
3.  CREDIT CARDS PRIVILEGES  รับเงนิคืนสูงสุด 15% 
 
 
 
 
 

 
 
 

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560) 
 

อภสิิทธ์ิเฉพาะสมาชกิบัตรเครดติซิตีรั้บเครดติเงนิคืนสูงสุด 12.5% 

ต่อท่ี 1* รับเครดติเงินคืนสูงสุด 12.5% เพียงใช้คะแนน Citi Rewards เทา่กบัยอดใช้จา่ยในร้านค้าภายใน Siam Center 
•   บตัรเครดิต Citi M Visa และ Citi ULTIMA รับเครดิตเงินคืน 12.5 % 
•   บตัรเครดิต Citi อ่ืนๆ รับเครดิตเงินคืน 10% 

ต่อที่ 2** รับคะแนนสะสมซิตีรี้วอร์ดสูงสุด 20,000 คะแนน เม่ือใช้จา่ยผา่นบตัรฯ/เซลล์สลิป 

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ ทกุๆ 10,000 บาท รับคะแนนสะสม 1,000 คะแนน  

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 100,000 บาท ขึน้ไป รับคะแนนสะสม 20,000 คะแนน  
จ ากดัยอดใช้จา่ยสงูสดุไมเ่กิน 100,000 บาท/ บตัรฯ/ ศนูย์การค้า ตลอดรายการ 
 
 
 
 

เงื่อนไขธนาคารซติีแ้บงก์  
*ยกเว้นบตัรเครดิตซิตีแ้คชแบก็ บตัรเครดติซิตี ้รอยลั ออร์คิด พลสั และบตัรเสริมทกุประเภท 

 คะแนนท่ีท ารายการแล้วไมส่ามารถคืนหรือยกเลกิได้ 

 จ ากดัยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในตอ่ที่ 1- 300,000 บาท/ บตัรฯ/ รวมทกุศนูย์การค้า ตลอดรายการ 
**จ ากดัการยอดใช้จา่ยส าหรับตอ่ที่ 2- 100,000 บาท/ บตัรฯ/ ศนูย์การค้า ตลอดรายการ 

 บตัรเครดติซิตี ้รอยลั ออร์คิด พลสั ทกุประเภท ได้รับคะแนนสะสมคร่ึงหนึง่ 

 บตัรเครดติซิตีแ้คชแบก็ได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ทกุๆ การใช้จ่าย 10,000 บาท/ เซลล์สลปิ หรือ เครดิตเงินคืน 2,000 บาท ส าหรับ
การใช้จา่ย 100,000 บาท/ เซลล์สลปิ โดยจ ากดัยอดใช้จา่ยสงูสดุไมเ่กิน 100,000 บาท 

*/** สนิค้าผอ่นช าระผา่นระบบ Citi PayLite ไมส่ามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบง่ช าระส าหรับ Siam Gift Card และต้องแสดง
ใบเสร็จร้านค้าทีซ่ือ้สนิค้าควบคูภ่ายในวนัเดียวกนั 

 ธนาคารซิตีแ้บงก์จะท าการโอนคะแนนสะสมเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิกบตัรฯจะต้องคงสภาพ
สมาชิกบตัรฯ จนถงึวนัท่ีท าการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี 

 ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อืน่ได้ 

 สงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิตีท่ี้ออกในประเทศไทยเทา่นัน้  



 ธนาคารซิตีแ้บงก์ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณาติดตอ่ร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรด
สอบถามรายละเอียดก่อนตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ 

 ธนาคารฯขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาตดัสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัรายการสง่เสริมการขายนี ้

 CBUG82 

 
 
 
 

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560) 
 

สิทธิพเิศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดติกสิกรไทยรับเครดติเงนิคนืสูงสุด 1,500 บาท 
 

 เม่ือผู้ ถือบตัรใช้จา่ยด้วยบตัรเครดิตกสิกรไทย ท่ี ศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์  
- เม่ือช้อปครบ   8,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน    100 บาท 
- เม่ือช้อปครบ 15,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน    400 บาท 
- เม่ือช้อปครบ  50,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท         
 (จ ากดัเครดติเงินคืนสงูสดุ 1,500 บาท/ทา่นตลอดรายการ)                                  
 
เง่ือนไข  
• สงวนสิทธ์ิในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ ถือบตัรเครดติกสิกรไทย ท่ี ลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียน สยามเซ็นเตอร์ :     
เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ชัน้ 1 ระหวา่งวนัท่ี 11 พ.ค. - 14 มิ.ย. 60 เทา่นัน้  • จ ากดัมอบเครดติเงินคืนสงูสดุ 1,500 
บาท/ท่านตลอดรายการ • ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัร ภายใน 60 วนัหลงัจาก
สิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย • ยกเว้น บตัรเครดิตนิตบิคุคล บตัร Fleet Card บตัรเครดิตแฮปปีอ้อนไลน์ บตัรเครดติ
ไทเบฟ และรายการแบง่จา่ยรายเดือน Smart Pay  และ KBank  Smart Pay By Phoneไมส่ามารถน ายอดมารวมคดิ
ในการรับเครดติเงินคืนส าหรับรายการนีไ้ด้ • ผู้ ถือบตัรท่ีจะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกต ิมี
ประวตัิการช าระเงินท่ีดี ไมผ่ิดนดัช าระเงินตามข้อก าหนดของการเป็นผู้ ถือบตัรเครดิตของธนาคาร จนถึงวนัท่ีได้รับ
เครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ข้อก าหนด และยกเลิกรายการสง่เสริมการขายนี ้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีสิน้สดุ • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี 
K-Contact Center 0 2888 8888 

 
 
 
 
 

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


 
 

 

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560) 
 

สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชกิบัตรเครดติเคทีซีแลกรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 15% 
 
 

แลกรับเครดิตเงนิคืน* ส าหรับยอดซือ้ / เซลล์สลิป 

10% 1 – 4,999 บาท 

13% 5,000 – 20,000 บาท 

15% 20,001 บาท  ขึน้ไป 

      *โดยใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซือ้แลกรับ 
 

หมายเหต ุ: ส าหรับสมาชิกบตัรเครดิต KTC ท่ีน าเซลล์สลิปจากการใช้จา่ยผ่านบตัรเครดติฯ กบัร้านค้าเชา่ภายใน 
      ศนูย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทัง้หมดของรายการท่ี  ณ จดุลงทะเบียน  
      สยามเซ็นเตอร์ :  เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ชัน้ 1  เทา่นัน้  
 

เง่ือนไขรายการ 

• ยกเว้นบตัรเครดิต KTC Cash Back, บตัรเครดติ KTC ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติสภากาชาดไทย, บตัรเครดติKTC Visa Corporate Gold 

และบตัร KTC เพื่อหนว่ยงานรัฐ ไมส่ามารถร่วมรายการได้ 

• ขอสงวนสทิธ์ิการมอบสทิธิประโยชน์ตามรายการนีใ้ห้แก่สมาชิกบตัรเครดติ KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตฯ โดยไมผิ่ดนดัช าระ

หนีต้ลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสริมการขายจนถงึวนัท่ีเคทีซมีอบสทิธิประโยชน์ในรายการนีใ้ห้สมาชิกบตัรเครดิตฯ และขอสงวนสทิธ์ิ

เฉพาะการซือ้สนิค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยสว่นบคุคลเทา่นัน้ 

• ขอสงวนสทิธ์ิส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตฯ ท่ีมีคะแนนสะสมเพียงพอกบัท่ีก าหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคนืวนัตอ่

วนัท่ีสมาชิกท ารายการเทา่นัน้ โดยคะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดติฯ ทนัทีที่สมาชิกบตัรเครดติฯ ใช้แลกเพื่อรับ

เครดิตเงินคืน 

• ขอสงวนสทิธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดิตฯ ท่ีเกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุรายการ 

• ขอสงวนสทิธ์ิโดยถือข้อมลูของเคทีซีเป็นส าคญั สมาชิกบตัรเครดิตฯ ผู้ ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซีรวมทัง้เซลส์สลปิ

เพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 

• ขอสงวนสทิธ์ิสทิธิประโยชน์ตามรายการไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้ อ่ืนได้ 

• เคทีซีขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอียด ข้อก าหนดและเง่ือนไขรายการสง่เสริมการขาย โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 
 



 
 

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560) 

สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชกิบัตรเครดติสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดรับกระเป๋าสะพาย G2000  

 ช้อปครบ 3,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป รับกระเป๋าสะพาย G2000  มลูคา่ 390 บาท 

*จ ากดั 1 ชิน้/หมายเลขบตัร/ระยะเวลาสง่เสริมการขาย 

เงื่อนไข 

 น าเซลล์สลปิท่ีมียอดใช้จ่ายตามที่ก าหนดแลกรับของก านลั ณ จดุลงทะเบียนสยามเซ็นเตอร์–เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 1 

 รายการซือ้บัตรก านัลของห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆ รวมถงึการช าระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าประกันชีวติ ไม่สามารถน าเซลล์สลิปมาร่วมรายการได้ 

 จ ากดัการรับของก านลั 1 ชิน้/หมายเลขบตัร/ระยะเวลาสง่เสริมการขาย หากธนาคารฯ ตรวจสอบพบวา่สมาชิกบตัรฯมีการแลกของก านลั
เกินกวา่ที่ก าหนดไว้ ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเงินในบญัชีบตัรหรือเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดิตตามมลูคา่ของของก านลัท่ีสมาชิก
บตัรฯ รับเกินสทิธ์ิ 

 ของก านลัไมส่ามารถโอนสทิธ์ิหรือเปลีย่นแปลงเป็นเงินสดได้ 

 ธนาคารฯ ไมใ่ช่ผู้ผลติ หรือผู้น าเข้าส าหรับของก านลั ธนาคารฯ ไมม่ีสว่นรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของของก านลั 

 ส าหรับรายการท่ีถกูยกเลกิ/คืนในภายหลงั หรือในกรณีที่สมาชิกบตัรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินหรือร้านค้ายินยอมคืนยอดใช้จ่ายหลงัจากที่
ธนาคารฯ ได้มอบของก านลัแล้ว ธนาคารฯ จะหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดิตหรือเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดิตตามมลูคา่ของของก านลัที่
สมาชิกบตัรฯได้รับไป  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของก านลั  ) หากของก านลัหมด หรือเนื่องจากเหตอุื่นตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร )หรือแก้ไข  
เพิ่มเติม หรือ เปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 ยอดการใช้จ่ายของบตัรเสริมจะนบัรวมกบัเข้ากบัยอดใช้จา่ยของบตัรหลกัเพ่ือจะได้รับสทิธ์ิตามเง่ือนไขของรายการนี ้     

 ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะบตัรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย )จ ากดั) มหาชน 

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 กรณีที่การสง่เสริมการขายนีข้ดัหรือแย้งหรือไมส่อดคล้องกบักฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหนว่ยงานก ากบัใดๆ ธนาคารฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิรายการได้   

 กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง ค าตดัสนิของธนาคารฯ  ถือเป็นท่ีสดุ 
 
 
 
 
 



 
 

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560) 
 

สิทธิพเิศษเฉพาะสมาชกิบัตรเครดติธนชาตรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 10% 
 

 รับเครดติเงนิคืน 10% เม่ือใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซือ้/เซลล์สลิป 
ประสงค์ใช้คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008) 
 

 รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 4,000 บาท (เม่ือมีการใช้จา่ยผ่านบตัรเครดิตธนชาตแบบช าระเต็มจ านวน/เซลล์สลิป) 
 

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป  เครดิตเงนิคืน  

5,000 บาทขึน้ไป .100 บาท 

20,000 บาทขึน้ไป 500 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 1,600 บาท  

 
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงนิคนื10%  :  

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทย ที่ใช้จา่ยผา่นบตัรฯ โดยต้องเป็นบตัรหลกัที่มีคะแนนสะสม
ในบตัรฯ เทา่นัน้  

 ผู้ ถือบตัรสามารถใช้คะแนนสะสมเทา่กบัยอดใช้จ่ายตอ่เซลล์สลปิ เพื่อแลกรับเครดติเงินคืน 10% ตามวนัท่ีท ารายการ 

 การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดติเงินคืนสงวนสทิธ์ิเฉพาะผู้ ถือบตัรท่ีมีคะแนนสะสมอยูใ่นบตัร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอ
เทา่กบัยอดใช้จา่ยจากร้านค้าที่ร่วมรายการในวนัท่ีธนาคารฯ ด าเนินการหกัคะแนนเพื่อท าการเครดิตเงินคืน 

 ก าหนดการใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทกุยอดการใช้จา่ย สงวนสทิธิเฉพาะการท ารายการตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป/
หมายเลขบตัร/เซลล์สลปิ  )กรณียอดใช้จา่ยต า่กวา่ 1,000 บาท ไมส่ามารถเข้าร่วมรายการนีไ้ด้) และการเครดิตเงินคืนจะค านวณจาก
จ านวนเงินหลกั100 บาทขึน้ไป เศษของจ านวนเงินไมถ่งึ 100 บาท ไมส่ามารถน ามาแลกเพื่อเป็นสว่นลดได้ ตวัอยา่ง ยอดใช้จา่ย 
5,550 บาท ตดัคะแนนท่ี 5,500 คะแนน เทา่กบัเครดติเงินคืน 550 บาท ซึง่ลกูค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการตดัคะแนน )Code: 
115008) โดยโทร. 1770 ทกุครัง้ที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดติเงินคืน 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบตัรเครดติ ตามจ านวนท่ีท าการแลกคะแนนในวนัท่ีเครดิตเงินคนื 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคนืในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 

 กรณีท่ีลกูค้ามีคะแนนสะสมไมเ่พียงพอส าหรับท ารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจ านวนเทา่กบัยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่
ด าเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเทา่กบัยอดซือ้แลกรับเครดิตเงินคืนให้ 

 คะแนนสะสมไมส่ามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

 คะแนนสะสมที่ขอใช้สทิธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้วไมส่ามารถขอคืน หรือยกเลกิรายการได้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 
เงื่อนไขการรับเครดิตเงนิคืนสงูสุด 4,000 บาท:  

 ขอสงวนสทิธ์ิการรับเครดติเงินคนื ส าหรับลกูค้าท่ีลงทะเบียน ท่ีสยามเซ็นเตอร์–เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 1 

 การรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี  ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีมียอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลล์ส
ลปิ   และท ารายการแบบช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้  โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแตล่ะชว่งของวงเงินยอดใช้จ่าย/หมายเลขบตัร/
เซลล์สลปิ )ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ทีเ่กิดขึน้ในทกุยอดใช้จ่ายจะไมน่ ามาค านวณเครดติเงินคืน 

 จ ากดัการรับเครดติเงินคืนเข้าบญัชีสงูสดุ  4,000 บาท/บญัชีบตัร/ศนูย์การค้า/ตลอดรายการ 

 การเครดิตเงินคืนจะค านวณจากยอดการใช้จ่ายผา่นบตัรฯ ทัง้บตัรหลกั และบตัรเสริมรวมกนัจากทกุรายการสง่เสริมการขาย ที่ สยาม
เซ็นเตอร์ ระหวา่ง วนัท่ี 11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 60 เทา่นัน้ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัเทา่นัน้ 

 การเครดิตเงินคืนไมร่วมการเปลีย่นยอดซือ้ปกตเิป็นรายการผอ่นช าระ (IPP on Call) ผา่น Call Center  และ/หรือ  ณ จดุแลกของ
สมนาคณุ    

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคนืเข้าบญัชีบตัรเครดิตบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย โดยสงวนสทิธ์ิไมใ่ห้
ส าหรับรายการท่ีเป็นการแยกยอดใช้จ่ายออกเป็นหลายเซลล์สลปิ และขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินเข้าบญัชีเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตท่ียงัคงมี
สถานะปกติ และที่ไมผิ่ดนดัช าระจนถึงวนัท่ีท าการเครดิตเงินคืน  

 ยอดใช้จา่ยตามเง่ือนไขการใช้คะแนนสะสมเทา่กบัยอดใช้จา่ย/เซลล์สลปิ สามารถน ามารวมค านวณเพื่อรับเครดติเงินคืนได้  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบั หรือ ยกเลกิการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บตัรเครดิตที่เป็นไปในลกัษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การ
ใช้บตัรเครดติในทางมชิอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวตัถปุระสงค์ในการใช้บตัรเครดิตโดยสจุริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดติ ซึง่
มีผลเป็นการเพิม่วงเงินการใช้บตัรเครดิตให้เกินกวา่วงเงินท่ีธนาคารฯ ก าหนด 

 การเครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอน เปลีย่น หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้ 
 

เงื่อนไขอื่นๆ : 

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จา่ยผา่นบตัรฯ เทา่นัน้  

 บตัรเครดติส าหรับองค์กร (Corporate Card) ไมส่ามารถเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายนีไ้ด้ 

 ธนาคารฯ ไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายของข้อมลูหรือปัญหาทางเทคนคิตา่งๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการและ
เซลล์สลปิไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จ าเป็น  

 สทิธิพิเศษนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นได้ 

 ธนาคารไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ  กรณีที่สนิค้าและบริการมีปัญหาในทกุกรณี  โปรดติดตอ่ศนูย์การค้าโดยตรง 

 สทิธิพิเศษนีไ้มส่ามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทจุริต การซือ้บตัรของขวญั การซือ้สนิค้าจากร้านค้าที่ไมไ่ด้
ร่วมรายการ  เงินคืนท่ีเกิดจากการยกเลกิการซือ้สนิค้าและบริการ  รวมถึงรายการเงินคืนท่ีเกิดจาก Refund ทกุประเภท  

 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการค านวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ ถือบตัรต้องติดตอ่ธนาคารเพื่อตรวจสอบความถกูต้องภายใน 
90 วนันบัแตว่นัท่ีธนาคารท าการเครดิตเงินคืน 

 ข้อก าหนดและเง่ือนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ ก าหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ  

 ธนาคารฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือยกเลกิรายการสง่เสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการ
พิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า   

 กรุณาสอบถามข้อมลูเพิม่เติม ณ จดุขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 
 


