โปรโมชั่น ONESIAM I LOVE SIAM
วันที่ 18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 (44 วัน)
สยามเซ็นเตอร์
1. โปรโมชั่นบัตรเครดิต
สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย
และบัตรเครดิตกสิกรไทย
จํากัดสิทธิ์รวมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
ต่อที่ 1 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%* เพียงใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดซือ้ (1 พ.ค. 63– 31 พ.ค. 63)
ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกคะแนน พิมพ์ SPC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค)
จํานวนคะแนนที่ตอ้ งการแลก ส่งมาที่ 4545888 ตัวอย่าง SPC 123456789101 12500
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท** (6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63)
ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
20,000 บาทขึน้ ไป
50,000 บาทขึน้ ไป

บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย
รับเครดิตเงินคืน*
400 บาท
1,200 บาท

บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ
รับเครดิตเงินคืน*
300 บาท
1,000 บาท

บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย จํากัดการรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 1,200 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
หรือ บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
เงื่อนไขการแลกคะแนนของบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และ บัตรเครดิตกสิกรไทย
• ผูถ้ ือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครัง้ ที่ตอ้ งการแลกรับคืน 12% โดยพิมพ์ SPC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12
หลักสุดท้าย (วรรค) จํานวนคะแนนที่ตอ้ งการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครัง้ ละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. 63 – 31 พ.ค. 63
เท่านัน้
• คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูถ้ ือบัตรตามจํานวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณี
คะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาํ เนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผูถ้ ือบัตร
• บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม ไม่สามารถร่วมรายการ
แลกคะแนนได้
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• กรณีที่ทางผูถ้ ือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่า กรณี
ใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้วธนาคารจะเรียกเก็บเป็ นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชี
บัตรเครดิตนัน้ ตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้, คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็ นเงินได้ และไม่สามารถ
ขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ , ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี จะดําเนินการภายใน 7 วันทําการ
• ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี ้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก
มีกรณีพิพาท คําตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน** (2)
• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนที่
ศูนย์การค้ากําหนด ระหว่างวันที่ 6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 เท่านัน้
• บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย จํากัดการรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 1,200 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ หรือ บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ
จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ รวมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
• ในกรณีที่ลูกค้าใช้จ่ายทั้งบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทยและบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ธนาคารสงวนสิทธิ์จาํ กัดรับเครดิตเงินคืน
สูงสุด 1,200 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
• ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั เครดิตเงินคืนในบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วัน หลังจากสิน้ สุดรายการส่งเสริมการขาย
• บัตรเครดิตเพื่อธุ รกิ จ บัตรเครดิตนิ ติบุ คคลทุก ประเภท และรายการแบ่ง จ่ ายรายเดื อน KBank Smart Pay และ KBank Smart Pay by
phone การซือ้ บัตรกํานัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการนีไ้ ด้
• ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถนําใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนได้
• ผูถ้ ือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติการชําระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชําระเงินตามข้อกําหนดของการ
เป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รบั เครดิตเงินคืน
• ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี ้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• หากมีกรณีพิพาท คําตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888
สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตซิตี้ (6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63)
จํากัดสิทธิ์รวมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*
เมื่อใช้คะแนนสะสมซิตี ้ รีวอร์ด เท่ากับยอดใช้จ่ายในศูนย์การค้าฯ / เซลล์สลิป
● รับเครดิตเงินคืน 15% สําหรับบัตรเครดิตซิตี ้ อัลทิมา บัตรเครดิตซิตี ้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี ้ พรีเมียร์
● รับเครดิตเงินคืน 12.5% สําหรับบัตรเครดิตซิตปี ้ ระเภทอื่นๆ
(จํากัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/บัตรฯ/เดือน/ศูนย์การค้า)
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ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท**
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 100,000 บาทขึน้ ไป/เซลส์สลิป
(จํากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ/ รวมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี)่
เงื่อนไขธนาคารซิตีแ้ บงก์
ต่อที่ 1*
1. ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี ้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี ้ ซิมพลิซิตี,้ บัตรเครดิตซิตี ้ รอยัล ออร์คิด พลัส, บัตรเครดิตซิตี ้ แกร็บ, บัตรเครดิต
ซิตี ้ ลาซาด้า, บัตรเครดิตซิตี ้ แม็คโคร และบัตรเสริมทุกประเภท
2. คะแนนที่ทาํ รายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้
3. จํากัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/บัตรฯ/เดือน/ศูนย์การค้า
ต่อที่ 2** - จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ (บัตรหลักรวมบัตรเสริมทุกบัญชีรวมกัน) สําหรับยอดใช้จ่า ยที่
ศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
เงื่อนไขรวม*/**
1. ธนาคารซิตแี ้ บงก์จะทําการโอนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคง
สภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาํ การโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
2. สงวนสิทธิ์สาํ หรับลูกค้าที่มาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนเท่านัน้
3. สินค้าแบ่งจ่าย Citi PayLite ไม่ร่วมรายการ
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
5. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตที ้ ี่ออกในประเทศไทยเท่านัน้
6. ธนาคารซิตแี ้ บงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการ
7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี ้
8. BCBP78
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
จํากัดสิทธิ์รวมศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ (6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63)
และไอคอนสยาม (21 ก.พ. 63 – 31 พ.ค. 63)
สามารถเลือกรับ พิเศษ 1 และ/หรือ พิเศษ 2
พิเศษ 1 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงใช้คะแนน GSB Reward Point แลกเท่ายอดใช้จ่าย SMS แลกคะแนนสะสม

พิมพ์ GS1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จํานวนเงินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
ส่งมาที่ 0898143480 (ค่าบริการขึน้ อยู่กบั เครือข่าย)
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พิเศษ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท*

พิมพ์ GS2#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จํานวนเงินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
ส่งมาที่ 0898143480 (ค่าบริการขึน้ อยู่กบั เครือข่าย)
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ / เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

20,000 บาทขึน้ ไป

300 บาท

50,000 บาทขึน้ ไป

1,000 บาท

100,000 บาทขึน้ ไป

3,500 บาท

เงื่อนไข พิเศษ 1
● ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครัง้ ที่ตอ้ งการแลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยพิมพ์ GS1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12
หลักสุดท้าย#จํานวนเงินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 0898143480 (ค่าบริการขึน้ อยู่กับเครือข่าย)
● จํากัดการแลกคะแนนขัน้ ตํ่า 1,000 คะแนน ไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ในการส่ง SMS แลกคะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืน 10%
● คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูก ตัด ออกจากคะแนนสะสมของผู ้ถือ บัต รตามจํา นวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่าน SMS กรณี
คะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาํ เนินการแลกเครดิ ตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร และคะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถ
ยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
● การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิต ภายใน 60 วัน หลังจากสิน้ สุดรายการส่งเสริมการขาย
เงื่อนไข พิเศษ 2
● ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครัง้ ที่ตอ้ งการรับเครดิตเงิน คืน โดยพิมพ์ GS2#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#
จํานวนเงินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 0898143480 (ค่าบริการขึน้ อยู่กับเครือข่าย)
● ผู้ถือบัตรฯ ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ก่อนรับเครดิตเงินคืน และรอรับ SMS ตอบกลับ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ภายในวันที่ทาํ
รายการ
● จํากัดสิทธิ์รบั เครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ / บัตร / วัน และจํากัดสิทธิ์รวมทัง้ สิน้ ภายในวงเงิน 300,000 บาท ตลอดรายการ
● จํากัดการมอบเครดิตเงินคืน สูงสุด 7,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ
● ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั เครดิตเงินคืนในบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือบัตรภายใน 60 วัน หลังจากสิน้ สุดรายการส่งเสริมการขาย
● ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถนําใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืน
เงื่อนไขทั่วไป
● สงวนสิทธิก์ ารให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รบั ข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อน
ทํารายการเท่านัน้
● ผูถ้ ือบัตรที่จะได้รบั เครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติการชําระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชําระเงิน ตามข้อกําหนดของการ
เป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รบั เครดิตเงินคืน
● ธนาคารมีสิท ธิเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนด และยกเลิกรายการส่งเสริ มการขายนี ้ โดยไม่ตอ้ งแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณี
พิพาท คําตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
● ยกเว้นการใช้จ่า ยสิน ค้า จาก ห้างสรรพสิ นค้า สยามพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์, กรู เมต์ ซูเปอร์มาร์เก็ ต, พาวเวอร์ มอลล์, Siam
Takashimaya, สุรา, บัตรกํานัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, รายการผ่อนสินค้า, การซือ้ เพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซือ้ ทอง,
ใบ
รับใบจองสินค้า, ใบมัดจําค่าสินค้า, การแยกใบเสร็จจากยอดซือ้ เพียงรายการเดียว รวมถึงการชําระค่าสาธารณูปโภคและการทําธุรกรรม
ทางการเงินทุกประเภท
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สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุ งศรี (6 มี.ค. 63 – 27 พ.ค. 63)
รับเครดิตเงินคืนและบัตรกํานัล Siam Gift Card รวมสูงสุด 3,000 บาท(1),(2)
พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท(1)
เมื่อใช้จ่ายครบ (บาทขึน้ ไป/เซลล์สลิป)

รับเครดิตเงินคืน (บาท)

10,000

150

30,000

500

50,000

1,500(1)

- จํากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ/ศูนย์การค้า
- เครดิตเงินคืนจะเข้าภายใน 90 วันหลังจบรายการ
พิเศษ 2 : แลกรับบัตรกํานัล Siam Gift Card สูงสุด 1,500 บาท(2)
เมื่อใช้ทุก 3,000 คะแนนเท่ากับ 300 บาท หรือใช้ทุก 5,000 คะแนนเท่ากับ 500 บาท
- จํากัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสูงสุด 15,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 1,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน
ลงทะเบียนรับสิทธิ์และรับบัตรกํานัล Siam Gift Card
- ชัน้ G จุด Redemption Counter ที่สยามเซ็นเตอร์
- ชัน้ G จุด Redemption Counter ที่สยามดิสคัฟเวอรี่
เงื่อนไข

(1)

•

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าในศูนย์การค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านัน้

•

สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบต
ั รหลัก ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ตลอดรายการส่งเสริม
การขาย ต่อศูนย์การค้า
•

บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รฯภายใน 90 วันหลังสิน้ สุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบตั รเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้า
บัญชีบตั รหลักเท่านัน้ )

•

ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รบั เครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ

•

ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคํานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป

•

รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

•

ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงินเฉพาะสมาชิกที่ยงั คงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชําระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงิน คืนใน
บัญชีของท่าน

•

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึน้ ในวันที่กาํ หนดเท่านัน้ ไม่นบั รวม ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่ างๆ
ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจาก
บัญชีบตั รหลักบริษัทฯ

•

รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้
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•

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทํารายการของรายการ
ส่งเสริมการขายนี ้

(2)

เงื่อนไขสําหรับการแลกคะแนนเป็ นบัตรกํานัล Siam Gift Card
์ ารเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุ งศรี โบนัส เพียงพอ
• สงวนสิทธิก
ต่อการแลกเท่านัน้
•

จํากัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสูงสุด 15,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 1,500 บาท/บัญชีบตั รหลัก/วัน

•

คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส จะถูกหักออกจากบัญชีบตั รฯ เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ ตามจํานวนคะแนนที่สมาชิกบัตรระบุ

•

คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลีย่ นหรือทอนเป็ นเงินสดได้

•

คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้

•

กรณีบตั รถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบัตรรายการ กรุงศรี โบนัส ทันใจ

•

เมื่อมีการทําการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี

•

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•

เงื่อนไขอื่นๆเป็ นไปตามข้อกําหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุ ณา
ติดต่อผูใ้ ห้บริการโดยตรง

•

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็ นสําคัญ ผูถ้ ือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อ
การตรวจสอบกรณีจาํ เป็ น

•

เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริษัทฯกําหนด หากมีกรณีพิพาท คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็ นที่สดุ

•

ยกเว้นการซือ้ สินค้าบัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกํานัล, การซือ้ สินค้าผ่อนชําระ, Krungsri Smart Plan

•

ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC (6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63)
● รับเครดิตเงินคืน 12% ทุกวันไม่จาํ กัดยอดสูงสุดตลอดรายการ
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับ
หมายเหตุ : สําหรับสมาชิ กบัต รเครดิต KTC ที่นาํ เซลล์สลิป จากการใช้จ่ ายผ่ านบัต รเครดิ ตฯ กับร้านค้าเช่า ภายในศูน ย์การค้าฯ มา
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทัง้ หมดของรายการที่จุดแลกรับสิทธิพิเศษของงานภายในศูนย์การค้าฯ เท่านัน้
- ศู น ย์ก ารค้ า Siam Discovery ยกเว้น เซลส์สลิ ป ยอดใช้จ่ า ยผ่ า นบัต รเครดิ ต ฯ จากเคาน์เ ตอร์แ บรนด์สิน ค้า ในส่ ว นของพื ้น ที่ Siam
Discovery “ OPENSPACE ZONE “ ไม่สามารถร่วมรายการได้

เงื่อนไขรายการ
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1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นีบ้ ริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจดั ทําขึน้ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัต ร
เครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนKTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าเช่า
ภายในศูนย์การค้า Siam Discovery, ศูนย์การค้า Siam Center ในช่วงระหว่างวันที่ 6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 (“ระยะเวลารายการ”) ตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดเท่านัน้
2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,
บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE,KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนีไ้ ด้
3. ขอสงวนสิทธิ์สาํ หรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กาํ หนดเท่านัน้ และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับ
สิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทํา รายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัต รเครดิต ฯ ทันทีที่สมาชิก บัต ร
เครดิตฯ ใช้แลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กาํ หนดเท่านัน้
4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิน้ สุดรายการ
5. ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็ นสําคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผูร้ ่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์
สลิปเพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจาํ เป็ น
6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนีไ้ ม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็ นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผอู้ ื่นได้
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็ นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชําระหนี ้
ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทาํ การมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็ นสําคัญ
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สจุ ริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี ้ หรือใช้บตั รฯ
เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กาํ หนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิก
รายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
9. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กาํ หนดในรายการนีใ้ ห้เป็ นไปตามที่รา้ นค้า/ผูข้ ายสินค้า/ผูใ้ ห้บริการกําหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซือ้ สินค้า/
บริการ
10. เคทีซีไม่ใช่ผผู้ ลิต ผูจ้ ดั จําหน่าย หรือผูใ้ ห้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี ้ กรณีสมาชิกมีขอ้ สงสัย
หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกํากับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผูจ้ าํ หน่ายและ/หรือเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี ้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลง
ของรางวัลที่มีมลู ค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีขอ้ พิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็ นที่สิน้ สุด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
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แบ่งจ่ายได้ทกุ อย่าง 0% 3 เดือน (ขัน้ ตํ่า 1,000 บาท/ เซลล์สลิป) เพียงรูดแล้วโทร.1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ เลือก
ทํารายการด้วยตนเองผ่าน TMB TOUCH/ TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี
เงื่อนไขบัตรเครดิต TMB ( TMB So GoOOD)
• สําหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ามาทํารายการบริก ารแบ่ งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ด้วย
ตนเองผ่าน TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TMB TOUCH / TMB Internet Banking
ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย)
• ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดเบิก
ถอนเงินสดล่วงหน้า รายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง ยอดใช้จ่ายจากการซือ้ กองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริ การ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบีย้ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
• สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจํา TMB ดอกเบีย้ สูงจากยอดแบ่งจ่าย
TMB So GoOOD
• ยอดขัน้ ตํ่าที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึน้ ไป / เซลล์สลิป
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