
 
รบัสทิธพิเิศษเพิม่เตมิจากบตัรเครดติทีร่ว่มรายการ:**  
 

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

 
 
 
 รบับตัรกํานลั / เครดติเงนิคนืสงูสดุ 15%** 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สทิธพิเิศษจากบตัรเครดติทีร่ว่มรายการทีส่ยามเซ็นเตอร ์
 
 
 
                                   (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
สทิธพิเิศษสําหรบัผูถ้อืบตัรเครดติกสกิรไทยรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ  14%  
และรว่มลุน้ ! ไปเชยีร ์FIFA WORLD CUPTM ทีป่ระเทศรสัเซยี 
 

 
เมือ่ผูถ้อืบตัรใชจ้า่ยดว้ยบตัรเครดติกสกิรไทยทีศ่นูยก์ารคา้สยามเซน็เตอรรั์บเครดติเงนิคนื 2 ตอ่ 
 
ตอ่ที ่1 รบัเครดติเงนิคนื 10%* เพยีงแลกคะแนนเทา่ยอดใชจ้า่ย 

SMS แลกคะแนน  
พมิพ ์PG (วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 12 หลักสดุทา้ย (วรรค) ตามดว้ยจํานวนคะแนน 
ทีต่อ้งการแลก สง่มาที ่4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) 

 
ตอ่ที ่2 รบัเครดติเงนิคนื สงูสดุ 1,400 บาท** 

ยอดใชจ้า่ย/เซลสส์ลปิ รบัเครดติเงนิคนื 

5,000 บาทขึน้ไป 100 บาท 

15,000 บาทขึน้ไป 500 บาท 

35,000 บาทขึน้ไป 1,400 บาท 

**• จํากัดการรับเครดติเงนิคนื 1,400 บาท/ทา่นตลอดรายการ  
• ลงทะเบยีน ณ เคานเ์ตอรแ์ลกรับการสมนาคณุชัน้ G  สยามเซ็นเตอร ์ 

 
ตอ่ที ่3  รดูบตัร! รว่มลุน้ไปเชยีรบ์อลโลกทีป่ระเทศรสัเซยี กบับตัรเครดติ/บตัรเดบติวซีา่กสกิรไทย 

2018 FIFA WORLD CUP สนบัสนุนโดยวซีา่ 
ต ัง้แตว่นัที ่1 ก.พ. - 30 เม.ย. 61 

เพยีงมยีอดใชจ้า่ยผา่นบตัรฯทกุ 1,000 บาท/เซลสส์ลปิ*** 

รับ 3 สทิธ ิ
สําหรับบตัรเดอะวสิดอม บตัรเดอะพรเีมยีร ์

และบตัรเครดติเดอะแพสชัน่กสกิรไทย 

รับ 1 สทิธ ิ
สําหรับบตัรเครดติและบตัรเดบติวซีา่กสกิรไทย 

ทกุประเภท 

***ร่วมชมฟตุบอลโลกรอบ 16 ทมีสดุทา้ย ทีป่ระเทศรัสเซยี จํานวน 1 รางวลั  
รางวลัละ 2 ทีน่ั่ง รวมมลูคา่รางวลั 612,300 บาท 

 
 
 
เงือ่นไข 
*• ผูถ้อืบตัรตอ้งสง่ SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทกุครัง้ทีต่อ้งการแลกรับคนื 10% โดยพมิพ ์PG (วรรค)หมายเลขบตัร
เครดติ 12 หลักสดุทา้ย (วรรค) จํานวนคะแนนทีต่อ้งการแลก สง่มาที ่4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) • ไมจํ่ากดัคะแนนขัน้
ตํ่าในการแลก และ ไมจํ่ากดัครัง้ในการสง่ SMS แลกคะแนนรับเครดติเงนิคนื 10% • คะแนนสะสม KBank Reward 
Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้อืบัตรตามจํานวนคะแนนทีแ่จง้แลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่
เพยีงพอ ธนาคารจะไมดํ่าเนนิการแลกเครดติเงนิคนื 10% ใหก้ับผูถ้อืบตัร  และคะแนนสะสมทีแ่ลกไปแลว้ไมส่ามารถ
ยกเลกิ ขอคนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้การรับเครดติเงนิคนืจะคนืเขา้บัญชเีครดติ ดําเนนิการภายใน 7 วันทําการ • บัตร
เครดติไทเทเนียม บัตรเครดติเพือ่ธุรกจิ บัตรเครดตินติบิคุคลทุกประเภท ไมส่ามารถร่วมรายการนี้ได ้• ธนาคารสงวน
สทิธิก์ารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากมขีอ้พพิาทคําตัดสนิของธนาคารถอืเป็นขอ้สิน้สดุ    

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


 
**• สงวนสทิธิใ์นการรับเครดติเงนิคืนเฉพาะผูถ้อืบัตรเครดติกสกิรไทย ที ่ลงทะเบยีน ณ เคาน์เตอรแ์ลกรับการ
สมนาคุณชัน้ G  สยามเซ็นเตอร ์ระหว่างวันที ่1 ก.พ. – 11 ม.ีค. 2561 เท่านัน้ • จํากัดการมอบเครดติเงนิคนืสงูสดุ 
1,400 บาท/ท่านตลอดรายการ • ผูถ้อืบัตรจะไดรั้บเครดติเงนิคนืในบัญชบีัตรเครดติของผูถ้อืบัตร ภายใน 60 วัน
หลังจากสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย • ยกเวน้ บัตรเครดตินติบิคุคล บัตร Fleet Card บัตรเครดติแฮปป้ีออนไลน ์
บตัรเครดติไทเบฟ และรายการแบง่จ่ายรายเดอืน Smart Pay  และ KBank  Smart Pay By Phone • ผูถ้อืบัตรไม่
สามารถนําใบเสร็จหรอืเซลสส์ลปิมารวมคดิในการรับเครดติเงนิคนืสําหรับรายการนี้ได ้• ผูถ้อืบัตรทีจ่ะไดรั้บเครดติเงนิ
คนืจะตอ้งมสีถานะบตัรเครดติเป็นปกต ิมปีระวัตกิารชําระเงนิทีด่ ีไมผ่ดินัดชําระเงนิตามขอ้กําหนดของการเป็นผูถ้อืบัตร
เครดติของธนาคาร จนถงึวันทีไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื • ธนาคารมสีทิธใินการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข ขอ้กําหนด และยกเลกิ
รายการสง่เสรมิการขายนี้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากมกีรณีพพิาท คําตัดสนิของธนาคารถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ • 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่K-Contact Center 0 2888 8888 
 
***• ธนาคารจะคํานวณสทิธิจากยอดใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติหรือบัตรเดบติวีซ่ากสกิรไทยที่สยามเซ็นเตอร ์
สยามดสิคัฟเวอรี ่ และ ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ทีม่กีารลงทะเบยีน ณ จุดใหบ้รกิารของศูนยก์ารคา้ฯภายใตช้ือ่ – 
นามสกลุเดยีวกนั • ยอดใชผ้า่นบตัร ทกุ 1,000 บาทตอ่เซลสส์ลปิทีส่ยามเซน็เตอร ์สยามดสิคัฟเวอรี ่และ ศนูยก์ารคา้
สยามพารากอน จะไดรั้บ 1 สทิธเิพือ่ลุน้รับรางวัล สําหรับผูถ้อืบตัรเครดติและบตัรเดบติวซีา่กสกิรไทยทุกประเภท หรอื 
ไดรั้บ 3 สทิธเิพือ่ลุน้รับรางวัล สําหรับผูถ้อืบตัรเดอะวสิดอม บตัรเดอะพรเีมยีร ์และบตัรเครดติเดอะแพสชัน่กสกิรไทย • 
เศษของยอดใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติหรือบัตรเดบติกสกิรไทยทีไ่ม่ถงึ 1,000 บาทต่อเซลสส์ลปิ จะไม่ถูกนํามารวม
คํานวณสทิธจัิบรางวัล • ยอดใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มรายการสง่เสรมิการขายนี้ ไดแ้ก ่การเบกิถอนเงนิสด การซือ้/
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การซือ้หน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) การชําระเบีย้ประกันชวีติและประกันภัย
ทกุประเภท การชําระภาษีทกุประเภท ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ รายการใชจ้า่ยทีเ่ขา้ขา่ยเพือ่การคา้และการ
พาณชิย ์รายการทีใ่ชจ้า่ยผา่นเครือ่งรับบตัรเครดติ (EDC) ในกจิการของผูถ้อืบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชําระสนิคา้/
บรกิารทีม่กีารขอคนื เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิในภายหลัง • ยอดแบง่จ่ายรายเดอืน (Smart Pay) ธนาคารจะคํานวณ
สทิธจิากยอดราคาสนิคา้เต็มจํานวนทีผู่ถ้อืบตัรทํารายการ ณ รา้นคา้ • กําหนดจับรางวัล 9 พ.ค. 61 สถานทีจั่บรางวัล 
ธนาคารกสกิรไทย สํานักแจง้วัฒนะ เลขที ่47/7 ม. 3 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ีตามใบอนุญาตสําหรับโครงการ ออกให ้
ณ ทีว่า่การ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี• ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีวันที ่11 พ.ค. 61 • บตัรเครดติเพือ่ธรุกจิ และบตัรเครดติ
นติบิคุคลทกุประเภท ไมส่ามารถรว่มรายการสง่เสรมิการขายนี้ได ้• บคุคลในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย 
บคุคลในครอบครัวของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย  และบคุคลอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดรายการสง่เสรมิ
การขายนี้  ไม่มีส ิทธิเขา้ร่วมรายการนี้ • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมไดท้ี ่
www.askkbank.com/kbankcard และ K-Contact Center 02-8888888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                   
 
        (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
สทิธพิเิศษสําหรบัสมาชกิบตัรเครดจิออิอน รบับตัรกํานลัสงูสดุ  8,000 บาท  
เมือ่มยีอดใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติออิอนทกุประเภท (ยกเวน้บัตรเครดติเพือ่องคก์ร)ตามทีกํ่าหนด 
 

ยอดใชจ้า่ย / เซลสส์ลปิ รบับตัรกาํนลั 
5,000 – 19,999 บาท 200 บาท 
20,000 – 49,999 บาท 800 บาท 
50,000 – 99,999 บาท 2,500 บาท 

ตัง้แต ่100,000 บาท ขึน้ไป 8,000 บาท 
• จํากัดการรับบัตรกํานัลสตารบ์ัคสส์งูสดุ 8,000 บาท / บัตร / ตลอดรายการ • เงือ่นไขเป็นไปตามที ่
  บรษัิทฯ กําหนด • โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิทีจ่ดุขาย , เว็บไซต ์และสือ่ประชาสมัพันธอ์ืน่ 
  ของธนาคารฯ 
 
ขอ้กําหนดและเงือ่นไข  
1. สทิธพิเิศษสําหรับผูถ้อืบัตรเครดติทุกประเภท (ยกเวน้บัตรเครดติเพือ่องคก์ร) ของบรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์

(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เมือ่มยีอดใชจ้่ายที่รา้นคา้ภายในศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอรต์าม
เงือ่นไขทีกํ่าหนด ระหวา่งวันที ่1 ก.พ. – 11 ม.ีค. 61 (39 วัน) 

2. ผูถ้อืบตัรจะไดรั้บบตัรกํานัลสตารบ์คัสด์ังนี ้
• ยอดใชจ้า่ยตัง้แต ่5,000 – 19,999 บาท / เซลสส์ลปิ รับบตัรกํานัลมลูคา่ 200 บาท 
• ยอดใชจ้า่ยตัง้แต ่20,000 – 49,999 บาท / เซลสส์ลปิ รับบตัรกํานัลมลูคา่ 800 บาท 
• ยอดใชจ้า่ยตัง้แต ่50,000 – 99,999 บาท / เซลสส์ลปิ รับบตัรกํานัลมลูคา่ 2,500 บาท 
• ยอดใชจ้า่ยตัง้แต ่100,000 บาท ขึน้ไป / เซลสส์ลปิ รับบตัรกํานัลมลูคา่ 8,000 บาท 

    (จํากดั 8,000 บาท / บตัร / รายการสง่เสรมิการขาย) 
3. บรษัิทฯ จะคํานวณสทิธิจ์ากยอดใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติ ไมร่วมถงึการใชจ้่ายทีห่า้งสรรพสนิคา้, ฟู้ด ฮอลล,์ โฮม 

เฟรช มารท์, กรูเ์มต ์มารเ์ก็ต, เพาเวอรม์อลล,์ การชําระค่าสนิคา้หรอืบรกิารประเภทเครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ บหุรี,่ 
บตัรกํานัล, บตัรเตมิเงนิ, ทองคําและจลิเวลรี,่ สนิคา้ขายสง่เพือ่การคา้, สนิคา้ผอ่นชําระ, สนิเชือ่เงนิกูแ้ละเชา่ซือ้, 
การซือ้หน่วยลงทนุ, การแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ, การเบกิเงนิสดล่วงหนา้, ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมการใช ้
วงเงนิ คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีมและภาษีอากรตา่งๆ และรายการทีม่กีารยกเลกิหรอืคนืสนิคา้/บรกิาร 

4. ผูถ้อืบัตรสามารถรับบัตรกํานัลโดยแสดงบัตรเครดติ เซลสส์ลปิ และใบเสร็จรับเงนิทีศู่นยก์ารคา้สยามพารากอน 
จดุรับของสมนาคณุ ชัน้ M บรเิวณ Star Dome ภายในวันและสาขาเดยีวกนักบัทีม่ยีอดใชจ้า่ย 

5. บรษัิทฯ มไิดม้สี่วนเกีย่วขอ้งกับบัตรกํานัล ขอ้กําหนดและเงื่อนไขการใชบ้ัตรกํานัลเป็นไปตามที่ผูใ้หบ้รกิาร
กําหนด หากพบความไมส่ะดวกในการใชบ้รกิารหรอืความชํารดุบกพรอ่ง กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 

6. ยอดใชจ้า่ยและเซลสส์ลปิของรายการสง่เสรมิการขายนีไ้มส่ามารถใชร้ว่มกบัรายการสง่เสรมิการขายอืน่ได ้
7. บตัรกํานัลเป็นสทิธิเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืบตัร ไมส่ามารถโอน เปลีย่น แลกเป็นเงนิสดหรอืสทิธิอ์ ืน่ได ้
8. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเขา้รว่มรายการสง่เสรมิการขายไดเ้ฉพาะผูถ้อืบตัรทีย่ังคงสภาพสมาชกิ และมปีระวัติ

การชําระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ไดรั้บบัตรกํานัล และยกเวน้การมอบบัตรกํานัลในกรณี
ดังต่อไปนี้ (1) มีการชําระเงนิเขา้บัญชบีัตรเครดติเกนิวงเงินที่บรษัิทฯ อนุมัติ (2) ใชบ้ัตรหรือสนิเชื่อเพื่อ
วัตถุประสงคอ์ันขัดต่อกฎหมายหรอืศลีธรรม เพือ่วัตถุประสงคท์างธุรกจิ หรอืใชใ้นกจิการหรอืธุรกจิของตนเอง 
ครอบครัว เครอืญาต ิหรอืบคุคลใกลช้ดิ (3) ใชบ้ตัรหรอืสนิเชือ่ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขตามทีบ่รษัิท
ฯ กําหนด หรอืเงือ่นไขของรายการส่งเสรมิการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผูถ้ือบัตรขาดคุณสมบัต ิบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกคนืบตัรกํานัล 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยุตริายการส่งเสรมิการขายหรอืเปลีย่นแปลงขอ้กําหนด เงือ่นไข วธิกีาร และสทิธิ
ประโยชนใ์ดๆ ภายใตร้ายการสง่เสรมิการขายนี ้โดยจะประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ กรณีมขีอ้พพิาทคําตัดสนิ
ของบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ดุ 

10.ขอ้กําหนดและเงือ่นไขนีจั้ดทําขึน้เป็นภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ การตคีวามใหใ้ชภ้าษาไทยเป็นหลัก 
11.โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิทีจ่ดุขาย เว็บไซต ์และสือ่ประชาสมัพันธอ์ืน่ของบรษัิทฯ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                             (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
อภสิทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรเครดติซติ ีร้บัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 3,000บาท   
 

ยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ คะแนนสะสมซติ ี ้รวีอรด์/เครดติเงนิคนื 
ทกุๆ 5,000 บาท 1,000 คะแนน 

     20,000 บาท ขึน้ไป 300 บาท 
    50,000 บาท ขึน้ไป  1,200 บาท 
   100,000 บาท ขึน้ไป 3,000 บาท 

 
ลงทะเบยีนทาง SMS โดยพมิพ ์CNY18(เวน้วรรค) หมายเลขบัตรเครดติ12 หลักสดุทา้ยโดยไม่ตอ้งเวน้
วรรคระหวา่งหมายเลข สง่มาที ่471228 คา่สง่ครัง้ละ 3  บาท 
 
เงือ่นไขธนาคารซติีแ้บงก ์
- จํากดัการรับคะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์ 3,000คะแนน และ เครดติเงนิคนื 3,000 บาท/ บตัรฯ (บตัรหลักรวมบตัร 
  เสรมิ) ตอ่ตลอดรายการ 
- ธนาคารฯ จะทําการคํานวณคะแนนสะสม 1,000 คะแนนใหก้บัลกูคา้ จากยอดใชจ้า่ยทกุๆ 5,000 บาท/เซลส ์
  สลปิ จากยอดใชจ้า่ย 5,000 – 19,999.99 บาท 
- บตัรเครดติซติีแ้คชแบ็ก และบตัรเครดติซติี ้ซมิพลซิติี ้จะไดรั้บเครดติเงนิคนื 100 บาท แทนคะแนนสะสม 
- บตัรเครดติซติี ้รอยลั ออรค์ดิพลัส จะไดรั้บคะแนนสะสมครึง่หนึง่ 
- สงวนสทิธิเ์ฉพาะสมชกิบตัรฯ ทีล่งทะเบยีนผา่น SMS เทา่นัน้ 
- เฉพาะยอดใชจ้า่ยในศนูยก์ารคา้สยามเซน็เตอร ์ยกเวน้สนิคา้ผอ่นชําระผา่นระบบ Citi PayLite ไมส่ามารถรว่ม 
  รายการได ้  ยกเวน้รายการแบง่ชําระสําหรับ Siam Gift Card ซึง่ลกูคา้จะตอ้งแสดงใบเสร็จทีซ่ ือ้สนิคา้จาก 
  รา้นคา้เทา่กบัยอดแบง่ชําระภายในวันเดยีวกนั โดยแสดงใบเสร็จทีซ่ ือ้สนิคา้จากรา้นคา้ควบคูก่นักบัเซลสส์ลปิ 
  ทีซ่ือ้ Siam Gift Card  
- สงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรเครดติซติีท้ีอ่อกในประเทศไทยเทา่นัน้  
- ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะทําการโอนคะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์ และ หรอืเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรหลักภายใน 60 วัน  
  หลังจากจบรายการ โดยสมาชกิบตัรฯ จะตอ้งคงสถานภาพสมาชกิบตัรฯ จนถงึวันทีทํ่าการโอนเครดติเงนิคนืเขา้ 
  บญัช ี
- ไมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้ 
- BCBA08 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                  

                                (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
 

สทิธพิเิศษสําหรบัผูถ้อืบตัรเครดติ  กรงุศรรีบัคนืสงูสดุ 13%  
 

Step 1  ใช ้3000 point แลกรับ Siam Gift Card  มลูคา่ 300บาท (10%)  
  จํากัดการแลกคะแนนสงูสดุ 50,000คะแนน/บัญชบีัตร/วนั  
 

Step 2  รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 3% 
ยอดใชจ้า่ยครบ (บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ) เครดติเงนิคนื 

10,000 150 
30,000 500 
50,000 1,500 

จํากัดเครดติเงนิคนื 3,000บาท/บัญชบีัตร/ตลอดรายการ  
 

เง ือ่นไข  
· สอบถามรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จดุขาย เฉพาะสนิคา้/รา้นคา้ทีร่่วมรายการภายในสยามเซ็นเตอรเ์ทา่นัน้  
· สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติเงนิคนืเฉพาะลกูคา้ทีใ่ชจ้่ายตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯกําหนดและลงทะเบยีน ณ จดุลงทะเบยีนของ 
  ศนูยก์ารคา้เทา่นัน้ (สยามเซ็นเตอร ์: ชัน้ G Redemption Counter) มฉิะนัน้ถอืวา่สละสทิธิ ์ 
 

เง ือ่นไขสําหรบัการแลกคะแนนเป็น Siam Gift Card   
·สงวนสทิธิก์ารเขา้ร่วมรายการเฉพาะสมาชกิบัตรเครดติ กรุงศร ี ทกุประเภท (บตัรหลกั) ทีม่คีะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัส  
 เพยีงพอตอ่การแลกเทา่นัน้  
·จํากดัการแลกคะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัสสงูสดุ 50,000 คะแนน /บญัชบีตัร / วนั  
·คะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัส จะถกูหักออกจากบญัชบีตัรฯ  เมือ่มกีารแลกโดยอตัโนมัต ิตามจํานวนคะแนนทีส่มาชกิบัตรระบ ุ 
·คะแนนสะสมเมือ่แลก ณ รา้นคา้แลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ แลกเปลีย่นหรอืทอนเป็นเงนิสดได ้ 
·คะแนนสะสม กรุงศร ีโบนัส ไมส่ามารถโอนสทิธิใ์หส้มาชกิทา่นอืน่ได ้ 
·กรณีบตัรถกูยกเลกิหรอืไมส่ามารถใชง้านได ้จะไมส่ามารถแลกคะแนนสะสมผา่นบตัรรายการ กรุงศร ีโบนัสทนัใจ  
·เมือ่มกีารทําการแลกคะแนนเสร็จสมบรูณ์แลว้ ไมส่ามารถยกเลกิรายการไดท้กุกรณี  
·บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
·เงือ่นไขอืน่ๆเป็นไปตามขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิาร บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร หากมปัีญหาหรอืขอ้สงสยั 
 กรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารสนิเชือ่โดยตรง  
 

เง ือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนื  
·สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติเงนิคนืสงูสดุ3,000บาทตอ่หมายเลขบญัชภีายใตช้ือ่-สกลุเดยีวกนัตลอดรายการสง่เสรมิการขาย  
·บรษัิทฯ จะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย (กรณีบตัรเสรมิเครดติเงนิคนืจะ 
 โอนเขา้บญัชบีตัรหลกัเทา่นัน้)  
·ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 120 วนัหลงัจากวนัทีจ่บรายการ  
·ยอดการใชจ้า่ยแตล่ะรายการไมส่ามารถนํามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะคํานวณเครดติเงนิคนืตอ่เซลลส์ลปิ  
·รายการสง่เสรมิการขายนีไ้มส่ามารถใชร้่วมกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ได ้ 
·ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติคนืเงนิ เฉพาะสมาชกิทียั่งคงสภาพสมาชกิอยู ่และมปีระวตักิารชาํระดจีนถงึวนัทีม่กีารเครดติ 
 เงนิคนืในบญัชขีองทา่น  
·ยอดใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติทีเ่ขา้ร่วมรายการจะตอ้งเกดิขึน้ ในวนัทีกํ่าหนดเทา่นัน้ไมนั่บรวม ดอกเบีย้ คา่ปรับ  
 คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ยอดคา่ใชจ้า่ยทีถ่กูยกเลกิ ยอดคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารคนืสนิคา้ในภายหลงั ยอดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากบตัร 
 เสรมิทีเ่รยีกเก็บ เงนิจากบญัชบีตัรหลกับรษัิทฯ  
·รายการเครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงนิสดได ้ 
·ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบัตร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัวา่มกีารยกเลกิการทํารายการของรายการ 
 สง่เสรมิการขายนี ้ 
·บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์โดยถอืขอ้มลูทีบ่รษัิทฯมอียูเ่ป็นสาํคัญ ผูถ้อืบตัรควรเก็บหลกัฐานการเขา้ร่วมรายการและเซลลส์ลปิ 
 ไวเ้พือ่การตรวจสอบกรณีจําเป็น  
·บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิาร หากมขีอ้สงสยักรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโดยตรงเทา่นัน้  
·ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯกําหนด  หากมกีรณี 
 พพิาท คําตดัสนิของบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ดุ  
·ยกเวน้การซือ้สนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้ภายในสยามพารากอน, Power Mall ทกุสาขา, Gourmet Market และ  Home  
 Fresh Mart ทกุสาขา ,แผนกสรุา, บตัรโทรศพัท ์บตัรเตมิเงนิทกุประเภท, บตัรกํานัล, การซือ้สนิคา้ผอ่นชาํระ Krungsri  
 Smart Plan  
·ใหบ้รกิารสนิเชือ่โดย บรษัิท บตัรกรุงศรอียธุยา จํากดั  

 



 
 

            
 
 
(1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
 

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

แลกรบัเครดติเงนิคนื 12% หรอื 15%  

- แลกรับเครดติเงนิคนื 12% วนัจันทร ์– พฤหัสบด ี 
                       หรอื 15% วนัศกุร,์ เสาร ์และอาทติย ์
 เมือ่ใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติ KTC และใชค้ะแนนสะสม KTC Forever Rewards เทา่กับยอดใชจ้า่ย 
 ตอ่เซลสส์ลปิ  (ไมจํ่ากัดยอดแลกรับเครดติเงนิคนืสงูสดุตลอดรายการ/เฉพาะการใชจ้า่ยผา่นบัตร 
 เครดติฯ ภายในสยามเซ็นเตอรเ์ทา่นัน้) 
 
หรอื 
 
แลกรบั Siam Gift Card 300.- 
เมือ่ใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติ KTC ครบทกุ 10,000.- ตอ่เซลสส์ลปิ  
(จํากัดยอดรับ Siam Gift Card สงูสดุ 1,500.- ตอ่สมาชกิบัตรเครดติตอ่ตลอดรายการ) 

หมายเหต ุ: สทิธพิเิศษการแลกรับเครดติเงนิคนื 12% หรอื 15% และการแลกรับ Siam Gift Card 300.-
 สําหรับสมาชกิบัตรเครดติ KTC ทีนํ่าเซลลส์ลปิจากการใชจ้่ายผา่นบัตรเครดติฯ มาลงทะเบยีนแจง้ความ
ประสงคก์ารรับสทิธพิเิศษทัง้หมดของรายการทีจุ่ดแลกรับสทิธพิเิศษของงานภายในศนูยก์ารคา้สยามเซ็น
เตอรเ์ทา่นัน้ 

เงือ่นไขรายการ 
• ยกเวน้บตัรเครดติ KTC Cash Back, บัตรเครดติ KTC ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตสิภากาชาดไทย, บัตรเครดติKTC 

Visa Corporate Gold และบตัร KTC เพือ่หน่วยงานรัฐ ไมส่ามารถรว่มรายการได ้
• ขอสงวนสทิธิก์ารมอบสทิธปิระโยชน์ตามรายการนี้ใหแ้ก่สมาชกิบัตรเครดติ KTC ทีค่งสภาพการเป็นสมาชกิบัตร

เครดติฯ โดยไมผ่ดินัดชําระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสรมิการขายจนถงึวันทีเ่คทซีมีอบสทิธปิระโยชน์ใน
รายการนี้ใหส้มาชกิบัตรเครดติฯ และขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะการซือ้สนิคา้และ/หรอืบรกิารเพือ่การใชส้อยส่วนบคุคล
เทา่นัน้ 

• สว่นลดเพิม่จากเคทซีเีป็นสว่นลดเพิม่ราคาสนิคา้ทีห่ักสว่นลดทกุประเภทของหา้งแลว้ และไมส่ามารถ แลก เปลีย่น 
ทอนเป็นเงนิสดได ้

• ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับสมาชกิบตัรเครดติฯ ทีม่คีะแนนสะสมเพยีงพอกบัทีกํ่าหนด และเฉพาะการใชค้ะแนนสะสมแลก
รับเครดติเงนิคนืวันต่อวันทีส่มาชกิทํารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตร
เครดติฯ ทันททีีส่มาชกิบตัรเครดติฯ ใชแ้ลกเพือ่รับเครดติเงนิคนื 

• ขอสงวนสทิธิก์ารมอบเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบีัตรเครดติฯ ทีเ่กดิจากการใชค้ะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับ
จากวันสิน้สดุรายการ 

• เงือ่นไขการใช ้Siam Gift Card เป็นไปตามเงือ่นไขของศูนยก์ารคา้ฯ และยอดคงเหลอืหลังจากการใช ้Siam Gift 
Card ตอ้งชําระดว้ยบตัรเครดติ KTC เทา่นัน้ 

• ขอสงวนสทิธิโ์ดยถอืขอ้มลูของเคทซีเีป็นสําคญั สมาชกิบตัรเครดติฯ ผูร้ว่มรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบยีน
กบัเคทซีรีวมทัง้เซลสส์ลปิเพือ่เป็นหลักฐานอา้งองิและตรวจสอบในกรณีจําเป็น 

• ขอสงวนสทิธิส์ทิธปิระโยชนต์ามรายการไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืโอนใหผู้อ้ ืน่ได ้
• เคทซีขีอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของรางวัล รายละเอยีด ขอ้กําหนดและเงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย โดย

มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และกรณีมขีอ้พพิาท คําตัดสนิของเคทซี ีถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 
 
 
 



 
 
 
 
                  (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 
สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติไทยพาณิชยร์บัเครดติเงนิคนื 4 % 
 

สทิธพิเิศษเมือ่ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติไทยพาณิชยท์ีส่ยามเซ็นเตอรแ์ละสยามดสิคฟัเวอรี ่  
 

- รบัเงนิคนื 4% เม ือ่ชอ้ปครบทกุ 5,000 บาท ตอ่ ใบเสร็จ  
 

  
เง ือ่นไข  

• เมือ่ใชจ้า่ย ณ  รา้นคา้ภายใน Siam Center & Siam Discovery ทีก่ําหนด  
• คํานวณจากการใชจ้่ายครบทุก  5,000 บาทต่อใบเสร็จเท่านัน้ ยกเวน้ สนิคา้ผ่อนชําระ  และการซือ้บัตร

กํานัล / Siam Gift Card เศษทีไ่มค่รบหรอืไมถ่งึ 5,000  จะไมนํ่ามาคํานวณ 
• ขอสงวนสทิธิใ์นการรับเครดติเงนิคนื 2,000 บาทต่อท่านตลอดรายการ (คํานวณรวมการใชจ้่ายทีส่ยามเซ็น

เตอรแ์ละสยามดสิคัฟเวอรี)่ 
• ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบเงนิคนื 60 วันหลังจบรายการ 
• ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับการลงทะเบยีนทีเ่คานเ์ตอรแืลกรับการสมนาคณุชัน้ G  สยามเซน็เตอร ์เทา่นัน้  
• ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของรางวลัในมลูคา่ทีเ่ทา่กนัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ของ

รางวัลมจํีานวนจํากดัและไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสด 
•  ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบเงนิคนื เฉพาะบตัรเครดติไทยพาณชิยโ์ดยผูถ้อืบตัรจะตอ้งคงสภาพการเป็นสมาชกิ

บตัร และไมผ่ดินัดชําระเงนิตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย และขอเรยีกคนืในกรณีทีต่รวจพบในภายหลังว่า
ผูท้ีไ่ด ้รับสทิธิม์คีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้ง  

• เฉพาะสนิคา้ทีร่ว่มรายการโปรดตรวจสอบเงือ่นไข ณ  จดุขาย 
 

 

 
 

  
                      (1 ก.พ.- 11 ม.ีค.61) 

สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทย 
รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 14%   
 

• รับเครดติเงนิคนื 10% เมือ่ใชค้ะแนนสะสมแลกเทา่กับยอดซือ้/เซลลส์ลปิ 
    ประสงคใ์ชค้ะแนนแลกเครดติเงนิคนื โทร. 1770 (Code: 115008) 
• รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 4% (2,400 บาท/บัญชบีัตร/ตลอดรายการ)  
   เมือ่มกีารใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติธนชาตแบบชําระเต็มจํานวน/เซลลส์ลปิ 

ยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ  เครดติเงนิคนื  
5,000 – 9,999 บาท 125 บาท 

10,000 – 29,999 บาท 350 บาท 
30,000 บาทขึน้ไป 1,200 บาท 

ลงทะเบยีนรับเครดติเงนิคนื ณ Redemption Counter ชัน้ G , Siam Center  
ภายในวันทีทํ่ารายการซือ้สนิคา้เทา่นัน้) 
 

เงือ่นไขการใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ รบัเครดติเงนิคนื10%  :  
 

• สทิธพิเิศษสําหรับสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทย ทีใ่ชจ้า่ยผา่นบตัรฯ โดยตอ้งเป็นบตัรหลักที่
มคีะแนนสะสมในบตัรฯ เทา่นัน้  

• ผูถ้อืบตัรสามารถใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ยตอ่เซลลส์ลปิ เพือ่แลกรับเครดติเงนิคนื 10% ตามวันทีทํ่ารายการ 
• การใชค้ะแนนสะสมแลกรับเครดติเงนิคนืสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูถ้อืบตัรทีม่คีะแนนสะสมอยูใ่นบัตร และมยีอดคะแนนสะสม

เพยีงพอเทา่กบัยอดใชจ้า่ยจากรา้นคา้ทีร่ว่มรายการในวันทีธ่นาคารฯ ดําเนนิการหักคะแนนเพือ่ทําการเครดติเงนิคนื 
 
 



 

เงือ่นไขการใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ รบัเครดติเงนิคนื10%  :  
• กําหนดการใชค้ะแนนเพือ่แลกรับเครดติเงนิคนื 10% จากทุกยอดการใชจ้่าย สงวนสทิธเิฉพาะการทํารายการตัง้แต ่

1,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบัตร/เซลลส์ลปิ  (กรณียอดใชจ้่ายตํ่ากว่า 1,000 บาท ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการนี้ได)้ 
และการเครดติเงนิคนืจะคํานวณจากจํานวนเงนิหลัก100 บาทขึน้ไป เศษของจํานวนเงนิไมถ่งึ 100 บาท ไม่สามารถ
นํามาแลกเพือ่เป็นสว่นลดได ้ตัวอยา่ง ยอดใชจ้่าย 10,550 บาท ตัดคะแนนที ่10,500 คะแนน เท่ากับเครดติเงนิคนื 
1,050 บาท ซึง่ลกูคา้ตอ้งแจง้ความประสงคใ์นการตัดคะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทุกครัง้ทีต่อ้งการใช ้
คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดติเงนิคนื 

• คะแนนสะสม T-Rewards จะถกูตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้อืบตัรเครดติ ตามจํานวนทีทํ่าการแลกคะแนนในวันที่
เครดติเงนิคนื 

• ธนาคารฯ จะทําการเครดติเงนิคนืในวันทําการถัดจากวันทีผู่ถ้อืบตัรแจง้ความประสงคใ์ชค้ะแนนแลกรับเครดติเงนิคนื 
• กรณีทีลู่กคา้มคีะแนนสะสมไมเ่พยีงพอสําหรับทํารายการแลกเครดติเงนิคนืตามจํานวนเท่ากับยอดใชจ้่าย ธนาคารฯ 

ขอสงวนสทิธิไ์มดํ่าเนนิการเครดติเงนิคนืตามรายการใชค้ะแนนเทา่กบัยอดซือ้แลกรับเครดติเงนิคนืให ้
• คะแนนสะสมไมส่ามารถแลก หรอื ทอนเป็นเงนิสดได ้
• คะแนนสะสมทีข่อใชส้ทิธแิลกเป็นเครดติเงนิคนืแลว้ไมส่ามารถขอคนื หรอืยกเลกิรายการไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
เงือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 4%:  

• ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สําหรับลูกคา้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ณ จุดแลกของสมนาคุณ ที่เคาน์เตอร์
ประชาสมัพันธ ์ชัน้ G สยามเซน็เตอร ์

• การรับเครดติเงนิคนืเขา้บัญช ี ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิทีม่ยีอดการใชจ้่ายผ่านบัตรฯตัง้แต่ 5,000 บาทขึน้ไป/
หมายเลขบตัร/เซลลส์ลปิ   และทํารายการแบบชําระเต็มจํานวนเท่านัน้  โดยธนาคารฯจะเครดติเงนิคนืตามแต่ละชว่ง
ของวงเงนิยอดใชจ้า่ย/หมายเลขบัตร/เซลลส์ลปิ (ตามตาราง) โดยเศษสตางคท์ีเ่กดิขึน้ในทุกยอดใชจ้่ายจะไมนํ่ามา
คํานวณเครดติเงนิคนื 

• จํากดัการรับเครดติเงนิคนืเขา้บญัชสีงูสดุ  2,400 บาท/บญัชบีตัร/ตลอดรายการ 
• การเครดติเงนิคนืจะคํานวณจากยอดการใชจ้า่ยผา่นบตัรฯ ทัง้บตัรหลัก และบตัรเสรมิรวมกนัจากทกุรายการสง่เสรมิการ

ขาย ที ่ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร ์ระหว่าง วันที ่1 ก.พ. – 11 ม.ีค. 2561 เท่านัน้ โดยจะเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบีัตร
หลักเทา่นัน้ 

• ธนาคารฯ จะทําการเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติบตัรหลักภายใน 60 วัน หลังสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย โดย
สงวนสทิธิไ์มใ่หสํ้าหรับรายการทีเ่ป็นการแยกยอดใชจ้่ายออกเป็นหลายเซลลส์ลปิ และขอสงวนสทิธิค์นืเงนิเขา้บัญชี
เฉพาะสมาชกิบตัรเครดติทีย่งัคงมสีถานะปกต ิและทีไ่มผ่ดินัดชําระจนถงึวันทีทํ่าการเครดติเงนิคนื  

• ยอดใชจ้า่ยตามเงือ่นไขการใชค้ะแนนสะสมเทา่กบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลปิ สามารถนํามารวมคํานวณเพือ่รับเครดติเงนิ
คนืได ้ 

• ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะระงับ หรอื ยกเลกิการมอบเครดติเงนิคนื ในกรณีทีใ่ชบ้ัตรเครดติทีเ่ป็นไปในลักษณะเพือ่
การคา้/ธรุกจิ การใชบ้ตัรเครดติในทางมชิอบ ผดิกฎหมาย หรอื ผดิวัตถปุระสงคใ์นการใชบ้ัตรเครดติโดยสจุรติ หรอื มี
การโอนเงนิเขา้บญัชบีตัรเครดติ ซึง่มผีลเป็นการเพิม่วงเงนิการใชบ้ตัรเครดติใหเ้กนิกวา่วงเงนิทีธ่นาคารฯ กําหนด 

• การเครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน เปลีย่น หรอืทอนเงนิคนื หรอืผลประโยชนอืน่ได ้
 
เงือ่นไขอืน่ๆ : 

• สทิธพิเิศษสําหรับสมาชกิบตัรเครดติธนชาต และบตัรเครดตินครหลวงไทยทีใ่ชจ้า่ยผา่นบตัรฯ เทา่นัน้  
• บตัรเครดติสําหรับองคก์ร (Corporate Card) ไมส่ามารถเขา้รว่มรายการสง่เสรมิการขายนีไ้ด ้
• ธนาคารฯ ไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืปัญหาทางเทคนคิตา่งๆ สมาชกิบตัรควรเก็บหลักฐานการเขา้รว่ม

รายการและเซลลส์ลปิไวเ้พือ่การตรวจสอบในกรณีทีจํ่าเป็น  
• สทิธพิเิศษนีไ้มส่ามารถใชร้ว่มกบัรายการสง่เสรมิการขายอืน่ได ้
• ธนาคารไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้และบรกิาร  กรณีทีส่นิคา้และบรกิารมปัีญหาในทุกกรณี  โปรดตดิต่อศูนยก์ารคา้

โดยตรง 
• สทิธพิเิศษนี้ไมส่ามารถรวมการใชจ้่ายในเชงิพาณชิย ์เพือ่การคา้ หรอืโดยทุจรติ การซือ้บัตรของขวัญ การซือ้สนิคา้

จากรา้นคา้ทีไ่มไ่ดร้ว่มรายการ  เงนิคนืทีเ่กดิจากการยกเลกิการซือ้สนิคา้และบรกิาร  รวมถงึรายการเงนิคนืทีเ่กดิจาก 
Refund ทกุประเภท  

• กรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัการคํานวณยอดใชจ้า่ยเพือ่รับเครดติเงนิคนื ผูถ้อืบตัรตอ้งตดิตอ่ธนาคารเพือ่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งภายใน 90 วันนับแตว่ันทีธ่นาคารทําการเครดติเงนิคนื 

• ขอ้กําหนดและเงือ่นไข และระยะเวลา เป็นไปตามทีธ่นาคารฯ กําหนด กรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้ใดๆ คําตัดสนิของธนาคารฯ 
ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ  

• ธนาคารฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดและเงือ่นไขหรอืยกเลกิรายการส่งเสรมิการขาย รวมถงึความ
ผดิพลาดในการพมิพ ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   
กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ณ จดุขาย หรอื โทร. 1770 กด 0 
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