(วันที่ 15 พฤศจิกายน – วันที่ 3 ธันวาคม 2560)
จุดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษจากสยามเซ็นเตอร์และ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (SCB)

 Redemption Counter ชั้น G
บัตรเครดิตซิตี้ (Citi) และบัตรเครดิตกสิกรไทย (Kbank) ลงทะเบียนเพื่อรับการสมนาคุณ
ผ่านทางการส่ง SMS เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม :
นายณัฐวุฒิ มังคละภูษิต เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ ายส่งเสริมการตลาด

โทร 02-610-8490

รายละเอียดการสมนาคุณ

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 500.(ต้องแสดงใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ / จากัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อตลอดรายการ / จากัด 500 รางวัล
ตลอดรายการ)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ใบกากับภาษี จะต้องออกในนามบุคคลระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 เท่านั้น ใบกากับภาษี ในนามบริษัท
ไม่สามารถร่วมรายการได้
2. ลูกค้าสามารถรวบรวมใบกากับภาษี ที่ได้จากการซื้ อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยาม
เซ็นเตอร์ มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น
3. จากัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อตลอดรายการ / จากัด 500 รางวัลตลอดรายการ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอน
เป็ นเงินสดได้
4. การแลกรับการสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้ อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
5. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ดว้ ยตนเองเท่านั้น โดยชื่อผูร้ บั สิทธิ์ตอ้ งตรงกับชื่อที่ระบุในใบกากับภาษี หรือ
กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ดว้ ยตนเอง ต้องทาหนังสือมอบอานาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯ
กล่าวเท่านั้น
6. เอกสารที่นามาแลกรับของรางวัล คือ ใบกากับภาษี ฉบับจริง บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต + เซลส์สลิปบัตร
เครดิต (กรณีชาระเป็ นบัตรเครดิต)
7. พนักงานขายของร้านค้าเช่ า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ใดๆได้
8. การซื้ อบัตรกานัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
9. ยอดซื้ อสินค้าหรือบริการที่สามารถนามาแลกรับ Siam Gift Card ได้น้ันต้องเป็ นยอดซื้ อที่เกิดจากเงินสดหรือบัตร
เครดิตเท่านั้น และยอดเป็ นสุทธิหลังหักส่วนลดใดๆ ยอดซื้ อที่เกิดจากการใช้บตั รกานัล / คะแนนสะสม / SIAM
GIFT CARD ที่ได้รบั จากการสมนาคุณจะไม่นามาคานวณ ยอดในการแลกรับการสมนาคุณ
10. หากลูกค้านาใบกากับภาษี มาแลกของรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้ แล้ว ไม่สามารถนาไปแลกของรางวัลใน
รายการ Siam Center: HAPPY GO WITTY ต่อได้
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กบั ผูท้ ี่มีเงื่อนไขครบตามกาหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล / เงื่อนไข โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็ นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลก
รับการสมนาคุณ
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
15. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่ องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่รว่ มรายการกิจกรรมช้อปช่วยชาติ
การสมนาคุณจากบัตรเครดิตเป็ นการคานวณจากการใช้จา่ ยรวมทัว่ ประเทศ หรือ รวมการใช้จา่ ยจาก
ศูนย์การค้าฯ หรือ ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ ตามข้อกาหนด/เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

(11 พ.ย.-3 ธ.ค.60)

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้รับบัตรกานัลสูงสุด 500 บาท
รับฟรี Starbucks Gift card มูลค่า 500 บาท เมื่อใช้จา่ ยในประเทศผ่านบัตรฯ ครบ 15,000 บาทใน
หมวดหมู่ที่กาหนดตลอดรายการ (จากัดบัตรกานัลสูงสุด 500 บาท /ลูกค้า /รายการ)
ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ TAX (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย (ไม่ตอ้ งเว้นวรรค
ระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท โดยจะได้รบั ข้อความตอบกลับ)
เงื่อนไข
 สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยที่ลงทะเบียน และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไข
ที่กาหนดระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 เท่านั้น
 สามารถรวมเซลส์สลิปได้ตลอดรายการ
 จากัดการบัตรกานัล 500 บาท/ลูกค้า /ตลอดรายการ หรือการใช้จ่าย 15,000 บาท /ลูกค้า /ตลอดรายการ
โดยคานวณจากยอดใช้จ่ายรวมผ่านบัตรฯทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 เฉพาะหมวดหมูท่ ี่ร่วมรายการ ได้แก่ หมวดหมูร่ า้ นอาหาร และห้างสรรพสินค้า (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ,
หมวดหมูร่ ถยนต์ และอะไหล่, หมวดหมูเ่ ครื่องสาอาง อุปกรณ์เสริมสวย นวดหน้า และสปา (ยกเว้นการบริการใน
สถานพยาบาลที่ได้รบั การลดหย่อนภาษี ),ร้านค้าในหมวด เครื่องสาอาง, อุปกรณ์เสริมสวย, เครื่องประดับ, แฟชัน่
, อุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ลาหรับเด็กและทารก, อุปกรณ์อิเล็คโทรนิ คส์, เครื่องใช้ไฟฟ้ า, เครื่องใช้ในบ้านและ
เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ก่อสร้าง, Supermarket และ Hyper Market (ยกเว้นเหล้า บุหรี่ บัตรกานัล) โดยจะทาการ
คิดคาณวนตาม MCC CODE ที่บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย จากัด กาหนด
 ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite
 จากัดการใช้จ่ายเฉพาะในประเทศเท่านั้น
 ธนาคารจะทาการจัดส่งบัตรกานัลฯไปยังที่อยูใ่ นการจัดส่งใบแจ้งหนี้ ภายใน 60 วัน หลังจากจบรายการ โดย
สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตร จนถึงวันที่ทาการจัดส่งบัตรกานัล
 ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อโดยตรงกับร้านค้า
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 CCTX16

(11 พ.ย.-3 ธ.ค.60)
รับคืนสูงสุด 3,000 บาท + รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5,250 บาทกับบัตรเครดิตกสิกรไทย
พิเศษ รับเพิ่ม
รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
เมื่อสะสมยอดใช้จา่ ยผ่านบัตรครบ
15,000 บาทขึ้ นไป
จำกัดเครดิตเงินคืน 800 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร

SMS ลงทะเบียนพิมพ์ SH (วรรค) ตามด้วย
หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

รับเครดิตเงินคืน 2,200 บาท
เพียงแลกคะแนน KBank Reward Point
15,000 คะแนน
จำกัดเครดิตเงินคืน 2,200 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร

SMS แลกคะแนนพิมพ์ SQ (วรรค) หมายเลขบัตร
เครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) 15000
ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

สะสมยอดใช้จา่ ยในหมวด กิน ช้อป ตกแต่งบ้านและหมวดที่ธนาคารกาหนด
เงื่อนไขรวม
• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผูถ้ ือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนกับธนาคารภายใน
ระยะเวลาโครงการ และได้ขอ้ ความตอบกลับเท่านั้น
• ผูถ้ ือบัตรต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมครบ 15,000 บาทขึ้ นไป โดยธนาคารจะรวมทุกยอดการใช้จ่ายและรวม
ทุกร้านค้าตามเงื่อนไข ภายใต้ ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ภายในระยะเวลาโครงการเท่านั้น
• จากัดเครดิตเงินคืน 800 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยครบ 15,000
บาทขึ้ นไป และจากัดเครดิตเงินคืน 2,200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สาหรับการแลกคะแนน KBank Reward
Point 15,000 คะแนน รวมเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
• รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษี สงู สุด 5,250 บาท คานวณจากอัตราภาษี สูงสุด 35% เป็ นไปตามโครงสร้างการจัดเก็บ
ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560
• ผูท้ ี่ได้รบั สิทธิในการแลกคะแนนเป็ นเครดิตเงินคืน ต้องมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 15,000 บาทขึ้ นไปตามเงื่อนไข
โครงการและต้องมีคะแนนสะสม KBank Reward Point เพียงพอจานวน 15,000 คะแนน โดยธนาคารจะพิจารณา
จากคะแนนคงเหลือ ภายในวันที่ 3 ม.ค 61 ที่บนั ทึกอยูใ่ นระบบของธนาคารและจะเข้าเครดิตเงินคืนภายในวันที่
3 ก.พ. 61
• คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้ ือบัตรจานวน 15,000 คะแนน
กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาเนิ นการแลกคะแนนเป็ นเครดิตเงินคืนให้กบั ผูถ้ ือบัตร
• คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

• รายการใช้จา่ ยที่ไม่สามารถร่วมรายการนี้ ได้ โดยธนาคารจะยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่บริษัท VISA
International และ Mastercard กาหนด ดังนี้ การชาระเบี้ ยประกันชีวิตและประกันภัยทุกประเภท (MCC 6300) การ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC 0099, 6010, 6012, 6021, 6051) ซื้ อหน่ วยลงทุนทุกประเภท LTF/RMF
(MCC 0062, 6211) ภาษี และองค์กรภาครัฐ (MCC 9311) หมวดโรงพยาบาล (MCC 8062) หมวดโรงแรม
(MCC 3501 – 3832, 7011) หมวดสายการบิน (MCC 3000 – 3299, 4511, 4582) หมวดทราเวลเอเจนซี่
และจองห้องพักออนไลน์ (MCC 0013, 4722-4723, 5561, 5966) สถานี บริการน้ ามัน (MCC 0022, 5541,
5542, 9752) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ การซื้ อบัตรกานัลหรือบัตรของขวัญ บัตรเติมเงิน
การซื้ อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ ค่าสาธารณูปโภค การเบิกเงินสดล่วงหน้า ยอดเรียกเก็บเงินของรายการแบ่งจ่ายราย
เดือน ดอกเบี้ ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
• บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภทและบัตรเครดิตนิ ติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้
• ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั เครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากสิ้ นสุดโครงการ
• ผูถ้ ือบัตรที่จะได้รบั เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติการชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระเงิน
ตามข้อกาหนดของการเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่ได้รบั เครดิตเงินคืน
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผูอ้ ื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้
• กรณีที่ผูถ้ ือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือยกเลิกการซื้ อสินค้า/คืนยอดใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบตั รเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะ
เรียกเก็บเป็ นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบตั รเครดิตนั้น ตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
• เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ธนาคารและบริษัทกาหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด และยกเลิก
รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ้นสุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

(11 พ.ย.-3 ธ.ค.60)
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์รบั เครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท
สะสมยอดใช้จา่ ยครบ/ ขึ้ นไป

รับเครดิตเงินคืน

ครบ 15,000 บาท

800 บาท

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 เฉพาะการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตนิ ติบุคคล ไม่เข้าร่วมรายการ)
ที่มียอดใช้จา่ ยสะสมครบ 15,000 บาทขึ้ นไป ณ ร้านค้าเช่าในกลุ่ม Fashion เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า
เครื่องประดับ นาฬิกา จิวเวอรี่ และร้านอาหารเท่านั้น โดยคานวณการใช้จา่ ยรวม ณ ร้านค้าตามที่กาหนดข้างต้น
ภายในสยามเซ็นเตอร์ และศูนย์การค้าอื่นๆ ที่รวมรายการ (ตรวจสอบศูนย์การค้าที่รว่ มรายการ โทร
02-7777777)
ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมรายการที่สยามเซ็นเตอร์
 ใช้จา่ ยในร้านค้าเช่าตามที่กาหนดในสยามเซ็นเตอร์ตอ้ งนาบัตรเครดิตตัวจริง และ / เซลล์สลิป
เพื่อมาลงทะเบียนที่จุดแลกรับการสมนาคุณที่กาหนด ณ Redemption counter ชั้น G ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 จากัดการรับเครดิตเงินคืน 800 บาท/ท่าน รวมการใช้จา่ ยที่หา้ งสรรพสินค้า และร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าที่ รว่ มรายการ
รวมกัน
 เฉพาะยอดใช้จา่ ยตลอดรายการ ตามเงื่อนไขที่กาหนดเท่านั้น สาหรับยอดการใช้จา่ ยที่ ไม่ถึงเงื่อนไข จะไม่ถกู นามา
คานวณ
 ยอดใช้จา่ ยผ่านบัตรฯ ในแต่ละบัญชีบตั รเครดิตไม่สามารถนามารวมกันได้
 เครดิตเงินคืนนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผอู้ ื่นหรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็ นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิตที่ใช้จา่ ย ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้ นสุดรายการส่งเสริมการขาย
เงื่อนไขรวม
 ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ ผูถ้ ือบัตรฯ มีประวัติ
การชาระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชาระเงินตามข้อกาหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่ าฝื น และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/
หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนาคารอยูจ่ นถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผูถ้ ือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถกู ต้อง
 รายการใช้จา่ ยที่ไม่รวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สินค้าแลกซื้ อ สินค้าที่ไม่รว่ มรายการ สิ นค้าจากโปรแกรมผ่อน
ชาระ SCB ดีจงั 0% การซื้ อบัตรของขวัญ การซื้ อบัตรกานัล ขายส่ง บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน AIS /
DTAC / True / Jaymart / iStudio / Vertu บัตรเติมเงิน เครื่องยนต์ รถยนต์ ค่าน้ า ค่าไฟ และการแลกเปลี่ยนเงิน
 โปรดตรวจสอบเงื่อนไข 027777777

