
 

TOKYU Summer Breeze : 1 มี.ค.- 30 เม.ย. 60 
ห้างสรรพสินค้ากรุงเทพ-โตคิว พาราไดซ์ พาร์ค 
รายละเอียดและเงื่อนไข จากธนาคารท่ีร่วมรายการ 
 

 
 

1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 
คะแนนกรุงศรีโบนัส 1,000 คะแนน** แลกรับบัตรก านัลโตคิว 100.- 
กด *465*00031*หมายเลขบัตรเครดติ 4 หลักสุดท้าย# 
(เช็คคะแนนสะสมคงเหลอืง่ายๆ  เพียงสง่ SMS  พิมพ์หมายเลขบตัรเครดติ 4 หลกัสดุท้าย 
มาที่ 081-827-0000) 
 

เงื่อนไข กรุงศรี โบนัส:  
• สงวนสทิธ์ิการเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบตัรเครดติ กรุงศรีทกุประเภท(บตัรหลกั) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนสั เทา่นัน้ 
• จ ากดัการแลกคะแนนสงูสดุ 5,000 คะแนน/บตัร /วนั 
• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนสั จะถกูหกัออกจากบญัชีบตัรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอตัโนมตัิ ตามจ านวนคะแนนท่ีสมาชิกบตัรระบ ุ
• คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้ว ไมส่ามารถแลกเปลีย่นหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
• คะแนนสะสม กรุงศรี โบนสั ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงินสด หรือโอนสทิธ์ิให้สมาชิกทา่นอ่ืนได้  
• มลูคา่สนิค้าที่เหลอืหลงัการใช้คะแนนสะสมจะต้องช าระเพิ่มด้วยเงินสดหรือบตัรเครดิต กรุงศรี ทกุประเภทเทา่นัน้ โดยยอดเงิน
จะปรากฏในใบแจ้งยอดบญัชีรอบถดัไป 

• กรณีบตัรถกูยกเลกิหรือไมส่ามารถใช้งานได้ จะไมส่ามารถแลกคะแนนสะสมผา่นบตัรรายการ กรุงศรี โบนสั 
• เมื่อมกีารท าการแลกคะแนนเสร็จสมบรูณ์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิรายการได้ 
• หมายเลขโทรศพัท์ต้องตรงกบัหมายเลขโทรศพัท์ที่อยูใ่นระบบเทา่นัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาติดตอ่ 0 2646 3000 และ
สามารถท ารายการได้ทนัที 

• หากท าการแลกคะแนนสะสมไมส่ าเร็จให้การท ารายการใหมโ่ดยให้ระยะเวลาหา่งจากครัง้แรกประมาณ 1 นาที คา่บริการครัง้ละ 
3 บาท 

• บริษัท สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
• เง่ือนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไมม่สีว่นเก่ียวข้องกบัการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณา
ติดตอ่ผู้ให้บริการสนิเช่ือโดยตรง 

• ให้บริการโดยบริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โปรโมชัน่ รับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 14%* 
รายละเอียด
แคมเปญ 

ต่อที่ 1 -  รับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 4% ตลอดรายการ (รับคืนสงูสดุ 2,000 บาท)   
              เม่ือมีการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตธนชาตแบบช าระเตม็จ านวน/เซลล์สลิป 

 ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป  เครดติเงนิคืน  
3,500 บาทขึน้ไป 105 บาท 

10,000 บาทขึน้ไป 400 บาท 
 
*ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมรายการพิมพ์ TK ตามด้วย หมายเลขบตัรเครดิต 16 หลกั สง่ SMS มาท่ี 
4712066 ระหวา่ง วันที่ 9 ม.ค. – 30 เม.ย. 60 (ครัง้ละ 3 บาท สง่ครัง้เดียวตลอดรายการ) 
 

 ต่อที่ 2  -  รับเครดิตเงินคืน 10% เม่ือใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากบัยอดซือ้/เซลล์สลิป 
เง่ือนไข เงื่อนไขการรับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 14% 

 การรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 4% :  

 ขอสงวนสิทธ์ิการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะหมายเลขบตัรฯ ท่ีท าการลงทะเบียนผ่าน SMS 
ตามท่ีระบแุละได้รับ SMS ตอบกลบัวา่ท่านได้ลงทะเบียนร่วมรายการที่โตคิว-พาราไดซ์
พาร์ค (9 ม.ค. – 30 เม.ย. 60)  แล้วเท่านัน้ และไมน่บัรวมการพิมพ์หมายเลขบตัรฯ ผิด 
โปรดเก็บ SMS ท่ีตอบกลบัไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิงตอ่ไป 

 การรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรท่ีมียอดการใช้จ่ายผ่าน
บตัรตัง้แต ่ 3,500 บาทขึน้ไป/ หมายเลขบตัร/เซลล์สลิป และท ารายการแบบช าระเตม็
จ านวนเท่านัน้ โดยธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนตามแตล่ะช่วงวงเงินยอดใช้จ่ายตามท่ี
ก าหนด(ตามตาราง)โดยเศษสตางค์ท่ีเกิดขึน้ในทกุยอดใช้จ่ายจะไมน่ ามาค านวณ
เครดิตเงินคืน 

 จ ากดัการรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีสงูสดุ 2,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

  การเครดิตเงินคืนจะค านวณจากยอดใช้จ่ายจากการใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ทัง้บตัรหลกั 
และบตัรเสริมรวมกนั จากทกุรายการสง่เสริมการขายท่ีโตคิว-พาราไดซ์พาร์ค ระหวา่ง 
วนัท่ี 9 ม.ค. – 30 เม.ย. 60 เท่านัน้ โดยท าการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัเท่านัน้ 

การเครดิตเงินคืนไมร่วมการเปล่ียนการเปล่ียนยอดซือ้ปกตเิป็นรายการผอ่นช าระ
ผา่น Call Center (IPP on Call)  และ/หรือ  ณ จดุแลกของสมนาคณุ   และไม่
รวมการซือ้บตัรก านลัศนูย์ฯ/ห้าง ฯ  
 

 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบั หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีท่ีใช้บตัร
เครดิตท่ีเป็นไปในลักษณะเพ่ือการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิด
กฎหมาย หรือ ผิดวตัถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้า



บัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพ่ิมวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินท่ี
ธนาคารฯ ก าหนด 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดิตบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงั
สิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย และ ขอสงวนสิทธ์ิการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีเฉพาะ
สมาชิกบตัรเครดิตท่ียงัคงมีสถานะปกติ และท่ีไมผิ่ดนดัช าระจนถงึวนัท่ีท าการเครดิต
เงินคืน 

 ยอดใช้จ่ายตามเง่ือนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่าย สามารถน ามารวม
ค านวณเพ่ือรับเครดิตเงินคืนได้ 

 การเครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้ 
 
 การใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซือ้/เซลล์สลิป รับเครดติเงนิคืน 10%  

 สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทย  
ท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรฯ โดยต้องเป็นบตัรหลกัท่ีมีคะแนนสะสมในบตัรฯ เท่านัน้  

 ผู้ ถือบตัรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่ายตอ่เซลล์สลิป เพ่ือแลกรับเครดิต
เงินคืน 10% ตามวนัท่ีท ารายการ 

 การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ ถือบตัรท่ีมีคะแนนสะสม
อยู่ในบตัร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากบัยอดใช้จ่ายจากร้านค้าท่ีร่วม
รายการในวนัท่ีธนาคารฯ ด าเนินการหกัคะแนนเพ่ือท าการเครดิตเงินคืน 

 ก าหนดการใช้คะแนนเพ่ือแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทกุยอดการใช้จ่าย 
ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะการใช้จ่ายท่ีมียอดตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลล์ส
ลิป (กรณียอดใช้จ่ายต ่ากวา่ 1,000 บาท ไมส่ามารถเข้าร่วมรายการนีไ้ด้)และการ
เครดิตเงินคืนจะค านวณจากจ านวนเงินหลกั 100 บาทขึน้ไป เศษของจ านวนเงินไมถ่งึ 

100 บาท ไมส่ามารถน ามาแลกเพ่ือเป็นเครดิตเงินคืนได้  ตวัอย่าง  
ยอดใช้จ่าย 3,550 บาท ตดัคะแนนท่ี 3,500 คะแนน เท่ากบัเครดิตเงินคืน 350 บาท  

 ลกูค้าท่ีต้องการใช้คะแนนเท่ากบัยอดใช้จ่ายเพ่ือแลกรับเครดติเงินคืนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ในการตดัคะแนน (Code: 115001) โดยโทร. 1770 ทกุครัง้ท่ีต้องการใช้
คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดติเงินคืน 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรเครดิต ตาม
จ านวนท่ีท าการแลกคะแนนในวนัท่ีเครดิตเงินคืน 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคืนในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งความ  
ประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดติเงินคืน  โดยจะปรากฏตามใบแจ้งยอดของเดือน 

  ถดัจากเดือนท่ีมีการท ารายการ 

 กรณีท่ีลกูค้ามีคะแนนสะสมไมเ่พียงพอส าหรับท ารายการแลกเครดิตเงินคืนตาม
จ านวนเท่ากบัยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมด่ าเนินการเครดิตเงินคืนตาม
รายการใช้คะแนนเท่ากบัยอดซือ้แลกรับเคริดตเงินคืนให้ 

 คะแนนสะสมไมส่ามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 



 คะแนนสะสมท่ีขอใช้สทิธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไมส่ามารถขอคืน หรือยกเลิก

รายการได้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เงื่อนไขอื่นๆ :  
 สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยท่ีใช้จ่ายผ่าน

บตัรฯ เท่านัน้  
 บตัรเครดิตส าหรับองค์กร (Corporate Card) ไมส่ามารถเข้าร่วมรายการสง่เสริมการ

ขายนีไ้ด้ 
 สิทธิพิเศษนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นได้ 

 ธนาคารฯ ไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายของข้อมลูหรือปัญหาทางเทคนิคตา่งๆ สมาชิก
บตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลปิไว้เพ่ือการตรวจสอบในกรณีท่ี
จ าเป็น  

 ธนาคารฯขอสงวนสิทธ์ิการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือยกเลิกรายการ
สง่เสริมการขาย รวมถงึความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 ข้อก าหนด เง่ือนไขและระยะเวลา เป็นไปตามท่ีธนาคารฯ ก าหนด กรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง
ใดๆ ดลุยพินิจและค าตดัสินของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ  

 ธนาคารไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสินค้าและบริการ  กรณีท่ีสินค้าและบริการมีปัญหาในทกุ
กรณี โปรดติดตอ่ศนูย์การค้าฯโดยตรง 

 สิทธิพิเศษนีไ้มส่ามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพ่ือการค้า หรือโดยทจุริต การซือ้
บตัรของขวญั การซือ้สินค้าจากร้านค้าท่ีไมไ่ด้ร่วมรายการ  เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิก
การซือ้สินค้าและบริการ  รวมถงึรายการเงินคืนที่เกิดจาก Refund ทกุประเภท  

 กรณีท่ีมีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการค านวณยอดใช้จ่ายเพ่ือรับเครดิตเงินคืน ผู้ ถือบตัรต้อง
ติดตอ่ธนาคารเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีธนาคารท าการ
เครดิตเงินคืน 

 กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ ณ จุดขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

KTC HAPPINESS FOREVER 2016 : ความสุขแลกได้ไม่อัน้ ทุกวัน ทัง้ปีกับบัตรเครดติ KTC 
ที่ห้างสรรพสินค้ากรุงเทพ-โตคิว สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 
วันท่ี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60 
 
ลดเพิ่ม 12%** / 15%** เม่ือใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards เท่ายอดซือ้ 
 

 

• แลกรับสว่นลดเพิ่ม 12% ในวนัจนัทร์ – พฤหสับดี หรือ 
• แลกรับสว่นลดเพิ่ม 15% ในวนัศกุร์ เสาร์ และ อาทิตย์ 
เม่ือช้อปผ่านบตัรเครดิต KTC และแลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เทา่ยอดช้อปตอ่เซลส์สลิป 
 
เงื่อนไขสทิธิพเิศษ : 

 บตัรเครดติ KTC Cash Back, บตัรเครดติ KTC-ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย, บตัรเครดิต KTC Visa 
Corporate Gold, บตัร KTC เพือ่หนว่ยงานรัฐ ไมส่ามารถร่วมรายการได้ 

 ยอดการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตฯ นี ้จ ากดัเฉพาะรายการซือ้สนิค้าและ/หรือช าระคา่บริการแบบเต็มจ านวน เพื่อการใช้
บริโภคสว่นบคุคลเทา่นัน้ 

 คะแนนสะสมไมส่ามารถค านวนเป็นจดุทศนิยมได้ หากมียอดใช้จา่ยตอ่เซลส์สลปิท่ีเป็นเศษสตางค์ สงวนสทิธ์ิปัดเศษขึน้
เป็นหนว่ยบาทในการใช้คะแนนสะสมแลกรับสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกบตัรเครดิตฯ 

 สว่นลดเพิ่มส าหรับใช้ในการช าระเงินตอ่ 1 เซลส์สลปิเทา่นัน้ ไมส่ามารถแยกใบเสร็จหรือเซลส์สลปิได้ และต้องช าระยอด
คา่ใช้จา่ยคงเหลอืด้วยบตัรเครดติ KTC เลขที่เดยีวกนักบับตัรฯ ท่ีใช้คะแนนสะสมแลกเทา่นัน้ 

 สว่นลดเพิ่มจากเคทซีีเป็นสว่นลดเพิ่มราคาสนิค้าที่หกัสว่นลดทกุประเภทของห้างแล้ว และไมส่ามารถ แลก เปลีย่น ทอน
เป็นเงินสดได้ 

 เคทีซีขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอียด ข้อก าหนดและเง่ือนไขรายการสง่เสริมการขาย โดยมต้ิอง
แจ้งให้ทราบลว่งหน้า และกรณีมข้ีอพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19 ม.ค.-19 มี.ค.60 
รับเงนิเครดติคืนสูงสุด 1,500 บาท* 
 

ยอดใช้จ่าย / วัน รับเครดติคืน (บาท) 
ทุก 3,000 บาท 100 

10,000 บาท ขึน้ไป 500 
  
 

เงื่อนไข 

-*ผู้ ถือบตัรฯ จะต้องมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวตักิารช าระเงินท่ีดี ไมผิ่ดนดัช าระเงินตามข้อก าหนดของธนาคารฯ และไม่
เคยฝ่าฝืน และหรือละเมดิข้อบงัคบั หรือ เง่ือนไขใดๆ ของการเป็นผู้ ถือบตัรเครดติของธนาคารฯ 

- เฉพาะการใช้จา่ยผา่นบตัรเครดติไทยพาณิชย์ ไมร่วมบตัรนติิบคุคลท่ีเกิดขึน้ ตัง้แตว่นัท่ี 19 ม.ค.- 19 มี.ค. 60 ที่ห้างสรรพสนิค้า โต
คิว สาขา พาราไดซ์ พาร์ค โดยยอดเงินเครดติคืนไมส่ามารถโอนสทิธิให้ผู้อื่นได้  
- ยกเว้น Supermarket  สนิค้าที่ไมร่่วมรายการ สนิค้าจากโปรแกรมผอ่นช าระ SCB ดีจงั 0% การซือ้บตัรของขวญั และร้านค้าเชา่
ภายในห้างฯและศนูย์การค้า 

- เฉพาะยอดใช้จา่ยผา่นบตัรฯตอ่วนั ตามเง่ือนไขเทา่นัน้ ส าหรับยอดการใช้จ่ายที่ไมถ่ึงเง่ือนไข จะไมถ่กูน ามาค านวน  
- จ ากดัการรับเงินเครดติคืน 500 บาท/วนั และ สงูสดุ 1,500 บาท/ทา่น /รายการ 
- ธนาคารฯ จะท าการเครดติเงินคืนให้ภายใน 60 วนั หลงัจบรายการสง่เสริมการขาย โดยทัง้นี ้ยอดใช้จ่ายผา่นบตัรฯ ในแตล่ะบญัชี
บตัรไมส่ามารถน ามารวมกนัได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ธนาคารกสิกรไทย 
ยิ่งแลก ยิ่งลด 
ระยะเวลา: 1 ก.พ. – 30 มิ.ย.60 
แลกคะแนนรับส่วนลดเพิ่มทุกรายการ 

1. แลกคะแนนรับส่วนลดเพิ่ม 10% เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซือ้ หรือ 
2. ใช้คะแนนแทนเงนิ ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท 

*เงื่อนไข:  

- สนิค้าและร้านค้าที่ไมร่่วมรายการได้แก่ สนิค้าแลกซือ้, บตัรของขวญั, บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนิกส์, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, 
ออฟฟิศ เมท, บีทเูอส, โฮมเวิร์ค, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์, เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์, แผนกสรุา ยา ร้านค้าเช่าภายในห้างฯและ
ศนูย์การค้า 

- ไมส่ามารถน ายอดซือ้สนิค้าหลงัจากหกัสว่นลดจากการแลกคะแนน มาร่วมรายการแบง่จ่ายรายเดือน (KBank Smart Pay) ได้ 

- หากยอดซือ้เป็นเศษทศนยิม การแลกคะแนนสะสมจะถกูปัดเศษนิยมลงเหลอืเพยีงจ านวนเตม็ และยอดจากการแลกคะแนน
สะสมจะค านวณจากยอดจ านวนเต็มเทา่นัน้ ไมร่วมเศษทศนิยม 

- ธนาคารสงวนสทิธ์ิให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับสว่นลดได้เฉพาะผู้ถือบตัรท่ีได้ช าระเงินตรงตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้กบัธนาคารเสร็จ
สิน้แล้ว และยงัคงเป็นสมาชิกบตัรเครดิตของธนาคาร ณ วนัท่ีใช้สทิธ์ิดงักลา่ว 

- บตัรเครดิตนิติบคุคล, บตัรเครดติเพื่อธุรกิจ, บตัรเครดติมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสกิรไทย ไมส่ามารถร่วมรายการได้ 

- คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรตามจ านวนคะแนนท่ีท าการแลก และไมส่ามารถ
คืนคะแนนได้ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

- คะแนนสะสมที่แลกแล้ว ต้องใช้แทนสว่นลดภายในวนัเดียวกนั ณ ร้านค้าที่ท าการแลกคะแนนเทา่นัน้ 

- คะแนนสะสมไมส่ามารถยกเลกิ คืน แปลกหนือทอนเป็นเงินสดได้ 

- กรณีมีข้อพิพาทค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

- ธนาคารสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบร่วมหน้า 

 

 


