเภท ได้ รับคะแนนสะสมครึ่งหนึง่
 บัตรเครดิตซิตี ้แคชแบ็กได้ รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ทุกๆ การใช้ จ่าย 10,000 บาท/ เซลล์สลิป หรื อ เครดิตเงินคืน 2,000 บาท สาหรับ
การใช้ จา่ ย 100,000 บาท/ เซลล์สลิป โดยจากัดยอดใช้ จา่ ยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
*/** สินค้ าผ่อนชาระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้ นรายการแบ่งชาระสาหรับ Siam Gift Card และต้ องแสดง
ใบเสร็ จร้ านค้ าทีซ่ ื ้อสินค้ าควบคูภ่ ายในวันเดียวกัน
 ธนาคารซิตี ้แบงก์จะทาการโอนคะแนนสะสมเข้ าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯจะต้ องคงสภาพ
สมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาการโอนเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี
 ไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อืน่ ได้
 สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี ้ที่ออกในประเทศไทยเท่านัน้

 ธนาคารซิตี ้แบงก์ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ หากมีปัญหาหรื อข้ อสงสัยกรุณาติดต่อร้ านค้ าหรื อผู้ให้ บริ การโดยตรง โปรด
สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ
 ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้ องกับรายการส่งเสริ มการขายนี ้
 CBUG82

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560)

สิทธิพเิ ศษสาหรั บผู้ถอื บัตรเครดิตกสิกรไทยรับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 1,500 บาท
 เมื่อผู้ถือบัตรใช้ จา่ ยด้ วยบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ศูนย์การค้ าสยามเซ็นเตอร์
- เมื่อช้ อปครบ 8,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
- เมื่อช้ อปครบ 15,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
- เมื่อช้ อปครบ 50,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
(จากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่านตลอดรายการ)
เงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน สยามเซ็นเตอร์ :
เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ชนั ้ 1 ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 14 มิ.ย. 60 เท่านัน้ • จากัดมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500
บาท/ท่านตลอดรายการ • ผู้ถือบัตรจะได้ รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจาก
สิ ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย • ยกเว้ น บัตรเครดิตนิตบิ คุ คล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี อ้ อนไลน์ บัตรเครดิต
ไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay และ KBank Smart Pay By Phoneไม่สามารถนายอดมารวมคิด
ในการรับเครดิตเงินคืนสาหรับรายการนี ้ได้ • ผู้ถือบัตรที่จะได้ รับเครดิตเงินคืนจะต้ องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มี
ประวัติการชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระเงินตามข้ อกาหนดของการเป็ นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้ รับ
เครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้ อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี ้ โดยไม่
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากมีกรณีพิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
K-Contact Center 0 2888 8888

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีแลกรั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
แลกรับเครดิตเงินคืน*

สาหรับยอดซือ้ / เซลล์ สลิป

10%

1 – 4,999 บาท

13%

5,000 – 20,000 บาท

15%

20,001 บาท ขึ ้นไป

*โดยใช้ คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ ายอดซือ้ แลกรับ
หมายเหตุ : สาหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นาเซลล์สลิปจากการใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้ านค้ าเช่าภายใน
ศูนย์การค้ าฯ มาลงทะเบียนแจ้ งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทังหมดของรายการที
้
่ ณ จุดลงทะเบียน
สยามเซ็นเตอร์ : เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ชนั ้ 1 เท่านัน้
เงื่อนไขรายการ
• ยกเว้ นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิตKTC Visa Corporate Gold
และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้ให้ แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัดชาระ
หนี ้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริ มการขายจนถึงวันที่เคทีซมี อบสิทธิประโยชน์ในรายการนี ้ให้ สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธิ์
เฉพาะการซื ้อสินค้ าและ/หรื อบริ การเพื่อการใช้ สอยส่วนบุคคลเท่านัน้
• ขอสงวนสิทธิ์สาหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กาหนด และเฉพาะการใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวันต่อ
วันที่สมาชิกทารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้ แลกเพื่อรับ
เครดิตเงินคืน
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้ คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ ้นสุดรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้ อมูลของเคทีซีเป็ นสาคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทังเซลส์
้
สลิป
เพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงและตรวจสอบในกรณีจาเป็ น
• ขอสงวนสิทธิ์สทิ ธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสด หรื อโอนให้ ผ้ อู ื่นได้
• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้ อกาหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริ มการขาย โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และกรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของเคทีซี ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดรั บกระเป๋าสะพาย G2000
 ช้ อปครบ 3,000 บาทขึ ้นไป/เซลล์สลิป รับกระเป๋ าสะพาย G2000 มูลค่า 390 บาท
*จากัด 1 ชิ ้น/หมายเลขบัตร/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
เงื่อนไข
 นาเซลล์สลิปที่มียอดใช้ จ่ายตามที่กาหนดแลกรับของกานัล ณ จุดลงทะเบียนสยามเซ็นเตอร์ –เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1
 รายการซือ้ บัตรกานัลของห้ างสรรพสินค้ าหรือร้ านค้ าต่ างๆ รวมถึงการชาระค่ าบริการต่ างๆ เช่ น ค่ าโทรศัพท์ ค่ า
สาธารณูปโภค ค่ าประกันชีวติ ไม่ สามารถนาเซลล์ สลิปมาร่ วมรายการได้
 จากัดการรับของกานัล 1 ชิ ้น/หมายเลขบัตร/ระยะเวลาส่งเสริ มการขาย หากธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิกบัตรฯมีการแลกของกานัล
เกินกว่าที่กาหนดไว้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในบัญชีบตั รหรื อเรี ยกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตตามมูลค่าของของกานัลทีส่ มาชิก
บัตรฯ รับเกินสิทธิ์
 ของกานัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรื อเปลีย่ นแปลงเป็ นเงินสดได้
 ธนาคารฯ ไม่ใช่ผ้ ผู ลิต หรื อผู้นาเข้ าสาหรับของกานัล ธนาคารฯ ไม่มีสว่ นรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องของของกานัล
 สาหรับรายการที่ถกู ยกเลิก/คืนในภายหลัง หรื อในกรณีที่สมาชิกบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินหรื อร้ านค้ ายินยอมคืนยอดใช้ จ่ายหลังจากที่
ธนาคารฯ ได้ มอบของกานัลแล้ ว ธนาคารฯ จะหักเงินจากบัญชีบตั รเครดิตหรื อเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตตามมูลค่าของของกานัลที่
สมาชิกบัตรฯได้ รับไป
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงของกานัล) หากของกานัลหมด หรื อเนื่องจากเหตุอื่นตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร )หรื อแก้ ไข
เพิ่มเติม หรื อ เปลีย่ นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ยอดการใช้ จ่ายของบัตรเสริ มจะนับรวมกับเข้ ากับยอดใช้ จา่ ยของบัตรหลักเพื่อจะได้ รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการนี ้
 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ไทย )จากัด) มหาชน
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 กรณีที่การส่งเสริ มการขายนี ้ขัดหรื อแย้ งหรื อไม่สอดคล้ องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรื อนโยบายของหน่วยงานกากับใดๆ ธนาคารฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
 กรณีมีข้อพิพาทหรื อโต้ แย้ ง คาตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นที่สดุ

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560)

สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตรั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%


รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้ คะแนนสะสมแลกเท่ ากับยอดซือ้ /เซลล์ สลิป
ประสงค์ใช้ คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008)



รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท (เมื่อมีการใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตธนชาตแบบชาระเต็มจานวน/เซลล์สลิป)
ยอดใช้ จ่าย/เซลล์ สลิป
5,000 บาทขึ ้นไป

เครดิตเงินคืน
.

100 บาท

20,000 บาทขึ ้นไป

500 บาท

50,000 บาทขึ ้นไป

1,600 บาท

เงื่อนไขการใช้ คะแนนสะสมเท่ ากับยอดใช้ จ่าย/เซลล์ สลิป รับเครดิตเงินคืน10% :
 สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ โดยต้ องเป็ นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม
ในบัตรฯ เท่านัน้
 ผู้ถือบัตรสามารถใช้ คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้ จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวันที่ทารายการ
 การใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมอยูใ่ นบัตร
และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอ
เท่ากับยอดใช้ จา่ ยจากร้ านค้ าที่ร่วมรายการในวันที่ธนาคารฯ ดาเนินการหักคะแนนเพื่อทาการเครดิตเงินคืน
 กาหนดการใช้ คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทุกยอดการใช้ จา่ ย สงวนสิทธิเฉพาะการทารายการตังแต่
้ 1,000 บาทขึ ้นไป/
หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป )กรณียอดใช้ จา่ ยตา่ กว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้ าร่วมรายการนี ้ได้ ) และการเครดิตเงินคืนจะคานวณจาก
จานวนเงินหลัก100 บาทขึ ้นไป เศษของจานวนเงินไม่ถงึ 100 บาท ไม่สามารถนามาแลกเพื่อเป็ นส่วนลดได้ ตัวอย่าง ยอดใช้ จา่ ย
5,550 บาท ตัดคะแนนที่ 5,500 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 550 บาท ซึง่ ลูกค้ าต้ องแจ้ งความประสงค์ในการตัดคะแนน )Code:
115008) โดยโทร. 1770 ทุกครัง้ ที่ต้องการใช้ คะแนนสะสมแลกรับเป็ นเครดิตเงินคืน
 คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิต ตามจานวนที่ทาการแลกคะแนนในวันที่เครดิตเงินคืน
 ธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนในวันทาการถัดจากวันที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ งความประสงค์ใช้ คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
 กรณีที่ลกู ค้ ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสาหรับทารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจานวนเท่ากับยอดใช้ จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
ดาเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้ คะแนนเท่ากับยอดซื ้อแลกรับเครดิตเงินคืนให้
 คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็ นเงินสดได้
 คะแนนสะสมที่ขอใช้ สทิ ธิแลกเป็ นเครดิตเงินคืนแล้ วไม่สามารถขอคืน หรื อยกเลิกรายการได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท:
 ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สาหรับลูกค้ าที่ลงทะเบียน ที่สยามเซ็นเตอร์ –เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1
 การรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มียอดการใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯตังแต่
้ 5,000 บาทขึ ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์ส
ลิป และทารายการแบบชาระเต็มจานวนเท่านัน้ โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้ จ่าย/หมายเลขบัตร/
เซลล์สลิป )ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ทเี่ กิดขึ ้นในทุกยอดใช้ จ่ายจะไม่นามาคานวณเครดิตเงินคืน
 จากัดการรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีสงู สุด 4,000 บาท/บัญชีบตั ร/ศูนย์การค้ า/ตลอดรายการ
 การเครดิตเงินคืนจะคานวณจากยอดการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ ทังบั
้ ตรหลัก และบัตรเสริ มรวมกันจากทุกรายการส่งเสริ มการขาย ที่ สยาม
เซ็นเตอร์ ระหว่าง วันที่ 11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 60 เท่านัน้ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รหลักเท่านัน้
 การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลีย่ นยอดซื ้อปกติเป็ นรายการผ่อนชาระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center และ/หรื อ ณ จุดแลกของ
สมนาคุณ
 ธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดรายการส่งเสริ มการขาย โดยสงวนสิทธิ์ไม่ให้
สาหรับรายการที่เป็ นการแยกยอดใช้ จ่ายออกเป็ นหลายเซลล์สลิป และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้ าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตทีย่ งั คงมี
สถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชาระจนถึงวันที่ทาการเครดิตเงินคืน
 ยอดใช้ จา่ ยตามเงื่อนไขการใช้ คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้ จา่ ย/เซลล์สลิป สามารถนามารวมคานวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะระงับ หรื อ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้ บตั รเครดิตที่เป็ นไปในลักษณะเพื่อการค้ า/ธุรกิจ การ
ใช้ บตั รเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรื อ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้ บตั รเครดิตโดยสุจริ ต หรื อ มีการโอนเงินเข้ าบัญชีบตั รเครดิต ซึง่
มีผลเป็ นการเพิม่ วงเงินการใช้ บตั รเครดิตให้ เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กาหนด
 การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลีย่ น หรื อทอนเงินคืน หรื อผลประโยชนอื่นได้
เงื่อนไขอื่นๆ :
 สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ เท่านัน้
 บัตรเครดิตสาหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้ าร่วมรายการส่งเสริ มการขายนี ้ได้
 ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้ อมูลหรื อปั ญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้ าร่วมรายการและ
เซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จาเป็ น
 สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริ มการขายอื่นได้
 ธนาคารไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ กรณีที่สนิ ค้ าและบริ การมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้ าโดยตรง
 สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถรวมการใช้ จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้ า หรื อโดยทุจริ ต การซื ้อบัตรของขวัญ การซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าที่ไม่ได้
ร่วมรายการ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื ้อสินค้ าและบริ การ รวมถึงรายการเงินคืนที่เกิดจาก Refund ทุกประเภท
 กรณีที่มีข้อโต้ แย้ งเกี่ยวกับการคานวณยอดใช้ จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้ องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องภายใน
90 วันนับแต่วนั ที่ธนาคารทาการเครดิตเงินคืน
 ข้ อกาหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา เป็ นไปตามที่ธนาคารฯ กาหนด กรณีที่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ คาตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
 ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขหรื อยกเลิกรายการส่งเสริ มการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการ
พิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม ณ จุดขาย หรื อ โทร. 1770 กด 0 กด 2

