
 

 

 
 



SIAM CENTER HAPPY GO WITTY 
  

15 NOV 2017 – 15 JAN 2018 
 

 

 
จดุลงทะเบยีนเพือ่รบัสทิธพิเิศษจากรายการ และการสมนาคณุจากบตัรเครดติทีร่ว่มรายการ 
 

 Redemption Counter  ชัน้ G , Siam Center  

 
สะสมใบเสร็จจากรา้นคา้ภายในสยามเซ็นเตอรต์ามเงือ่นไขทีก่ าหนด แลกรับทันท ี
 

Shop…up (ลูกคา้ท ัว่ไป) Shop....up   
พเิศษเฉพาะสมาชกิ VIZ CARD   

สมาชกิบตัรเครดติออิอนและลกูคา้ทรู  

Get 

 
10,000 บาท 

 
8,000 บาท 

บตัรก านลั  My Kitchen  มลูคา่ 300.- 
+ Bonus Gift Voucher 300.- 

(จ ากัด  2  สทิธิต์อ่ทา่นตอ่วนั/ 

จ ากัด  500 รางวลัตลอดรายการ 

30,000 บาท 
(ใบเสร็จจาก 2 รา้นคา้ขึน้ไป / 
มลูคา่ขัน้ต า่ 500 บาทขึน้ไปตอ่

ใบเสร็จ) 

25,000 บาท 
(ใบเสร็จจาก 2 รา้นคา้ขึน้ไป / 

มลูคา่ขัน้ต า่ 500 บาทขึน้ไปตอ่ใบเสร็จ) 

Siam Gift Card มลูคา่ 1,000.- 
+ Bonus Gift Voucher 500 บาท 

(จ ากัด 1 สทิธิต์อ่ทา่นตอ่วนั /  

จ ากัด 3 สทิธิต์อ่ทา่นตลอดรายการ  / 

จ ากัด 300 รางวลัตลอดรายการ) 

 

เงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย  
1. ลกูคา้สามารถน าใบเสร็จจากการซือ้สนิคา้และบรกิารตา่งๆ จากรา้นคา้ทีร่ว่มรายการภายในสยามเซน็เตอร ์มาแลก

รับการสมนาคณุภายในวันเดยีวกนัเทา่นัน้      

2. การแลกรับการสมนาคณุตา่งๆ   สงวนสทิธิใ์หเ้ฉพาะลกูคา้ทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้ดว้ยตนเองเทา่นัน้ 

3. สงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่ารับสทิธิด์ว้ยตนเองเทา่นัน้ หรอื กรณีไมส่ามารถมารับสทิธิไ์ดด้ว้ยตนเอง ตอ้งท า

หนังสอืมอบอ านาจเพือ่มารับสทิธิก์ารสมนาคณุจากบรษัิทฯ กลา่วเทา่นัน้ 

4. เอกสารทีน่ ามาแลกรับของรางวัล คอื ใบเสร็จจากรา้นคา้ตามทีก่ าหนด +  บตัรประชาชน และ บตัรเครดติ + 

เซลสส์ลปิบตัรเครดติ (กรณีช าระเป็นบตัรเครดติ) 

5. กรณีซือ้สนิคา้ 1 ช ิน้ แลว้แยกใบเสร็จมามากกวา่ 1 ใบ ไมส่ามารถรว่มรายการได ้

6. พนักงานขายของรา้นคา้เชา่ หากซือ้สนิคา้ภายในรา้นของตนเอง ไมส่ามารถรว่มรายการสง่เสรมิการขายใดๆได ้ 

7. การซือ้บตัรก านัล หรอื บตัรเตมิเงนิของรา้นคา้ตา่งๆ  ไมส่ามารถรว่มรายการสง่เสรมิการขายนี ้

8. ยอดซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถน ามาแลกรับ Siam Gift Card ไดนั้น้ตอ้งเป็นยอดซือ้ทีเ่กดิจากเงนิสดหรอืบตัร

เครดติเทา่นัน้  และยอดเป็นสทุธหิลังหักสว่นลดใดๆ   ยอดซือ้ทีเ่กดิจากการใชบ้ตัรก านัล / คะแนนสะสม / SIAM  

GIFT CARD ทีไ่ดรั้บจากการสมนาคณุจะไมน่ ามาค านวณ ยอดในการแลกรับการสมนาคณุ 

9. ขอสงวนสทิธิใ์นการแจกของรางวัลใหก้บัผูท้ีม่เีงือ่นไขครบตามก าหนดกอ่นหรอืจนกวา่ของรางวัลจะหมด 

10. หากแลกรับรางวัลรายการสง่เสรมิการขายนีแ้ลว้ ไมส่ามารถน าไปแลกของรางวัลในรายการอืน่ไดอ้กี  

11. เงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขายเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด  โปรดตรวจสอบเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จดุแลกรับ 

  การสมนาคณุ 

12. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของรางวัล / สทิธปิระโยชนต์า่งๆและเงือ่นไขโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ 

  ลว่งหนา้   

13. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบตอ่ความผดิพลาดอนัเนือ่งมาจากการสือ่สารของพนักงานขายรา้นคา้เชา่ 

 

 

 

 

 



 
รบัสทิธพิเิศษเพิม่เตมิจากบตัรเครดติทีร่ว่มรายการ:**  
 
รบับตัรก านลั / คะแนนสะสม / เครดติเงนิคนืสงูสดุ 50%** 
 
 
 
  
 
 
 
**เงือ่นไขตามทีธ่นาคารฯก าหนด / เฉพาะบตัรเครดติธนาคารกรงุเทพเริม่รายการวนัที ่1 ธ.ค. 60  

 
 

 รบัสทิธิผ์อ่น 0% นานสงูสดุ 6 เดอืน** 
 
           
 

                         3 เดอืน                  6 เดอืน                  6 เดอืน                  
 
**เฉพาะรา้นคา้ทีร่ว่มรายการ / เงือ่นไขตามทีธ่นาคารฯก าหนด 

 
 

 รบัสทิธิผ์อ่น 0% นานสงูสดุ 10 เดอืน** (ส าหรบัการซือ้ Siam Gift Card) 

 
 
 
 
 
 
**เฉพาะรา้นคา้ทีร่ว่มรายการรบั Siam Gift Card  / เง ือ่นไขตามทีธ่นาคารฯก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


สทิธพิเิศษจากบตัรเครดติทีร่ว่มรายการ 
                    

                                    
                                 (15 พ.ย.60-15 ม.ค.61) 
 

สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติออิอนรบัเครดติเงนิคนืสูงสดุ 10,500 บาท   
เมือ่มยีอดใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติออิอนตามทีก่ าหนด 
 

ยอดใชจ้า่ย / เซลสส์ลปิ เครดติเงนิคนื 

10,000 – 49,999 บาท 300 

50,000 – 99,999 บาท 1,700 

ครบทกุ 100,000 บาท 3,500 

(จ ากัด 10,500 บาท / บัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการสง่เสรมิการขาย) 
 

หมายเหต:ุ โปรดลงทะเบยีนภายในวันทีท่า่นท าการใชจ้า่ยผา่นทาง SMS โดยพมิพ ์SM3 ตามดว้ย
หมายเลขบัตรเครดติออิอน 16 หลัก (ไมต่อ้งเวน้วรรค) สง่มาทีห่มายเลข 4589123 และไดรั้บขอ้ความ
ตอบรับจากระบบ (ลงทะเบยีน 1 ครัง้ / บัตร ตลอดระยะเวลารายการสง่เสรมิการขาย) 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข: 

1.สทิธพิเิศษส าหรับผูถ้อืบตัรเครดติออิอนทกุประเภททีอ่อกโดย บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์จ ากดั(มหาชน) 
  (“บรษิทัฯ”) (ยกเวน้บตัรเครดติเพือ่องคก์ร) ทีม่ยีอดใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติออิอน ณ รา้นคา้ภายในสยามเซ็นเตอร ์ตัง้แต ่

  วนัที ่15 พ.ย. 60 – 15 ม.ค. 61 ผูถ้อืบตัรจะไดรั้บเครดติเงนิคนืดงันี้ 

 ยอดใชจ้า่ยตัง้แต ่10,000 – 49,999 บาท / เซลสส์ลปิ รับเครดติเงนิคนื 300 บาท  

 ยอดใชจ้า่ยตัง้แต ่50,000 – 99,999 บาท / เซลสส์ลปิ รับเครดติเงนิคนื 1,700 บาท  

 ยอดใชจ้า่ยครบทกุ  100,000 บาท / เซลสส์ลปิ รับเครดติเงนิคนื 3,500 บาท  

  (จ ากัด 10,500 บาท/บัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการสง่เสรมิการขาย โดยค านวณจากยอดใชจ้า่ยสงูสดุอตัราเดยีว และยอด 
  ใชจ้า่ยจากบตัรเสรมิจะค านวณเขา้บญัชบีตัรหลัก) 

2. ยอดใชจ้่ายทีน่ ามาค านวณไมร่วมการช าระคา่สนิคา้และ/หรอืบรกิารทีห่า้งสรรพสนิคา้,ฟู้ดฮอลล,์โฮม เฟรช มารท์, กรูเ์มต ์ 
   มารเ์ก็ต, เพาเวอรม์อลล,์ สนิคา้ประเภทเครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ บหุรี,่ บตัรก านัล, บตัรเตมิเงนิทกุประเภท, สนิคา้ผ่อนช าระ,  

   สนิคา้ขายสง่เพือ่การคา้, ทองค าและจลิเวลรี,่ รา้นคา้ออนไลน,์ ธรุกรรมสนิเชือ่เงนิกูแ้ละเชา่ซือ้, การซือ้หน่วยลงทนุ, การ 

   แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ, การเบกิเงนิสดลว่งหนา้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ และยอดคา่ใชจ้่ายทีม่กีารคนืสนิคา้และ/ 
   หรอืยกเลกิ 

3. ผูถ้อืบัตรจะตอ้งลงทะเบยีนเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขายภายในวนัทีท่ าการใชจ้า่ยผา่นทาง SMS โดยพมิพ ์SM3 ตามดว้ย 
   หมายเลขบตัรเครดติออิอน 16 หลกั (ไม่ตอ้งเวน้วรรค) สง่มาที ่4589123 ผา่นเครอืขา่ยโทรศพัท ์AIS, dtac, TrueMove H  

   ภายในระยะเวลารายการสง่เสรมิการขาย และตอ้งไดรั้บขอ้ความตอบรับจากระบบ (ลงทะเบยีน 1 ครัง้/บตัร ตลอดระยะเวลา 
   รายการสง่เสรมิการขาย คา่บรกิารครัง้ละ 3 บาท ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

4. ยอดใชจ้่ายไมส่ามารถร่วมรายการสง่เสรมิการขายอืน่ของบรษัิทฯ ได ้

5. ผูถ้อืบัตรจะไดรั้บเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรหลักภายใน 90 วนั นับตัง้แตว่นัทีส่ ิน้สดุระยะเวลารายการสง่เสรมิการขาย หาก 
   ผูถ้อืบตัรยังไมไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบภายใน 30 วนั นับตัง้แตพ่น้ระยะเวลาดงักลา่ว 

6. กรณีเครดติเงนิคนืไมถู่กตอ้ง ผูถ้อืบตัรจะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบภายใน 90 วนั นับตัง้แตว่ันทีไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื  
7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะระงับ ยกเลกิ หรอืปฏเิสธการมอบเครดติเงนิคนื ในกรณีมกีารใชบ้ัตรเครดติออิอนโดยทจุรติ การ

ใชเ้พือ่การคา้เชงิพาณชิยห์รอืเพือ่ธุรกจิ การโอนเงนิเขา้บัญชบีัตรเครดติเพือ่เพิม่วงเงนิเกนิกวา่ทีบ่รษัิทฯ ก าหนด และ/

หรอืการกระท าผดิเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 
8. เครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอนหรอืแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดหรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ได ้

9. เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
10. โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิ ณ จดุขาย หรอืที ่www.aeon.co.th และสือ่ประชาสมัพันธอ์ืน่ของบรษัิทฯ 

11. กรณีมขีอ้พพิาทใหค้ าตดัสนิของบรษัิทฯ เป็นทีส่ ิน้สดุ 
12. หากขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนีจ้ัดท าขึน้เป็นภาษาไทยและภาษาอืน่ และมคีวามแตกตา่งหรอืไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งภาษา

ดงักลา่ว ในการตคีวามใหใ้ชภ้าษาไทยเป็นหลัก 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 
                             (15 พ.ย.60-15 ม.ค.61) 
 

อภสิทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรเครดติซติ ีร้บัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 18% +   
คะแนนสะสมซติีร้วีอรด์สงูสดุ 10 เทา่ + บตัรโดยสาร กรงุเทพ-ฮอ่งกง 
 

 
ตอ่ที ่1 รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 18% เม ือ่ใชค้ะแนนสะสมซติ ีร้วีอรด์เทา่ยอดซือ้* 
(จ ากัดการแลกคะแนนสะสม 50,000 บาท/ ศนูยก์ารคา้/ ตลอดรายการ) 
 

ตอ่ที ่2 รบัคะแนนสะสมซติ ีร้วีอรด์สงูสดุ 10 เทา่** 
ยอดใชจ้า่ย ข ึน้ไป/ เซลลส์ลปิ คะแนนสะสม 

10,000 บาท X4 

50,000 บาท X8 

100,000 บาท X10 

 

ตอ่ที ่3 รบับตัรโดยสารเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง มลูคา่ 12,060 บาท*** 
ส าหรับผูท้ีม่ยีอดใชจ้า่ยสะสมสงูสดุ 50 ทา่นแรก ตัง้แต ่200,000 บาทขึน้ไป ตลอดรายการ 

รับบตัรโดยสารเครือ่งบนิไป - กลบั กรุงเทพ – ฮอ่งกง สายการบนิไทย ชัน้ประหยัด 1 ทีน่ั่ง มลูคา่ 12,060 บาท 

 
ลงทะเบยีน SMS เพยีงครัง้เดยีว เพือ่รวบรวมรายการตอ่ที ่2 และ 3 

พมิพ ์HNY18 (เวน้วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรฯ 12 หลกัสดุทา้ย (ไมต่อ้งเวน้วรรคระหวา่งหมายเลข) สง่มาที ่4712228  
โดยจะมขีอ้ความตอบกลับ (คา่สง่ครัง้ละ 3 บาท) 

 
เง ือ่นไขธนาคารซติีแ้บงก:์ 
 

ตอ่ที ่1 

 บตัรเครดติซติีแ้คชแบ็ก บตัรเครดติซติี ้ซมิพลซิติี ้บัตรเครดติซติีร้อยัล ออรค์ดิ พลัส และบัตรเสรมิทกุประเภท ไม่สามารถเขา้

ร่วมรายการ 
 จ ากดัยอดการแลกคะแนนสะสมเพือ่รับเครดติเงนิคนื 50,000 บาท/ บตัรฯ (บตัรหลกัรวมบัตรเสรมิ) ศนูยก์ารคา้/ ตลอดรายการ 

จ านวนคะแนนสะสมทีเ่กนิ 50,000 คะแนน จะไดรั้บเครดติเงนิคนื 12.5% ส าหรับบัตรเครดติซติี ้เอ็ม วซีา่ หรอื เครดติเงนิคนื 

10% ส าหรับบตัรเครดติซติีป้ระเภทอืน่ๆ 

 สงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ทีม่าลงทะเบยีนทีจุ่ดลงทะเบยีนของแตล่ะศนูยก์ารคา้ และแสดงใบเสร็จรา้นคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้ผ่านบัตรฯ 
ควบคูภ่ายในวนัและศนูยก์ารคา้เดยีวกนั 

ตอ่ที ่2 

 คะแนนสะสม4x, 5x หรอื 10x รวมคะแนนสะสมปกตแิลว้ 

 ส าหรับบตัรเครดติซติี ้รอยัล ออรค์ดิพลสั ทกุประเภท รับคะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์ ครึง่หนึง่ 

 ส าหรับบตัรเครดติซติี ้แคชแบ็ก จะไดรั้บเงนิคนืเพิม่ คดิเป็น 10% ของคะแนนสะสมซติีร้วีอรด์ทีไ่ดรั้บ  
 การซือ้สนิคา้เชงิพาณชิยจ์ะไม่ไดรั้บคะแนนสะสมพเิศษ 
 

 

ตอ่ที ่3 

 สามารถสะสมยอดใชจ้า่ยจากทกุศนูยก์ารคา้ทีร่่วมรายการ ทัง้นี้สงวนสทิธิส์ าหรับสมาชกิบัตรเครดติ Citi M Visa ทีไ่ดรั้บรางวัล

จากโปรแกรม Citi M Top Million Spenders ในชว่ง 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 60 จะไมส่ามารถร่วมรายการนีไ้ด ้

 จ ากดับตัรโดยสาร 1 ใบ/ ทา่น/ ตลอดรายการ 

 ธนาคารฯจะตดิตอ่แจง้ลกูคา้ภายใน 30 วนัหลงัจบรายการ 

 รางวลับตัรโดยสารจะตอ้งออกบตัรในชว่ง 1 ก.พ. – 15 ม.ีค. 61 

 รางวัลบัตรโดยสารมอีายุเดนิทางตัง้แตว่ันที ่1 ก.พ. – 31 ก.ค. 61 และไม่สามารถออกบัตรโดยสารส าหรับเดนิทางออกจาก

กรุงเทพฯ ไดร้ะหวา่งวนัที ่1 – 5 ม.ีค., 5 – 15 เม.ย., 1 – 5 พ.ค., 26 – 29 พ.ค., 26 – 29 ก.ค. 61 

 ลกูคา้จะตอ้งช าระภาษีน ้ามัน และ surcharge ณ วันทีอ่อกตั๋ว ภาษีอาจเปลีย่นแปลงตามอัตราแลกเปลีย่น ณ วันทีอ่อกบัตรฯ 

และวนัทีเ่ดนิทาง 

 บตัรโดนสารไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดได ้และไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นเสน้ทางบนิ 

 ทีน่ั่งมจี านวนจ ากดัในแตล่ะเทีย่วบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการของวนัเดนิทางวนัทีว่า่ง ในกรณีทีน่ั่งเต็ม 

 

 

 

 



เง ือ่นไขธนาคารซติีแ้บงก:์ 

*/** ยอดคะแนนสะสมพเิศษ หรอื เครดติเงนิคนื จะถูกโอนเขา้บัญชบีัตรฯหลัก ภายใน 60 วันหลังจบรายการ โดยสมาชกิบัตร

เครดติจะตอ้งคงสภาพสมาชกิบัตรเครดติจนถงึวนัทีท่ าการโอนคะแนนสะสมพเิศษ หรอื เครดติเงนิคนืเขา้บญัช ี

**/*** สงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ทีล่งทะเบยีนผา่น SMS ในแตล่ะชว่งเวลาของโปรโมชัน่ของแตล่ะศนูยก์ารคา้เทา่นัน้ 

 ยกเวน้สนิคา้ผ่อนช าระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเวน้รายการแบง่ช าระส าหรับ Siam Gift Card และ

ตอ้งแสดงใบเสร็จทีใ่ช ้Siam Gift Card ซือ้ควบคูภ่ายในวนัเดยีวกบัทีซ่ือ้ Siam Gift Card ดว้ย 
 ไมส่ามารถใชร้่วมกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้
 สงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรเครดติซติีท้ ีอ่อกในประเทศไทยเทา่นัน้  
 ธนาคารซติีแ้บงกไ์ม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้และบรกิาร หากมปัีญหาหรอืขอ้สงสยักรุณาตดิตอ่รา้นคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 

โปรดสอบถามรายละเอยีดกอ่นตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร  
 ธนาคารซติีแ้บงกข์อสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตดัสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสง่เสรมิการขายนี ้ 
 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทรฯ 1588  
 CBBK21 

 
 
                                     (15 พ.ย.60-15 ม.ค.61) 

สทิธพิเิศษส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติกสกิรไทยรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 1,200 บาท  
 

ตอ่ที ่1 รบัเครดติเงนิคนื สงูสดุ 1,200 บาท** 

ยอดใชจ้า่ย/เซลสส์ลปิ รบัเครดติเงนิคนื 

4,000 บาทขึน้ไป 100 บาท 

10,000 บาทขึน้ไป 300 บาท 

35,000 บาทขึน้ไป 1,200 บาท 

**• จ ากัดการรับเครดติเงนิคนื 1,200 บาท/ทา่นตลอดรายการ  

• ลงทะเบยีน ณ Redemption Counter ชัน้ G  สยามเซ็นเตอร ์ 

 

ตอ่ที ่2 รบัเครดติเงนิคนื 10%* เพยีงแลกคะแนนเทา่ยอดใชจ้า่ย 

SMS แลกคะแนน  
พมิพ ์PG (วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 12 หลักสดุทา้ย (วรรค) ตาม
ดว้ยจ านวนคะแนนทีต่อ้งการแลก สง่มาที ่4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) 

เงือ่นไข 

*• สงวนสทิธิใ์นการรับเครดติเงนิคนืเฉพาะผูถ้อืบัตรเครดติกสกิรไทย ที ่ลงทะเบยีน ณ เคาน์เตอรป์ระชาสมัพันธช์ัน้ 1 สยามเซ็น
เตอร ์และ Redemption Counter ชัน้ G  สยามดสิคัฟเวอรี ่ (ใกลร้า้น Marimekko) ระหวา่งวันที ่ระหวา่งวันที ่15 พ.ย. 60 – 15 

ม.ค. 60 เทา่นัน้ • จ ากัดมอบเครดติเงนิคนืสงูสดุ 1,200 บาท/ทา่นตลอดรายการ • ผูถ้อืบัตรจะไดรั้บเครดติเงนิคนืในบัญชบีัตร
เครดติของผูถ้อืบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย • ยกเวน้ บัตรเครดตินติบิคุคล บัตร Fleet Card บัตร

เครดติแฮปป้ีออนไลน์ บัตรเครดติไทเบฟ และรายการแบง่จ่ายรายเดอืน Smart Pay  และ KBank  Smart Pay By Phoneไม่

สามารถน ายอดมารวมคดิในการรับเครดติเงนิคนืส าหรับรายการนีไ้ด ้ 
**• ผูถ้อืบตัรตอ้งสง่ SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทกุครัง้ทีต่อ้งการแลกรับคนื 10% โดยพมิพ ์PG (วรรค)หมายเลขบัตรเครดติ 12 

หลกัสดุทา้ย (วรรค) จ านวนคะแนนทีต่อ้งการแลก สง่มาที ่4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) • ไม่จ ากัดคะแนนขัน้ต า่ในการแลก และ ไม่
จ ากดัครัง้ในการสง่ SMS แลกคะแนนรับเครดติเงนิคนื 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสม

ของผูถ้อืบัตรตามจ านวนคะแนนทีแ่จง้แลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพยีงพอ ธนาคารจะไม่ด าเนินการแลกเครดติเงนิคนื 
10% ใหก้บัผูถ้อืบตัร  และคะแนนสะสมทีแ่ลกไปแลว้ไม่สามารถยกเลกิ ขอคนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้การรับเครดติเงนิคนืจะคนืเขา้

บัญชเีครดติ ด าเนนิการภายใน 7 วันท าการ • บัตรเครดติไทเทเนียม บัตรเครดติเพือ่ธุรกจิ บัตรเครดตินติบิุคคลทุกประเภท ไม่

สามารถร่วมรายการนีไ้ด ้ 
*/**• ผูถ้ือบัตรทีจ่ะไดรั้บเครดติเงนิคนืจะตอ้งมสีถานะบัตรเครดติเป็นปกต ิมีประวัตกิารช าระเงนิทีด่ ีไม่ผดินัดช าระเงนิตาม

ขอ้ก าหนดของการเป็นผูถ้อืบัตรเครดติของธนาคาร จนถงึวันทีไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื • ธนาคารมสีทิธใินการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 
ขอ้ก าหนด และยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนี้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากมกีรณีพพิาท ค าตัดสนิของธนาคารถอืเป็น

ทีส่ ิน้สดุ • สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่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


 
 
 
 
 

                           (15 พ.ย.60-15 ม.ค.61) 
 

สทิธพิเิศษส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติ  กรงุศร ี รบัคนืสงูสดุ 13%  
 

ตอ่ที ่1 : ใช ้3,000 คะแนนแลกรับ Gift Card มลูคา่ 300 บาท (10%)  
ตอ่ที ่2 : รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 3%  
 

เมือ่ใชจ้า่ยครบ (บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ) รบัเครดติเงนิคนื 

10,000 150.- 

30,000 500.- 

50,000 1,500.- 

 

- จ ากดัการแลกคะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัสสงูสดุ 15,000 คะแนน/บญัชบีัตร/วนั  
- จ ากดัการรับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 3,000 บาท/บญัชบีัตร/ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน่/ศนูยก์ารคา้  

เง ือ่นไข  

·  สอบถามรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จดุขาย เฉพาะรา้นคา้ในศนูยก์ารคา้และสนิคา้ทีร่่วมรายการเทา่นัน้  
·  สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติเงนิคนืเฉพาะลกูคา้ทีใ่ชจ้่ายตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด  

เง ือ่นไขส าหรบัการแลกคะแนนเป็นบตัรของขวญั  
·   สงวนสทิธิก์ารเขา้ร่วมรายการเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติ กรุงศร ี ทกุประเภท (บตัรหลกั) ทีม่คีะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัส 

เพยีงพอตอ่การแลกเทา่นัน้  

·  จ ากดัการแลกคะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัสสงูสดุ 15,000 คะแนน /บญัชบีัตร / วนั  
·  คะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัส จะถกูหักออกจากบญัชบีตัรฯ  เมือ่มกีารแลกโดยอตัโนมัต ิตามจ านวนคะแนนทีส่มาชกิบตัรระบ ุ 

·  คะแนนสะสมเมือ่แลก ณ รา้นคา้แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ แลกเปลีย่นหรอืทอนเป็นเงนิสดได ้ 
·  คะแนนสะสม กรุงศร ีโบนัส ไมส่ามารถโอนสทิธิใ์หส้มาชกิทา่นอืน่ได ้ 

·  กรณีบตัรถกูยกเลกิหรอืไม่สามารถใชง้านได ้จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบัตรรายการ กรุงศร ีโบนัส ทนัใจ  

·  เมือ่มกีารท าการแลกคะแนนเสร็จสมบรูณ์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิรายการไดท้กุกรณี  
·  บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

·  เงือ่นไขอืน่ๆเป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูใ้หบ้รกิาร บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร หากมปัีญหาหรอืขอ้สงสยั 
   กรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารสนิเชือ่โดยตรง  

เง ือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนื  
·  สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติเงนิคนืสงูสดุ3,000บาทตอ่หมายเลขบญัชภีายใตช้ือ่-นามสกลุเดยีวกนัตลอดรายการสง่เสรมิการขาย  

·  บรษัิทฯ จะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย (กรณีบตัรเสรมิเครดติเงนิคนืจะโอน   

   เขา้บญัชบีตัรหลักเทา่นัน้)  
·  ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 120 วนัหลงัจากวนัทีจ่บรายการ  

·  ยอดการใชจ้า่ยแตล่ะรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืตอ่เซลลส์ลปิ  
·  รายการสง่เสรมิการขายนี้ไม่สามารถใชร้่วมกบัรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ได ้ 

·  ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติคนืเงนิ เฉพาะสมาชกิทียั่งคงสภาพสมาชกิอยู ่และมปีระวตักิารช าระดจีนถงึวนัทีม่กีารเครดติเงนิคนื 

   ในบญัชขีองทา่น  
·  ยอดใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติทีเ่ขา้ร่วมรายการจะตอ้งเกดิขึน้ ในวนัทีก่ าหนดเทา่นัน้ไมนั่บรวม ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีม 

   ตา่งๆ ยอดคา่ใชจ้า่ยทีถ่กูยกเลกิ ยอดคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารคนืสนิคา้ในภายหลงั ยอดคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากบตัรเสรมิ ทีเ่รยีกเก็บ 
   เงนิจากบญัชบีตัรหลักบรษัิทฯ  

·  รายการเครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงนิสดได ้ 
·  ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบตัร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัวา่มกีารยกเลกิการท ารายการของรายการ 

   สง่เสรมิการขายนี ้ 

·  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์โดยถอืขอ้มูลทีบ่รษัิทฯมอียูเ่ป็นส าคัญ ผูถ้อืบตัรควรเก็บหลักฐานการเขา้ร่วมรายการ และเซลลส์ลปิไว ้
   เพือ่การตรวจสอบกรณีจ าเป็น  

·  บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้และบรกิาร หากมขีอ้สงสยักรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโดยตรงเทา่นัน้  
·  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯก าหนด หากมกีรณี 

   พพิาท ค าตดัสนิของบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ดุ  

·  ยกเวน้การซือ้สนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้ภายในสยามพารากอน, Power Mall ทกุสาขา, Gourmet Market และ Home Fresh  
   Mart ทกุสาขา ,แผนกสรุา, บตัรโทรศพัท ์บัตรเตมิเงนิทกุประเภท, บตัรก านัล, การซือ้สนิคา้ผ่อนช าระ Krungsri Smart Plan  

·  ใหบ้รกิารสนิเชือ่โดย บรษัิท บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั  

 
 
 
 
 



 

 
            
             (15 พ.ย.60-15 ม.ค.61) 
 

 
สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติเคทซีแีลกรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 15%   
หรอื  รบั Siam Gift Card สงูสดุ 1,500 บาท 
 

- แลกรับเครดติเงนิคนื 12% วนัจันทร ์– พฤหัสบด ีหรอื 15% วนัศกุร,์ เสาร ์และอาทติย ์ 
(ไมจ่ ากัดยอดแลกรับเครดติเงนิคนืสงูสดุตลอดรายการ) เมือ่ใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติ KTC  
และใชค้ะแนนสะสม KTC Forever Rewards เทา่กับยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิ  
 
หรอื 
 
แลกรับ Siam Gift Card 300.-เมือ่ใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติ KTC ครบทกุ 10,000.- ตอ่เซลสส์ลปิ  
(จ ากัดยอดรับ Siam Gift Card สงูสดุ 1,500.- ตอ่สมาชกิบัตรเครดติตอ่ตลอดรายการ) 

หมายเหต ุ: สทิธพิเิศษการแลกรับเครดติเงนิคนื 12% หรอื 15% และการแลกรับ Siam Gift Card 300.- ส าหรับสมาชกิบตัร 
      เครดติ KTC ทีน่ าเซลลส์ลปิจากการใชจ้า่ยผ่านบัตรเครดติฯ มาลงทะเบยีนแจง้ความประสงคก์ารรับสทิธพิเิศษ   

      ทัง้หมดของรายการทีจ่ดุแลกรับสทิธพิเิศษของงานทีก่ าหนดเทา่นัน้  

เง ือ่นไขรายการ 

 ยกเวน้บัตรเครดติ KTC Cash Back, บตัรเครดติ KTC ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาตสิภากาชาดไทย, บตัรเครดติKTC Visa 

Corporate Gold และบตัร KTC เพือ่หน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได ้
 ขอสงวนสทิธิก์ารมอบสทิธปิระโยชนต์ามรายการนีใ้หแ้กส่มาชกิบตัรเครดติ KTC ทีค่งสภาพการเป็นสมาชกิบตัรเครดติฯ 

โดยไม่ผดินัดช าระหนีต้ลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสรมิการขายจนถงึวนัทีเ่คทซีมีอบสทิธปิระโยชนใ์นรายการนีใ้ห ้

สมาชกิบัตรเครดติฯ และขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะการซือ้สนิคา้และ/หรอืบรกิารเพือ่การใชส้อยสว่นบคุคลเทา่นัน้ 

 สว่นลดเพิม่จากเคทซีเีป็นสว่นลดเพิม่ราคาสนิคา้ทีห่ักสว่นลดทกุประเภทของหา้งแลว้ และไมส่ามารถ แลก เปลีย่น 

ทอนเป็นเงนิสดได ้
 ขอสงวนสทิธิส์ าหรับสมาชกิบตัรเครดติฯ ทีม่คีะแนนสะสมเพยีงพอกับทีก่ าหนด และเฉพาะการใชค้ะแนนสะสมแลกรับ

เครดติเงนิคนืวนัตอ่วนัทีส่มาชกิท ารายการเทา่นัน้ โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดติฯ 

ทนัททีีส่มาชกิบัตรเครดติฯ ใชแ้ลกเพือ่รับเครดติเงนิคนื 
 ขอสงวนสทิธิก์ารมอบเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติฯ ทีเ่กดิจากการใชค้ะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วนั นับจาก

วนัสิน้สดุรายการ 

 เงือ่นไขการใช ้Siam Gift Card เป็นไปตามเงือ่นไขของศนูยก์ารคา้ฯ และยอดคงเหลอืหลงัจากการใช ้Siam Gift Card 

ตอ้งช าระดว้ยบตัรเครดติ KTC เทา่นัน้ 

 ขอสงวนสทิธิโ์ดยถอืขอ้มลูของเคทซีเีป็นส าคัญ สมาชกิบตัรเครดติฯ ผูร้่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบยีน

กบัเคทซีรีวมทัง้เซลสส์ลปิเพือ่เป็นหลกัฐานอา้งองิและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 
 ขอสงวนสทิธิส์ทิธปิระโยชนต์ามรายการไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืโอนใหผู้อ้ ืน่ได ้

 เคทซีขีอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอยีด ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และกรณีมขีอ้พพิาท ค าตดัสนิของเคทซี ีถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
       ระยะเวลา    (15 สงิหาคม – 31 ธนัวาคม  2560) 

 
สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติไทยพาณิชยแ์ลกรบัเครดติเงนิคนื 10% 
 
เพยีงใชค้ะแนนเทา่ยอดซือ้แลกรบัเครดติเงนิคนื 10% 
จ ากัดการแลกคะแนนสงูสดุ 300,000 คะแนน / ทา่น / ตลอดรายการ รวมการใชจ้า่ยภายในสยามเซ็นเตอร ์
และสยามดสิคฟัเวอรี ่
ตอ้งลงทะเบยีนเพือ่แลกรับเครดติเงนิคนืภายในวนัทีซ่ ือ้สนิคา้ ณ จดุลงทะเบยีนทีก่ าหนด  
 
 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข ส าหรบัเครดติเงนิคนื   

- สทิธพิเิศษส าหรับผูถ้อืบตัรเครดติไทยพาณชิย ์( ผูถ้อืบตัร) เมือ่ใชจ้า่ยทีส่ยามเซ็นเตอรร์ะหวา่งวนัที ่15 สงิหาคม – 31 

ธันวาคม 2560  
- บตัรเครดตินติบิคุคล และ บตัร  Family Plus  ไมส่ามารถร่วมรายการนีไ้ด ้

- สงวนสทิธิก์ารใชจ้า่ยทีร่า้นคา้ทีร่่วมรายการภายในสยามเซ็นเตอร ์ คอื รา้นคา้แฟชัน่เครือ่งประดบั / Furniture   ชดุเครือ่งนอน 
นาฬกิา แวน่ตา เสือ้ผา้ เครือ่งหนัง กระเป๋า รองเทา้  ยกเวน้การใชจ้า่ย  สนิคา้ผ่อนช าระ  การใชจ้่ายทีร่า้น โทรศพัทม์อืถอื 

การซือ้บตัรโทรศพัท ์ คา่โทรศัพทม์อืถอืรายเดอืน บตัรเตมิเงนิ / Gift Card  /  Gift  Voucher  
- การด าเนนิการเพือ่แลกรับเครดติเงนิคนื หรอื รับสว่นลดเพิม่นัน้ขึน้อยู่กบัแผนกในการซือ้สนิคา้ 

- ในกรณีทีรั่บเครดติเงนิคนื ลกูคา้ตอ้งน าเซลลส์ลปิและบัตรเครดติตวัจรงิเพือ่มาลงทะเบยีน ณ จดุแลกรับการสมนาคณุที่

ธนาคารฯก าหนดในวนัทีซ่ือ้สนิคา้เทา่นัน้  
- ขอสงวนสทิธิใ์ชค้ะแนนแลกรับเครดติเงนิคนืไดเ้ฉพาะผูถ้อืบตัรทียั่งคงเป็นสมาชกิบตัรเครดติไทยพาณชิยแ์ละมสีถานะปกต ิมี

ประวตักิารช าระเงนิทีด่ ีไม่ผดินัดช าระเงนิตามขอ้ตกลงของธนาคารฯและไมเ่คยฝ่าฝืนหรอืละเมดิขอ้บงัคับหรอืเงือ่นไขใดๆ 
- จ ากัดการแลกคะแนนสะสมเพือ่รับเครดติเงนิคนื 300,000  คะแนน / ทา่น / ตลอดรายการ  รวมยอดจากศนูยก์ารคา้สยามเซ็น

เตอร ์และสยามดสิคฟัเวอรี่   

- คะแนนสะสมทีแ่ลกรับเครดติเงนิคนืแลว้ ไม่สามารถยกเลกิ/ ขอคนืหรอืทอนเป็นเงนิสดได ้
- ไมส่ามารถขอใชค้ะแนนสะสมลว่งหนา้ ( Point Advanced ) 

- เงนิคนืจะปรากฏในใบแจง้หนี้ ภายใน 5 วนั หลงัท ารายการ 
- ในกรณีทีท่างธนาคารฯ ตรวจสอบพบวา่ผูท้ีไ่ดรั้บคะแนนไม่ครบถว้นตามเงือ่นไข ทางธนาคารฯมสีทิธิ ์ขอคนืคะแนนสะสมได ้

- ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง กตกิา เงือ่นไข ขอ้ก าหนด ระยะเวลาในการมอบคนืเงนิหรอืยตุริายการดงักลา่วนี ้โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีมขีอ้พพิาทใหถ้อืวา่ค าตดัสนิของธนาคารฯ เป็นทีส่ ิน้สดุ 

- สอบถามเพิม่เตมิ โทร 02-777-7777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                              (15 พ.ย.60-15 ม.ค.61) 

สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทย 
รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 15%   
 
 

 รับเครดติเงนิคนื 10% เมือ่ใชค้ะแนนสะสมแลกเทา่กับยอดซือ้/เซลลส์ลปิ 

          ประสงคใ์ชค้ะแนนแลกเครดติเงนิคนื โทร. 1770 (Code: 115008) 
 

•   รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 5% (5,000 บาท/บัญชบีัตร/ตลอดรายการ)    
    เมือ่มกีารใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติธนชาตแบบช าระเต็มจ านวน/เซลลส์ลปิ 
 

ยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ  เครดติเงนิคนื  

5,000 – 9,999 บาท 150 บาท 

10,000 – 29,999 บาท 350 บาท 

30,000 – 49,999 บาท 1,200 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท  

หรอื 

 แบง่จา่ย 0% นาน 6 เดอืน เมือ่ชอ้ปสนิคา้จากทกุรา้นภายในสยามเซ็นเตอร ์

ยอดใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติธนชาตตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ  
 

(ผูถ้อืบตัรสามารถน าเซลสส์ลปิทีซ่ ือ้สนิคา้มาลงทะเบยีนรับเครดติเงนิคนื หรอื เปลีย่นเป็นยอดแบง่จา่ย 0% ราย
เดอืนนาน 6 เดอืน ทีจ่ดุลงทะเบยีนตามทีก่ าหนดภายในวันทีท่ ารายการทีซ่ ือ้สนิคา้เทา่นัน้)  
 

เง ือ่นไขการใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ รบัเครดติเงนิคนื10% :  

 สทิธพิเิศษส าหรับสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทย ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรฯ โดยตอ้งเป็นบตัรหลกัทีม่ี

คะแนนสะสมในบตัรฯ เทา่นัน้  

 ผูถ้อืบตัรสามารถใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ยตอ่เซลลส์ลปิ เพือ่แลกรับเครดติเงนิคนื 10% ตามวนัทีท่ ารายการ 

 การใชค้ะแนนสะสมแลกรับเครดติเงนิคนืสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูถ้อืบตัรทีม่คีะแนนสะสมอยูใ่นบัตร และมยีอดคะแนนสะสม
เพยีงพอเทา่กบัยอดใชจ้า่ยจากรา้นคา้ทีร่่วมรายการในวนัทีธ่นาคารฯ ด าเนนิการหักคะแนนเพือ่ท าการเครดติเงนิคนื 

 ก าหนดการใชค้ะแนนเพือ่แลกรับเครดติเงนิคนื 10% จากทกุยอดการใชจ้่าย สงวนสทิธเิฉพาะการท ารายการตัง้แต ่1,000 
บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลปิ  (กรณียอดใชจ้า่ยต า่กวา่ 1,000 บาท ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการนีไ้ด)้ และการเครดติ

เงนิคนืจะค านวณจากจ านวนเงนิหลกั100 บาทขึน้ไป เศษของจ านวนเงนิไมถ่งึ 100 บาท ไมส่ามารถน ามาแลกเพือ่เป็น

สว่นลดได ้ตวัอย่าง ยอดใชจ้่าย 10,550 บาท ตดัคะแนนที ่10,500 คะแนน เทา่กบัเครดติเงนิคนื 1,050 บาท ซึง่ลกูคา้ตอ้ง
แจง้ความประสงคใ์นการตดัคะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทกุครัง้ทีต่อ้งการใชค้ะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดติ

เงนิคนื 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถ้อืบตัรเครดติ ตามจ านวนทีท่ าการแลกคะแนนในวนัทีเ่ครดติ

เงนิคนื 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดติเงนิคนืในวนัท าการถัดจากวนัทีผู่ถ้อืบตัรแจง้ความประสงคใ์ชค้ะแนนแลกรับเครดติเงนิคนื 

 กรณีทีล่กูคา้มคีะแนนสะสมไมเ่พยีงพอส าหรับท ารายการแลกเครดติเงนิคนืตามจ านวนเทา่กบัยอดใชจ้า่ย ธนาคารฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มด่ าเนนิการเครดติเงนิคนืตามรายการใชค้ะแนนเทา่กับยอดซือ้แลกรับเครดติเงนิคนืให ้

 คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรอื ทอนเป็นเงนิสดได ้

 คะแนนสะสมทีข่อใชส้ทิธแิลกเป็นเครดติเงนิคนืแลว้ไม่สามารถขอคนื หรอืยกเลกิรายการไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

เง ือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 5%:  

 สงวนสทิธิก์ารรับเครดติเงนิคนืส าหรับลกูคา้ทีล่งทะเบยีน ณ จดุแลกรับการสมนาคณุที ่Redemption Counter ชัน้ G เทา่นัน้ 

 การรับเครดติเงนิคนืเขา้บญัช ีขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิทีม่ยีอดการใชจ้่ายผา่นบตัรฯตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป/หมายเลข
บตัร/เซลลส์ลปิ   และท ารายการแบบช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้  โดยธนาคารฯจะเครดติเงนิคนืตามแตล่ะชว่งของวงเงนิยอดใช ้

จา่ย/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลปิ (ตามตาราง) โดยเศษสตางคท์ีเ่กดิขึน้ในทกุยอดใชจ้า่ยจะไมน่ ามาค านวณเครดติเงนิคนื 

 จ ากัดการรับเครดติเงนิคนืเขา้บัญชสีงูสดุ  5,000 บาท/บญัชบีัตร/ตลอดรายการ 

 การเครดติเงนิคนืจะค านวณจากยอดการใชจ้า่ยผ่านบตัรฯ ทัง้บตัรหลกั และบตัรเสรมิรวมกนัจากทกุรายการสง่เสรมิการขาย 
ทีศ่นูยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร ์ระหวา่ง วนัที ่15 พ.ย. 2560 – 15 ม.ค. 2561 เทา่นัน้ โดยจะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรหลัก

เทา่นัน้ 

 การเครดติเงนิคนืไมร่วมการเปลีย่นยอดซือ้ปกตเิป็นรายการผ่อนช าระ (IPP on Call) ผา่น Call Center  และ/หรอื  ณ จดุ

แลกของสมนาคณุ    

 ธนาคารฯ จะท าการเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติบตัรหลักภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย โดยสงวน
สทิธิไ์มใ่หส้ าหรับรายการทีเ่ป็นการแยกยอดใชจ้า่ยออกเป็นหลายเซลลส์ลปิ และขอสงวนสทิธิค์นืเงนิเขา้บัญชเีฉพาะสมาชกิ

บตัรเครดติทียั่งคงมสีถานะปกต ิและทีไ่มผ่ดินัดช าระจนถงึวนัทีท่ าการเครดติเงนิคนื  

 ยอดใชจ้า่ยตามเงือ่นไขการใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ สามารถน ามารวมค านวณเพือ่รับเครดติเงนิคนืได ้ 
 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะระงับ หรอื ยกเลกิการมอบเครดติเงนิคนื ในกรณีทีใ่ชบ้ัตรเครดติทีเ่ป็นไปในลักษณะเพือ่การคา้/
ธรุกจิ การใชบ้ตัรเครดติในทางมชิอบ ผดิกฎหมาย หรอื ผดิวตัถปุระสงคใ์นการใชบ้ัตรเครดติโดยสจุรติ หรอื มกีารโอนเงนิเขา้

บญัชบีตัรเครดติ ซึง่มผีลเป็นการเพิม่วงเงนิการใชบ้ัตรเครดติใหเ้กนิกวา่วงเงนิทีธ่นาคารฯ ก าหนด 

 การเครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน เปลีย่น หรอืทอนเงนิคนื หรอืผลประโยชนอืน่ได ้

 
เง ือ่นไขส าหรบัการแบง่ช าระ 0% : 

 การแบง่ช าระ 0% นานสงูสดุ 6 เดอืน  สงวนสทิธิเ์ฉพาะยอดใชจ้า่ยผา่นบตัร ตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/

เซลลส์ลปิ   สามารถแจง้ความประสงค ์ณ จดุแลกของสมนาคณุ ทีเ่คานเ์ตอรป์ระชาสมัพันธ ์ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร ์ภายใน
วนัทีท่ ารายการซือ้สนิคา้เทา่นัน้ 

 การอนุมัตเิป็นรายการแบง่จ่าย 0% Smile Plan ขึน้อยูก่ับดลุพนิจิและเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด 

 บตัรเครดติจะตอ้งมสีถานภาพปกตไิมม่ยีอดคา้งช าระ ส าหรับในกรณีการผอ่นช าระ 
 ขอสงวนสทิธิร์ายการแบง่จ่าย 0% Smile Plan เฉพาะรายการซือ้สนิคา้กอ่นวนัสรุปรอบบญัช ี2 วนัท าการ 

 รายการซือ้สนิคา้โดยการช าระเต็มจ านวนทีเ่กดิจากการเพิม่วงเงนิบตัรเครดติชัว่คราวไมส่ามารถน ามาเปลีย่นเป็นรายการแบง่
ช าระ 0% Smile Plan ได ้

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ : 

 สทิธพิเิศษส าหรับสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทยทีใ่ชจ้่ายผา่นบัตรฯ เทา่นัน้  
 บตัรเครดติส าหรับองคก์ร (Corporate Card) ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขายนีไ้ด ้

 ธนาคารฯ ไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืปัญหาทางเทคนคิตา่งๆ สมาชกิบตัรควรเก็บหลักฐานการเขา้ร่วม
รายการและเซลลส์ลปิไวเ้พือ่การตรวจสอบในกรณีทีจ่ าเป็น  

 สทิธพิเิศษนี้ไมส่ามารถใชร้่วมกบัรายการสง่เสรมิการขายอืน่ได ้

 ธนาคารไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิาร  กรณีทีส่นิคา้และบรกิารมปัีญหาในทกุกรณี  โปรดตดิตอ่ศนูยก์ารคา้โดยตรง 
 สทิธพิเิศษนี้ไมส่ามารถรวมการใชจ้า่ยในเชงิพาณิชย ์เพือ่การคา้ หรอืโดยทจุรติ การซือ้บตัรของขวัญ การซือ้สนิคา้จาก
รา้นคา้ทีไ่ม่ไดร้่วมรายการ  เงนิคนืทีเ่กดิจากการยกเลกิการซือ้สนิคา้และบรกิารรวมถงึรายการเงนิคนืทีเ่กดิจากRefund ทกุ

ประเภท  

 กรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกับการค านวณยอดใชจ้า่ยเพือ่รับเครดติเงนิคนื ผูถ้อืบตัรตอ้งตดิตอ่ธนาคารเพือ่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งภายใน 90 วนันับแตว่นัทีธ่นาคารท าการเครดติเงนิคนื 

 ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข และระยะเวลา เป็นไปตามทีธ่นาคารฯ ก าหนด กรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้ใดๆ ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถอืเป็น
ทีส่ ิน้สดุ  

 ธนาคารฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดและเงือ่นไขหรอืยกเลกิรายการสง่เสรมิการขาย รวมถงึความผดิพลาด
ในการพมิพ ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

กรุณาสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ณ จดุขาย หรอื โทร. 1770 กด 0 กด 2 
 

 
 

 

 
 



 

 
 
(15 พ.ย.60-15 ม.ค.61) 

     

สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติ TMB 
รบั Siam Gift Card สงูสดุ 5,000 บาท  พรอ้มแบง่จา่ย 0% 3 เดอืน  

 

ยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิ รบั Siam Gift Card*  

10,000 – 49,999 บาท 300 บาท   

50,000 บาทขึน้ไป 2,500 บาท   
 

*จ ากดัการรับบตัร Siam Gift Card สงูสดุ  2  สทิธิ ์/ 1 ลกูคา้ / ตลอดรายการ 
 

แบง่จา่ย 0% 3 เดอืน สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิบตัรเครดติ TMB SO GOOOD 
ชอ้ปแลว้อยา่ลมืแบง่จ่ายกับ ทเีอ็มบ ีโซกูด๊ แบง่จา่ยไดท้กุอยา่ง  0% 3 เดอืน (ขัน้ต า่ 1,000 บาท/ เซลลส์ลปิ)  
เพยีงรูดแลว้โทร 1558  กด 1110  หรอื เลอืกท ารายการดว้ยตนเองผ่าน TMB Touch/ TMB Internet Banking  

กอ่นวนัสรุปยอดบญัช ี
 

 

เง ือ่นไขโปรโมช ัน่ 
- เฉพาะผูถ้อืบตัรเครดติ TMB ประเภทบคุคลธรรมดาเทา่นัน้  

- เพยีงมยีอดใชจ้่ายผ่านบัตรฯ ตัง้แต ่10,000 บาท ขึน้ไปตอ่เซลสส์ลปิ รับ Siam Gift Card มูลคา่ 300 บาท หรอื ยอดใช ้

จา่ยตัง้แต ่50,000 บาท ขึน้ไป/เซลสส์ลปิ รับ Siam Gift Card มูลคา่ 2,500 บาท สงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ทีม่าลงทะเบยีน 

ณ จุดลงทะเบยีนของศนูยก์ารคา้ฯ ทีก่ าหนด  ระหวา่งวันที ่15 พ.ย.2560 - 15 ม.ค. 2561 โดยแสดงใบเสร็จรา้นคา้ทีซ่ ือ้

สนิคา้ผา่นบตัรฯภายในวนัและศนูยก์ารคา้เดยีวกนั 
- จ ากดัการรับบตัรก านัลสงูสดุ 5,000 บาท/บตัร /ตลอดรายการ หรอืสงูสดุรวม 2 สทิธิ ์/ 1 ลกูคา้ /ตลอดรายการ 

- โดยยอดใชจ้า่ยดงักลา่ว    ไมร่วมยอดใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการซือ้บตัรของขวญั บตัรเตมิเงนิทกุประเภท สนิคา้หรอืรา้นคา้ 
ทีไ่มร่่วมรายการ  ยอดใชจ้า่ยในเชงิธรุกจิ   ยอดใชจ้า่ยทีถ่กูยกเลกิ  และยอดใชจ้า่ยทีม่กีารคนืสนิคา้ภายหลงั  

- จ ากดัสทิธเิฉพาะรา้นคา้และสนิคา้ทีร่่วมรายการ  
- รายการสง่เสรมิการขายนี ้ไมส่ามารถ แลก เปลีย่น ทอน เป็นเงนิสดหรอืโอนสทิธิใ์หผู้อ้ ืน่ได ้

- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข ระยะเวลา และสทิธปิระโยชน์ตา่งๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 
- สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่TMB Contact Center โทร. 1558 

 
เง ือ่นไข TMB So GOOOD 

- ส าหรับผูถ้อืบตัรเครดติ TMB ทีม่สีถานะบตัรปกต ิและโทรเขา้มาท ารายการบรกิารแบง่จา่ยรายเดอืน TMB So GOOOD ดว้ย 

  ตนเองผา่น TMB Contact Center  1558 กอ่น  20.00 น.ของวนัสรุปยอดบญัช ีหรอืผา่น TMB Touch / TMB Internet  
  Banking ระหวา่งเวลา 06.00-22.00 น.จนถงึวนัสรุปยอดบญัช ี(รอบบญัชเีดยีวกบัทีม่กีารใชจ้า่ย) 

- ยอดใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถใชบ้รกิาร TMB So GooOD ไดแ้ก ่ยอดใชจ้า่ยในเชงิธรุกจิ ยอดใชจ้า่ยทีเ่กดิจากวงเงนิชัว่คราว  
  ยอดเบกิถอนเงนิสดลว่งหนา้ รายการทีถ่กูยกเลกิหรอืคนืสนิคา้ภายหลงั  ยอดใชจ้า่ยจากการซือ้กองทนุรวม ยอดใชจ้า่ยทีเ่กดิ 

  จากบรกิารแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ  ยอดใชจ้า่ยทีเ่กดิจากดอกเบีย้ คา่ปรับ และคา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ 
- สงวนสทิธิย์กเลกิคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงนิคนืเขา้บญัชเีงนิฝากไมป่ระจ า TMB ดอกเบีย้สงูจากยอดแบง่ 

  จา่ย  TMB So GoOOD  

- ยอดขัน้ต า่ทีส่ามารถใชบ้รกิารแบง่จา่ยรายเดอืน TMB So GooOD ได ้คอื 1,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
                                

(15 พ.ย.60-15 ม.ค.61) 
 

  สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติ UOB LADY เทา่น ัน้ 
 รบัคะแนนสะสมอตัราพเิศษ /เครดติเงนิคนืสงูสดุ 50% /แบง่จา่ย 0% 6 เดอืน* 
 

1. Lady’s  Rewards 
    รบัคะแนนสะสมพเิศษ 10 บาท เทา่กบั 1 คะแนน ส าหรบัการใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติ  
    ในหมวดแฟช ัน่และรา้นเครือ่งส าอาง  

 

2. UOB Lady’s Beautiful Days 
    รับเครดติเงนิคนื 50% ส าหรับยอดใชจ้า่ยในการท าเล็บ และ/หรอื ท าผม ภายในศนูยก์ารคา้ ทกุๆวันศกุร ์โดยใช ้

คะแนนสะสมเทา่ยอดใชจ้า่ยเพือ่แลกเครดติเงนิคนื (จ ากดัการแลกคะแนนสะสมไมเ่กนิ 1,000 คะแนน/ลกูคา้
(บตัรหลัก)/สปัดาห ์ 

     
    SMS registration is required: พมิพ ์LFRI วรรค ตามดว้ยเลขบตัร 12 หลกัสดุทา้ย สง่ที ่4545111 

(คร ัง้ละ 3 บาท) 

 

3. LUXE PAY 0% 
    ชอ้ปสบายๆ กบั UOB LADY’S LUXEPAY ใหค้ณุแบง่ช าระ 0% นาน 6 เดอืน ส าหรบัยอดใชจ้า่ยจาก

การซือ้กระเป๋าและรองเทา้ Brand name ช ัน้น า ต ัง้แต ่10,000 – 200,000 บาท/เซลสส์ลปิ  
    โทร  0 2285 1555 กอ่นวนัสรปุยอดบญัช ี3 วนัท าการ 
 

เง ือ่นไขการรบัคะแนนอตัราพเิศษ  
1. รายการนีใ้หเ้ฉพาะผูถ้อืบัตรเครดติยโูอบเีลดีท้ีอ่อกในประเทศไทยเทา่นัน้ ยกเวน้บตัรเครดติเพือ่ธรุกจิ โดยผูถ้อืบัตรจะตอ้ง

คงสภาพการเป็นสมาชกิบัตรเครดติและไม่ผดินัดช าระจนถงึวนัทีธ่นาคารท าการบนัทกึคะแนนสะสมใหผู้ถ้อืบตัร  
2. การใชจ้่ายส าหรับรายการนีต้อ้งเป็นการใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในหมวดแฟชัน่ โดยยดึตาม Merchant Category Code ทีว่ซีา่

และมาสเตอรก์ารด์ก าหนดเทา่นัน้ คอื MCC  5310, 5311, 5331, 5399, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 

5661, 5681, 5691, 5697, 5699, 5948, 5977 
3. ธนาคารจะค านวณคะแนนสะสมพเิศษนีจ้ากยอดใชจ้า่ยไมเ่กนิ 100,000  บาท/รอบบญัช/ีทัง้บตัรหลกัและบตัรเสรมิรวมกนั 

ส าหรับยอดใชจ้า่ยสว่นทีเ่กนิ 100,000 บาท จะไดรั้บคะแนนสะสมในอัตราปกต ิ(คะแนนสะสมปกต ิยอดใชจ้า่ย 25 บาท 
= 1 คะแนน) 

4. ยอดใชจ้า่ยของบัตรหลกัและบัตรเสรมิทีเ่รยีกเก็บเงนิจากผูถ้อืบตัรเดยีวกนั จะถูกน ามาค านวณรวมเขา้ในบญัชขีองผูถ้อื
บตัรหลกั 

5. รายการทีน่ ามาค านวณรวมเป็นยอดใชจ้า่ยสะสมในรายการนี ้ไมนั่บรวมการใชจ้า่ยส าหรับรายการผ่อนช าระทียั่งไม่ไดช้ าระ

คนืธนาคาร 
6. ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพเิศษเขา้บญัชขีองผูถ้อืบตัรหลักภายใน 60 วนัหลงัจากวนัสรุปยอดบญัช ี

7. กรณีมขีอ้โตแ้ยง้เรือ่งการค านวณคะแนนสะสมอัตราพเิศษ ผูถ้อืบตัรตอ้งตดิตอ่มายังธนาคาร เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ภายใน 3 เดอืนนับจากวนัทีธ่นาคารท าการบนัทกึคะแนนสะสม 

8. คะแนนสะสมไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดหรอืโอนใหผู้อ้ ืน่ได ้

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

เง ือ่นไขการแลกรบัเครดติเงนิคนื  
1. รายการนีใ้หเ้ฉพาะผูถ้อืบัตรเครดติยโูอบเีลดีบ้ตัรหลักทีอ่อกในประเทศไทยเทา่นัน้ ยกเวน้บตัรเครดติเพือ่ธรุกจิโดยผูถ้อื

บตัรจะตอ้งคงสภาพการเป็นสมาชกิบตัรเครดติและไมผ่ดินัดช าระจนถงึวนัทีธ่นาคารเครดติเงนิคนื ตามขอ้ 5 
2. การใชจ้่ายส าหรับรายการนีต้อ้งเป็นการใชจ้่ายในการท าเล็บ และ/หรอื ท าผม ในทกุๆวนัศกุร ์ ณ รา้นคา้ในหมวด Personal 

Care ตาม MCC Code ทีก่ าหนดโดยวซีา่และมาสเตอรก์ารด์ดังนี ้7230, 7297, 7298 และ 7299 เทา่นัน้ 
3. ผูถ้อืบตัรตอ้งแลกคะแนนสะสมทีผู่ถ้อืบตัรมอียู่กอ่นแลว้เทา่กบัยอดใชจ้า่ย ในแตล่ะครัง้ โดยจ ากดัการแลกคะแนนสะสมไม่

เกนิ 1,000 คะแนน/ลกูคา้บัตรหลกั/สปัดาห ์และ จ ากดัจ านวนลกูคา้ 300 ทา่น/สปัดาห/์ตลอดรายการ 

4. ธนาคารจะหักคะแนนสะสมดังกล่าว และเครดติเงินคืน 50% เขา้บัญชหีมายเลขบัตรเครดติผูถ้ือบัตรระบุในขัน้ตอน
ลงทะเบยีน ลงทะเบยีน ภายใน 60 วนั หลงัจากวนัสดุทา้ยของเดอืนทีผู่ถ้อืบตัรลงทะเบยีน  

5. ยอดใชจ้า่ยไมนั่บรวมยอดใชจ้า่ยทีถ่กูยกเลกิในภายหลงั  
6. กรณีมขีอ้โตแ้ยง้เรือ่งการค านวณเงนิเครดติคนื ผูถ้อืบตัรจะตอ้งท าการตดิตอ่มายังธนาคาร เพือ่ขอใหต้รวจสอบความ

ถกูตอ้งภายใน 3 เดอืนนับจากวนัสดุทา้ยของเดอืนทีผู่ถ้อืบตัรลงทะเบยีน  

7. การเขา้ร่วมรายการนี ้ผูถ้อืบตัรตอ้งลงทะเบยีนทกุครัง้ภายในวันทีใ่ชบ้รกิาร โดยสง่ SMS พมิพ ์LFRI วรรค ตามดว้ย12หลกั
สดุทา้ยของบัตรเครดติ สง่มาที ่4545111 (คา่สง่ครัง้ละ 3 บาท) 

8. การใชส้ทิธิจ์ะเริม่มผีลใชไ้ดก้บัยอดใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เฉพาะภายในวนัทีท่ ารายการและลงทะเบยีนเทา่นัน้ และจะไมม่ผีล
ยอ้นหลงัไปถงึยอดใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้กอ่นทีผู่ถ้อืบตัรจะท าการลงทะเบยีน 

 
 

เง ือ่นไขการผอ่นช าระ 0%  

1. รายการสง่เสรมิการขายนีใ้หเ้ฉพาะผูถ้อืบัตรเครดติยโูอบเีลดีท้ีอ่อกในประเทศไทยเทา่นัน้ ยกเวน้บตัรเครดติเพือ่ธรุกจิ  
2. การใชจ้่ายส าหรับรายการนีต้อ้งเป็นการใชจ้่ายตัง้แต ่10,000-200,000 บาท/เซลสส์ลปิ ในการซือ้กระเป๋า หรอืรองเทา้ ณ 

รา้นคา้ในหมวดสนิคา้แฟชัน่เทา่นัน้ โดยยดึตาม Merchant Category Code ทีว่ซีา่และมาสเตอรก์ารด์ก าหนดเทา่นัน้ คอื 
5311, 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5681, 5691, 5699, 5948, 5999 และ 5309 

3. ลกูคา้ตอ้งแสดงความจ านงเขา้ร่วมรายการนีผ้า่น UOB Call Center 02-285-1555  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ กอ่น

วนัครบก าหนดวนัสรุปยอดบญัชขีองสมาชกิบัตร 
4. ในกรณีทีล่กูคา้ตดิตอ่ท ารายการหลงัวนัสรุปยอดบญัช ีลกูคา้ตอ้งช าระยอดขัน้ต า่ตามทีเ่รยีกเก็บในรอบบัญชนัีน้กอ่น 

ธนาคารจงึจะพจิารณาอนุมัตใิหร้่วมโปรแกรมนี้ได ้
5. หากลกูคา้ท าการยกเลกิบัตรเครดติ ธนาคารจะเรยีกเก็บยอดใชจ้า่ยเต็มจ านวนทนัท ี

6. การเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขายนีจ้ะไม่ไดรั้บคะแนนสะสม 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


