
 

 

(วนัที่ 15 พฤศจกิายน – วนัที่ 3 ธนัวาคม 2560) 

จุดลงทะเบียนเพื่อรบัสิทธิพิเศษจากสยามเซ็นเตอรแ์ละ บตัรเครดิตไทยพาณิชย ์ (SCB) 

 Redemption Counter  ชั้น G   

บตัรเครดิตซิตี้  (Citi) และบตัรเครดิตกสกิรไทย (Kbank) ลงทะเบียนเพื่อรบัการสมนาคุณ             

ผ่านทางการสง่ SMS เท่านั้น   

 

สอบถามเพ่ิมเติม :  

นายณฐัวุฒิ  มงัคละภษิูต    เจา้หนา้ท่ีอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการตลาด โทร 02-610-8490 

 

รายละเอียดการสมนาคุณ 

ชอ้ปครบ 15,000 บาทข้ึนไป  รบั Siam Gift  Card  มูลค่า 500.-  

 

(ตอ้งแสดงใบก ากบัภาษีเต็มรปูแบบ / จ ากดั 1 สิทธ์ิต่อท่านต่อตลอดรายการ / จ ากดั 500 รางวลั

ตลอดรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขรายการส่งเสริมการขาย  

1. ใบก ากบัภาษีจะตอ้งออกในนามบุคคลระหวา่งวนัท่ี 15 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 เท่าน้ัน  ใบก ากบัภาษีในนามบริษัท

ไมส่ามารถร่วมรายการได ้

2. ลกูคา้สามารถรวบรวมใบก ากบัภาษีท่ีไดจ้ากการซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ จากรา้นคา้ท่ีร่วมรายการภายในสยาม

เซ็นเตอร ์ มาแลกรบัการสมนาคุณภายในวนัเดียวกนัเท่าน้ัน      

3. จ ากดั 1 สิทธ์ิต่อท่านต่อตลอดรายการ / จ ากดั 500 รางวลัตลอดรายการ  และไม่สามารถแลกเปล่ียนหรือทอน

เป็นเงินสดได ้  

4. การแลกรบัการสมนาคุณต่างๆ   สงวนสิทธ์ิใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ดว้ยตนเองเท่าน้ัน 

5. สงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมารบัสิทธ์ิดว้ยตนเองเท่าน้ัน โดยช่ือผูร้บัสิทธ์ิตอ้งตรงกบัช่ือท่ีระบุในใบก ากบัภาษี  หรือ 

กรณีไมส่ามารถมารบัสิทธ์ิไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งท าหนังสือมอบอ านาจเพ่ือมารบัสิทธ์ิการสมนาคุณจากบริษัทฯ 

กล่าวเท่าน้ัน 

6. เอกสารท่ีน ามาแลกรบัของรางวลั คือ ใบก ากบัภาษีฉบบัจริง บตัรประชาชน และ บตัรเครดิต + เซลสส์ลิปบตัร

เครดิต (กรณีช าระเป็นบตัรเครดิต) 

7. พนกังานขายของรา้นคา้เช่า หากซ้ือสินคา้ภายในรา้นของตนเอง ไม่สามารถรว่มรายการส่งเสรมิการขาย

ใดๆได ้ 

8. การซ้ือบตัรก านัล หรือ บตัรเติมเงินของรา้นคา้ต่างๆ  ไมส่ามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายน้ี 

9. ยอดซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีสามารถน ามาแลกรบั Siam Gift Card ไดน้ั้นตอ้งเป็นยอดซ้ือท่ีเกิดจากเงินสดหรือบตัร

เครดิตเท่าน้ัน  และยอดเป็นสุทธิหลงัหกัส่วนลดใดๆ   ยอดซ้ือท่ีเกิดจากการใชบ้ตัรก านัล / คะแนนสะสม / SIAM  

GIFT CARD ท่ีไดร้บัจากการสมนาคุณจะไม่น ามาค านวณ ยอดในการแลกรบัการสมนาคุณ 

10. หากลกูคา้น าใบก ากบัภาษีมาแลกของรางวลัรายการส่งเสริมการขายน้ีแลว้  ไมส่ามารถน าไปแลกของรางวลัใน     

รายการ Siam Center: HAPPY GO WITTY ต่อได ้

11. ขอสงวนสิทธ์ิในการแจกของรางวลัใหก้บัผูท่ี้มีเง่ือนไขครบตามก าหนดก่อนหรือจนกวา่ของรางวลัจะหมด 

12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรางวลั / เง่ือนไข โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13. เง่ือนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด โปรดตรวจสอบเง่ือนไขเพ่ิมเติม ณ จุดแลก 

     รบัการสมนาคุณ 

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงของรางวลั / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเง่ือนไขโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

     ล่วงหน้า   

15. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบต่อความผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากการส่ือสารของพนักงานขายรา้นคา้เช่า 

 

 



สิทธิพิเศษจากบตัรเครดิตที่รว่มรายการกิจกรรมชอ้ปช่วยชาติ 

การสมนาคุณจากบตัรเครดิตเป็นการค านวณจากการใชจ้า่ยรวมทัว่ประเทศ หรือ รวมการใชจ้า่ยจาก

ศนูยก์ารคา้ฯ หรือ หา้งสรรพสินคา้ท่ีร่วมรายการ ตามขอ้ก าหนด/เง่ือนไขของแต่ละธนาคาร 

 

                            (11 พ.ย.-3 ธ.ค.60) 

อภิสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิตี้ รบับตัรก านัลสูงสุด  500 บาท   

รบัฟรี Starbucks Gift card มลูค่า 500 บาท เม่ือใชจ้า่ยในประเทศผ่านบตัรฯ ครบ 15,000 บาทใน

หมวดหมู่ท่ีก าหนดตลอดรายการ  (จ ากดับตัรก านัลสงูสุด 500 บาท /ลกูคา้ /รายการ)  

ลงทะเบียนครั้งเดียวเพ่ือรบัสิทธ์ิ พิมพ ์TAX (เวน้วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรฯ 12 หลกัสุดทา้ย (ไมต่อ้งเวน้วรรค

ระหวา่งหมายเลข) ส่งมาท่ี 4712228  (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท โดยจะไดร้บัขอ้ความตอบกลบั) 

เง่ือนไข  

 สงวนสิทธ์ิเฉพาะบตัรเครดิตซิต้ีท่ีออกในประเทศไทยท่ีลงทะเบียน และมียอดใชจ้่ายผ่านบตัรฯ ตามเง่ือนไข 

ท่ีก าหนดระหวา่งวนัท่ี 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 เท่าน้ัน 

 สามารถรวมเซลสส์ลิปไดต้ลอดรายการ 

 จ ากดัการบตัรก านัล 500 บาท/ลกูคา้ /ตลอดรายการ หรือการใชจ้่าย 15,000 บาท /ลกูคา้ /ตลอดรายการ 

โดยค านวณจากยอดใชจ้่ายรวมผ่านบตัรฯทุกประเภท ทั้งบตัรหลกัและบตัรเสริม 

 เฉพาะหมวดหมูท่ี่ร่วมรายการ ไดแ้ก่ หมวดหมูร่า้นอาหาร และหา้งสรรพสินคา้ (ยกเวน้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล)์, 

หมวดหมูร่ถยนต ์และอะไหล่, หมวดหมูเ่คร่ืองส าอาง อุปกรณเ์สริมสวย นวดหน้า และสปา (ยกเวน้การบริการใน

สถานพยาบาลท่ีไดร้บัการลดหยอ่นภาษี),รา้นคา้ในหมวด เคร่ืองส าอาง, อุปกรณเ์สริมสวย, เคร่ืองประดบั, แฟชัน่

, อุปกรณกี์ฬา, เคร่ืองใชล้ าหรบัเด็กและทารก, อุปกรณอิ์เล็คโทรนิคส,์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, เคร่ืองใชใ้นบา้นและ

เฟอรนิ์เจอร,์ อุปกรณก์่อสรา้ง, Supermarket และ Hyper Market (ยกเวน้เหลา้ บุหร่ี บตัรก านัล) โดยจะท าการ

คิดค าณวนตาม MCC CODE ท่ีบริษัท วีซ่า อินเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย จ ากดั ก าหนด 

 ยกเวน้การใชจ้่ายผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite 

 จ ากดัการใชจ้่ายเฉพาะในประเทศเท่าน้ัน 

 ธนาคารจะท าการจดัส่งบตัรก านัลฯไปยงัท่ีอยูใ่นการจดัส่งใบแจง้หน้ีภายใน 60 วนั หลงัจากจบรายการ โดย

สมาชิกบตัรฯ ตอ้งคงสถานภาพสมาชิกบตัร จนถึงวนัท่ีท าการจดัส่งบตัรก านัล 

 ธนาคารฯ ไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ หากมีปัญหาหรือขอ้สงสยั โปรดติดต่อโดยตรงกบัรา้นคา้ 

 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตดัสินขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพาทใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการส่งเสริมการขายน้ี 

 CCTX16 



                              (11 พ.ย.-3 ธ.ค.60) 

รบัคืนสูงสุด 3,000 บาท + รบัสทิธ์ิลดหยอ่นภาษีสูงสุด 5,250 บาทกบับตัรเครดิตกสิกรไทย 

 

รบัเครดิตเงินคืน 800 บาท 

เม่ือสะสมยอดใชจ้า่ยผ่านบตัรครบ 

15,000 บาทข้ึนไป 

จ  ำกัดเครดติเงนิคืน 800 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร 

พิเศษ รบัเพิ่ม 

รบัเครดิตเงินคืน 2,200 บาท 

เพียงแลกคะแนน KBank Reward Point 

15,000 คะแนน 

จ  ำกัดเครดติเงนิคืน 2,200 บำท/ท่ำน/ตลอดรำยกำร 

SMS ลงทะเบียนพิมพ ์SH (วรรค) ตามดว้ย

หมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย               

ส่งมาท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) 

SMS แลกคะแนนพิมพ ์SQ (วรรค) หมายเลขบตัร

เครดิต 12 หลกัสุดทา้ย (วรรค) 15000             

ส่งมาท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)   

สะสมยอดใชจ้า่ยในหมวด กิน ชอ้ป ตกแตง่บา้นและหมวดที่ธนาคารก าหนด 

เง่ือนไขรวม  

• สงวนสิทธ์ิในการรบัเครดิตเงินคืนเฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทยท่ีส่ง SMS มาลงทะเบียนกบัธนาคารภายใน      

   ระยะเวลาโครงการ และไดข้อ้ความตอบกลบัเท่าน้ัน   

• ผูถื้อบตัรตอ้งมียอดใชจ้่ายผ่านบตัรสะสมครบ 15,000 บาทขึ้ นไป โดยธนาคารจะรวมทุกยอดการใชจ้่ายและรวม 

   ทุกรา้นคา้ตามเง่ือนไข ภายใต ้ช่ือ-นามสกุลเดียวกนั ภายในระยะเวลาโครงการเท่าน้ัน     

•  จ ากดัเครดิตเงินคืน 800 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ เมื่อใชจ้่ายสะสมผ่านบตัรเครดิตกสิกรไทยครบ 15,000  

   บาทขึ้ นไป และจ ากดัเครดิตเงินคืน 2,200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ ส าหรบัการแลกคะแนน KBank Reward  

   Point 15,000 คะแนน รวมเครดิตเงินคืนสงูสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ 

• รบัสิทธ์ิการลดหยอ่นภาษีสงูสุด 5,250 บาท ค านวณจากอตัราภาษีสูงสุด 35%  เป็นไปตามโครงสรา้งการจดัเก็บ 

   ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาปี 2560  

• ผูท่ี้ไดร้บัสิทธิในการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน ตอ้งมียอดใชจ้่ายสะสมครบ 15,000 บาทขึ้ นไปตามเง่ือนไข 

   โครงการและตอ้งมีคะแนนสะสม KBank Reward Point เพียงพอจ านวน 15,000 คะแนน โดยธนาคารจะพิจารณา 

   จากคะแนนคงเหลือ ภายในวนัท่ี 3 ม.ค 61 ท่ีบนัทึกอยูใ่นระบบของธนาคารและจะเขา้เครดิตเงินคืนภายในวนัท่ี  

   3 ก.พ. 61  

•  คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถื้อบตัรจ านวน 15,000 คะแนน  

   กรณีคะแนนสะสมไมเ่พียงพอ ธนาคารจะไม่ด าเนินการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนใหก้บัผูถื้อบตัร   

• คะแนนท่ีแลกแลว้ไมส่ามารถขอคืนไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน     

 



• รายการใชจ้า่ยที่ไม่สามารถร่วมรายการน้ีได ้โดยธนาคารจะยึดตาม MCC Code รา้นคา้ท่ีบริษัท VISA 

International และ Mastercard ก าหนด ดงัน้ี การช าระเบ้ียประกนัชีวิตและประกนัภยัทุกประเภท (MCC 6300) การ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (MCC 0099, 6010, 6012, 6021, 6051) ซ้ือหน่วยลงทุนทุกประเภท LTF/RMF 

(MCC 0062, 6211) ภาษี และองคก์รภาครฐั (MCC 9311) หมวดโรงพยาบาล (MCC 8062) หมวดโรงแรม 

(MCC 3501 – 3832, 7011) หมวดสายการบิน (MCC 3000 – 3299, 4511, 4582) หมวดทราเวลเอเจนซ่ี 

และจองหอ้งพกัออนไลน์ (MCC 0013, 4722-4723, 5561, 5966) สถานีบริการน ้ามนั (MCC 0022, 5541, 

5542, 9752) รายการใชจ้่ายท่ีเขา้ขา่ยเพื่อการคา้และการพาณิชย ์การซ้ือบตัรก านัลหรือบตัรของขวญั บตัรเติมเงิน 

การซ้ือสุรา เบียร ์ไวน์ ยาสบู ค่าสาธารณูปโภค  การเบิกเงินสดล่วงหนา้ ยอดเรียกเก็บเงินของรายการแบ่งจ่ายราย

เดือน ดอกเบ้ีย ค่าปรบั และค่าธรรมเนียมต่างๆ  

• บตัรเครดิตเพ่ือธุรกิจทุกประเภทและบตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไมส่ามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายน้ีได ้ 

• ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเครดิตเงินคืนภายใน 60 วนัหลงัจากส้ินสุดโครงการ 

• ผูถื้อบตัรท่ีจะไดร้บัเครดิตเงินคืน จะตอ้งมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวติัการช าระเงินท่ีดี ไมผิ่ดนัดช าระเงิน

ตามขอ้ก าหนดของการเป็นผูถื้อบตัรเครดิตของธนาคารจนถึงวนัท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืน  

• เครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอนสิทธิใหผู้อ่ื้นหรือแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได ้ 

• กรณีท่ีผูถื้อบตัรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต หรือยกเลิกการซ้ือสินคา้/คืนยอดใชจ้่ายผ่าน

บตัรเครดิตไมว่่ากรณีใดๆ ภายหลงัจากท่ีทางธนาคารไดเ้ครดิตเงินคืนพิเศษเขา้บญัชีบตัรเครดิตไปแลว้ ธนาคารจะ

เรียกเก็บเป็นค่าใชจ้่ายคืนจากบญัชีบตัรเครดิตน้ัน  ตามท่ีธนาคารไดม้ีการเครดิตเงินคืนให  ้    

• เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารและบริษัทก าหนด  ธนาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้ก าหนด และยกเลิก

รายการส่งเสริมการขายน้ี โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด  

• สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ K-Contact Center 02-8888888 

 

 

 

 

 

 

 



 

(11 พ.ย.-3 ธ.ค.60) 

สทิธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตไทยพาณิชยร์บัเครดิตเงินคืนสูงสุด  800 บาท 

สะสมยอดใชจ้า่ยครบ/ ข้ึนไป รบัเครดิตเงินคืน 

ครบ 15,000 บาท 800 บาท 

 

*เง่ือนไขการรบัเครดิตเงินคืน 

 เฉพาะการใชจ้า่ยผ่านบตัรเครดิตไทยพาณิชยทุ์กประเภท (ยกเวน้บตัรเครดิตนิติบุคคล ไม่เขา้รว่มรายการ)  

ท่ีมียอดใชจ้า่ยสะสมครบ 15,000 บาทขึ้ นไป   ณ  รา้นคา้เช่าในกลุ่ม Fashion เครื่องหนัง กระเป๋า รองเทา้  

เคร่ืองประดบั นาฬิกา จิวเวอร่ี  และรา้นอาหารเท่าน้ัน   โดยค านวณการใชจ้า่ยรวม ณ รา้นคา้ตามท่ีก าหนดขา้งตน้

ภายในสยามเซ็นเตอร ์และศนูยก์ารคา้อ่ืนๆ ท่ีรวมรายการ (ตรวจสอบศนูยก์ารคา้ท่ีรว่มรายการ  โทร  

02-7777777) 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรว่มรายการท่ีสยามเซ็นเตอร ์

 ใชจ้า่ยในรา้นคา้เช่าตามท่ีก าหนดในสยามเซ็นเตอรต์อ้งน าบตัรเครดิตตวัจริง และ / เซลลส์ลิป  

เพ่ือมาลงทะเบียนท่ีจุดแลกรบัการสมนาคุณท่ีก าหนด ณ  Redemption counter ชั้น G ในวนัท่ีซ้ือสินคา้เท่าน้ัน  

 จ ากดัการรบัเครดิตเงินคืน 800 บาท/ท่าน รวมการใชจ้า่ยท่ีหา้งสรรพสินคา้ และรา้นคา้เช่าในศนูยก์ารคา้ท่ีรว่มรายการ

รวมกนั  

 เฉพาะยอดใชจ้า่ยตลอดรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเท่าน้ัน ส าหรบัยอดการใชจ้า่ยท่ีไม่ถึงเง่ือนไข จะไมถ่กูน ามา

ค านวณ 

 ยอดใชจ้า่ยผ่านบตัรฯ ในแต่ละบญัชีบตัรเครดิตไม่สามารถน ามารวมกนัได ้

 เครดิตเงินคืนน้ีไม่สามารถโอนสิทธิใหผู้อ่ื้นหรือแลกเปล่ียน หรือทอนเป็นเงินสดหรือส่ิงอ่ืนได ้ 

 ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิตท่ีใชจ้า่ย ภายใน 90 วนั นับจากวนัส้ินสุดรายการส่งเสริมการขาย 

 

เง่ือนไขรวม 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธิประโยชน์ เฉพาะบตัรเครดิตไทยพาณิชย ์ท่ีมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ ผูถื้อบตัรฯ มีประวติั

การช าระเงินท่ีดีและไม่ผิดนัดช าระเงินตามขอ้ก าหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดขอ้บงัคบั และ/

หรือ เง่ือนไขใดๆ ของการเป็นผูถื้อบตัรเครดิตของธนาคารอยูจ่นถึงขณะรบัสิทธิประโยชน์ ทั้งน้ี ธนาคารฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีท่ีตรวจพบในภายหลงัวา่ผูถื้อบตัรฯ มีคุณสมบติัไมถ่กูตอ้ง 

 รายการใชจ้า่ยท่ีไม่รวมในรายการส่งเสริมการขายน้ี ไดแ้ก่ สินคา้แลกซ้ือ สินคา้ท่ีไม่รว่มรายการ สินคา้จากโปรแกรมผ่อน

ช าระ SCB ดีจงั 0% การซ้ือบตัรของขวญั การซ้ือบตัรก านัล   ขายส่ง บตัรโทรศพัท ์ ค่าโทรศพัทมื์อถือรายเดือน  AIS / 

DTAC / True / Jaymart / iStudio / Vertu บตัรเติมเงิน   เครื่องยนต ์รถยนต์ ค่าน ้า ค่าไฟ  และการแลกเปล่ียนเงิน   

 โปรดตรวจสอบเง่ือนไข 027777777 


