
Paradise Park Summer Fit & Fun Together 2017 
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Paradise Park Summer Fit & Fun Together 2017  
20 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2560 (49 วัน) 

ลุ้นทริปสปาสุดผ่อนคลาย ที่เดดซี พร้อมรับรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท 
 

1.Holiday Lucky Draw ช้อปครบทกุ 2,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ 
 

  ลูกค้าสมาชิก VIZ Card / ใบเสร็จจาก  TOKYU รับคูปอง X2 
 ลุ้นรางวัล Amazing Detox Spa Trip ณ เดดซี ประเทศจอร์แดน  7 วัน 4 คืน  
จ านวน 2 ท่าน 1 ราวัล 
 
 
 
 
 

มูลค่า 140,000 บาท  
 

2.In Shape Top Spender Weekly สะสมยอดซือ้สูงสุดประจ าสัปดาห์ 
  

รับทนัท ีเข็มขัดกระชับสัดส่วนรุ่น uCorset จาก Osim มูลค่า 9,990 บาท 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 1 จ ากัด ยอดซือ้สูงสุดจ านวน 2 ท่าน / สัปดาห์   
(สปัดาห์ท่ี 1 20-26 มี.ค.) 
 

สัปดาห์ที่ 2-7 จ ากัด ยอดซือ้สูงสุดจ านวน 3 ท่าน / สัปดาห์  
(สปัดาห์ท่ี 2 27 มี.ค.- 2 เม.ย. / สปัดาห์ท่ี 3 3-9 เม.ย. / สปัดาห์ท่ี 4 10-16 เม.ย. / สปัดาห์ท่ี 5 17-23 เม.ย. / สปัดาห์ท่ี 6 24-30 เม.ย. / 
 สปัดาห์ท่ี 7 1-7 พ.ค.) 
*สะสมยอดซือ้ประจ าสัปดาห์ขัน้ต ่า 50,000 บาทขึน้ไป หรือสมาชิก VIZ Card และลูกค้าท่ีสะสมโดยมียอดจากโตคิว พาราไดซ์ พาร์ค 
สะสมขัน้ต ่า 30,000 บาทขึน้ไป • จ ากัด 1 รางวัล / ท่านตลอดรายการ • สงวนสิทธ์ิยอดซือ้จากร้านเพรช-ทอง, Gadget&Tecnology, 
Homepro รวมสะสมได้ไม่เกิน 20,000 บาท / สัปดาห์ 

รวม 20 รางวัล มูลค่า 199,800 บาท 
\ 



3. Health Instant Win ช้อปครบรับทนัที Smart Bracelet for Heath 
 

ช้อปครบ 15,000 บาท รับ สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ Smart Bracelet มูลค่า 2,000 บาท 
 พเิศษช้อปเพียง 13,000 บาท ส าหรับสมาชิก VIZ Card / ใบเสร็จจาก TOKYU 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ากดั 1 รางวลั / ท่าน / วนั, 3 รางวลั / ท่านตลอดรายการ, รวมทัง้สิน้ 1,000 รางวลัตลอดรายการ  
รวมมูลค่า 2,000,000 บาท 

 
4.Health & Beauty Special Deal 
ช้อปครบทกุ 1,000 บาท รับ 1 สิทธ์ิแลกซือ้ สิน้ค้า / บริการ ในราคาสุดพเิศษ  
จากร้านค้าที่ร่วมรายการ  จ ากัด 1 สิทธ์ิ / ร้านค้า / วัน 
 
5. Shop For Health  
เพียงแสดงใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ รับ Nestle Fitness bar 1 แท่ง 
จ ากัด 1 แท่ง / ท่าน / วัน รวม 3,200 แท่งตลอดรายการ 
 

     รวมมูลค่า 80,000 บาท 
 
6. Get More with Paradise Park Gift Voucher 

รับสิทธ์ิแลกซือ้บัตรก านัลพาราไดซ์ พาร์ค มูลค่า 5,000 บาท รับเพิ่มอกี 300 บาท รวม 5,300 บาท 

เม่ือรวบรวมใบเสร็จมูลค่ารวมมากกว่า 5,000 บาทขึน้ไป / วัน 

เพื่อรับสิทธ์ิแลกซือ้ จ ากดั 1 สิทธ์ิตอ่ท่านตลอดรายการ รวม 100 ชดุตลอดรายการ 

รวมมูลค่าทัง้สิน้ 30,000 บาท 

 

 

 
 



7. VIZ Privilege 

 

 
VIZ THE EXCLUSIVE SUMMER TREAT (20 Mar – 7 May ‘17) 

 Luxury Gift For VIZ Top Spender  
สะสมยอดซือ้สูงสุด 8 ท่านแรก ตลอดรายการ*  

รับสิทธิพิเศษ ห้องพกัสดุหรู แบบพลูวิลล่าท่ี V Villas Hua Hin, MGallery by Sofitel 2 วนั 1 คืน พร้อมแชมเปญเบรค

ฟาสต์ และมือ้ค ่าสดุ Exclusive โดย Michelin-Starred Chef Sylvain Sendra บนิตรงจากฝร่ังเศส มลูคา่ 60,000 บาท  
 

 VIZ ช้อปครบ 5,000 บาท/วัน 

รับบตัรชมภาพยนตร์ Paradise Cineplex มลูคา่ 240 บาท จ านวน 1 ใบ  (จ ากดั 1 สมาชิก/1 สิทธ์ิ, บตัรมีจ านวนจ ากดั) 

เงื่อนไข : *สมาชิก VIZ ท่ีมียอดซือ้สูงสุดตลอดรายการ 8 ท่านแรก (เร่ิมวนัท่ี 20 มี.ค.-7 พ.ค.60) รับสิทธิพิเศษ สุด 
Exclusive เฉพาะสมาชิก VIZ ในวนัท่ี 29-30 ก.ค.60 พกัท่ีพกัระดบั 5 ดาว ท่ี V Villas Hua Hin และเต็มอ่ิมกบัอาหาร
ระดบั Michilin Star 2วนั1คืน รวมจ านวน 8 รางวลั (แบ่งเป็นสยามเซ็นเตอร์ 3 รางวลั , สยามดิสคฟัเวอร่ี 3 รางวลั, 
พาราไดซ์ พาร์ค 2 รางวัล) ต้องมียอดซือ้ขัน้ต ่า 100,000 บาทขึน้ไป จากร้านค้าในสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคฟัเวอ
ร่ี, พาราไดซ์ พาร์ค จากยอดซือ้ 3 ร้านค้า, จ ากดั 1ทา่น/1สิทธ์ิ ตลอดรายการ, กรณีมลูคา่ของรางวลัรวมกนัตัง้แต ่1,000 
บาทขึน้ไป ต้องช าระคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 5%, ประกาศผลวนัท่ี 15 พ.ค. 2560 ท่ีเคาน์เตอร์ VIZ ชัน้ 1 พาราไดซ์ พาร์ค, 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ, สอบถามเพิ่มเตมิ ณ เคาน์เตอร์ VIZ Tel.02-787-1088, 
www.viz-card.com  

 

 

8. Paradise Park Gift Voucher 0% 

อภสิิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติซติีแ้บงก์และบัญชีฯ เรดดีเ้ครดติ 

รับสิทธ์ิช าระผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citibank PayLite 0% 3 เดือน  

เม่ือซือ้บัตรก านัล Paradise Park ตัง้แต่ 1,500 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป (เฉพาะสินค้าท่ีร่วมรายการ) 

 

9. Bank Privileges  (สิทธิพเิศษจากบัตรเครดติที่ร่วมรายการ) 

แลกรับเครดติเงนิคืน / บัตรก านัล / ของก านัล / คะแนนสะสม รวมสูงสุด 16% 

 

 

กรุณาลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณชัน้ G (Paradise Service)  
จุดแลกของสมนาคุณ ชัน้ 2 โซนธนาคาร หน้าห้างสรรพสินค้า กรุงเทพ – โตคิว  
____________________________________________________________________________________________ 



 

                            วันท่ี 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60  
 

รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 16% 
 

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 12.5%*เพียงใช้คะแนน Citi Rewards เทา่กบัยอดใช้จ่ายในร้านค้า 
 บตัรเครดิต Citi M Visa และ Citi ULTIMA รับเครดติเงินคืน 12.5 % 
 บตัรเครดิต Citi อ่ืนๆ รับเครดติเงินคืน 10% 
 

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 3.5%** เม่ือใช้จา่ยผา่นบตัรฯ/เซลล์สลิป 

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 8,000 บาท ขึน้ไป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท  

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 20,000 บาท ขึน้ไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท 

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 50,000 บาท ขึน้ไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท 

 ยอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯ 100,000 บาท ขึน้ไป รับเครดติเงินคืน 3,500 บาท 
 

เง่ือนไขธนาคารซติีแ้บงก์ : 

 *ยกเว้นบตัรฯซิตี ้แคชแบ็ค, บตัรฯซิตี ้รอยลั ออร์คิด พลสั, บตัรฯซิตี ้บ๊ิกซี และบตัรเสริมทกุประเภท  

 คะแนนท่ีท ารายการแล้วไมส่ามารถคืนหรือยกเลกิได้ 

  *จ ากดัยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในตอ่ที่ 1 : 500,000 บาท/ทา่น(รวมบตัรหลกัและบตัรเสริม)/
ตลอดรายการ 

  **จ ากดัยอดใช้จา่ยในตอ่ที่ 2: 100,000 บาท /ทา่น (รวมบตัรหลกัและบตัรเสริม)/ตลอดรายการ  

 */** สนิค้าผอ่นช าระผา่นระบบ Citi PayLite ไมส่ามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบง่ช าระส าหรับ Paradise Park Gift 
Voucher และต้องแสดงใบเสร็จร้านค้าทีซ่ือ้สนิค้าควบคูภ่ายในวนัเดียวกนั  

 ธนาคารซิตีแ้บงก์จะท าการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิกบตัรฯจะต้องคง
สภาพสมาชิกบตัรฯ จนถงึวนัท่ีท าการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี  

 ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อืน่ได้  

 สงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิตีท่ี้ออกในประเทศไทยเทา่นัน้   

 ธนาคารซิตีแ้บงก์ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณาติดตอ่ร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ  

 ธนาคารฯขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาตดัสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัรายการสง่เสริมการขายนี ้ 

 CBBF86 

 
 
 
 
 
 



  วันท่ี 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60 
 

รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 1,500 บาท 
 
 

- รับเครดติเงินคืน 100 บาท เม่ือช้อปครบ 4,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป 
- รับเครดติเงินคืน 500 บาท เม่ือช้อปครบ 15,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป 
- รับเครดติเงินคืน 1,500 บาท เม่ือช้อปครบ  35,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป  

  (จ ากดัเครดติเงินคืนสงูสดุ 1,500 บาท/ทา่นตอดรายการ)     
 

สง่ SMS ลงทะเบียนรับสิทธ์ิ พิมพ์ SP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย สง่มาท่ี 4545888  
(ครัง้ละ 3 บาท) 
 

เง่ือนไข 

 สงวนสทิธ์ิในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ ถือบตัรเครดิตกสกิรไทย ที่สง่ SMS มาลงทะเบยีนกบัธนาคาร 1 ทา่น ตอ่ 1 หมายเลข
บตัร โดยพมิพ์ SP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย สง่มาที่ 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) และได้รับ
ข้อความตอบกลบั ระหวา่งวนัท่ี 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60 เทา่นัน้   

 จ ากดัมอบเครดิตเงินคืนสงูสดุ 1,500 บาท/ทา่นตลอดรายการ  

 ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัร ภายใน 60 วนัหลงัจากสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย  

 ยกเว้น บตัรเครดิตนิติบคุคล บตัร Fleet Card  บตัรเครดิตแฮปปีอ้อนไลน์ บตัรเครดิตไทเบฟ และรายการแบง่จ่ายรายเดือน 
Smart Pay  และ KBank  Smart Pay By Phoneไมส่ามารถน ายอดมารวมคดิในการรับเครดิตเงินคนืส าหรับรายการนีไ้ด้  

 ผู้ ถือบตัรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวตัิการช าระเงินท่ีดี ไมผิ่ดนดัช าระเงินตาม
ข้อก าหนดของการเป็นผู้ ถือบตัรเครดิตของธนาคาร จนถงึวนัท่ีได้รับเครดิตเงินคืน  

 ธนาคารมีสทิธิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข ข้อก าหนด และยกเลกิรายการสง่เสริมการขายนี ้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
หากมกีรณีพิพาท ค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นท่ีสิน้สดุ  

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ 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


 
        วันที่ 20 มี.ค. - 7 พ.ค. 60 
 
 

รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 15% 

- แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ส าหรับยอดซือ้ 1 – 4,999.- ต่อเซลล์สลปิ และใช้คะแนนสะสมเทา่ยอดซือ้ แลกรับ  

- แลกรับเครดิตเงินคืน 13% ส าหรับยอดซือ้ 5,000 – 20,000.- ต่อเซลล์สลปิ และใช้คะแนนสะสมเทา่ยอดซือ้ แลกรับ  

- แลกรับเครดิตเงินคืน 15% ส าหรับยอดซือ้ 20,001.- ขึน้ไป ต่อเซลล์สลปิ และใช้คะแนนสะสมเทา่ยอดซือ้ แลกรับ 
 

เง่ือนไขรายการ 

 ยกเว้นบตัรเครดิต KTC Cash Back, บตัรเครดติ KTC ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติสภากาชาดไทย, บตัรเครดติKTC Visa 
Corporate Gold และบตัร KTC เพื่อหนว่ยงานรัฐ ไมส่ามารถร่วมรายการได้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิการมอบสทิธิประโยชน์ตามรายการนีใ้ห้แก่สมาชิกบตัรเครดติ KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตฯ โดย
ไมผิ่ดนดัช าระหนีต้ลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสริมการขายจนถึงวนัท่ีเคทีซมีอบสทิธิประโยชน์ในรายการนีใ้ห้สมาชิกบตัร
เครดิตฯ และขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะการซือ้สนิค้าและ/หรือบริการเพ่ือการใช้สอยสว่นบคุคลเทา่นัน้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตฯ ท่ีมีคะแนนสะสมเพียงพอกบัท่ีก าหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิต
เงินคืนวนัตอ่วนัท่ีสมาชิกท ารายการเทา่นัน้ โดยคะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดติฯ ทนัทีที่สมาชิก
บตัรเครดติฯ ใช้แลกเพื่อรับเครดติเงินคืน 

 ขอสงวนสทิธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดิตฯ ท่ีเกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุ
รายการ 

 ขอสงวนสทิธ์ิโดยถือข้อมลูของเคทีซีเป็นส าคญั สมาชิกบตัรเครดิตฯ ผู้ ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซี
รวมทัง้เซลส์สลปิเพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 

 ขอสงวนสทิธ์ิสทิธิประโยชน์ตามรายการไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้ อ่ืนได้ 
 กรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซีถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 เคทีซีขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอียด ข้อก าหนดและเง่ือนไขรายการสง่เสริมการขาย โดยมต้ิองแจ้งให้

ทราบลว่งหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นท่ีสิน้สดุ กรุณาศกึษาเง่ือนไขและรายละเอยีดเพิม่เตมิจากสือ่
ประชาสมัพนัธ์ภายในศนูย์การค้าฯ หรือ โทร 02-123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktc.co.th/
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รับบัตรก านัล Starbucks สูงสุด 2,000 บาท  
 

- เม่ือใช้จา่ยทกุๆ 2,000 บาท/เซลล์สลิป รับบตัรก านลั Starbuck มลูคา่ 100 บาท  
(จ ากดับตัรก านลั 2,000 บาท/หมายเลขบตัร/ตลอดรายการ)  
 

เงื่อนไขการรับบัตรก านัล 

 ใช้จา่ยครบทกุๆ 2,000 บาทตอ่เซลส์สลปิ รับบตัรก านลั Starbucks มลูคา่ 100 บาท (เศษของจ านวน 2,000 บาทในแตล่ะ
เซลส์สลปิ จะไมม่ีสทิธ์ิได้รับบตัรก านลั และไมส่ามารถน ายอดมารวมกนัเพ่ือรับบตัรก านลั) 

 จ ากดัการรับบตัรก านลัสงูสดุ 2,000 บาท/หมายเลขบตัร/ตลอดรายการ หากธนาคารฯ ตรวจสอบพบวา่สมาชิกบตัรฯมีการรับ
บตัรก านลัเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเงินในบญัชีบตัรหรือเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดติตามมลูคา่
ของบตัรก านลัที่สมาชิกบตัรฯ รับเกินสทิธ์ิไป โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 รายการใช้จ่ายซือ้บตัรก านลัของห้างสรรพสนิค้า หรือร้านค้าตา่งๆ รวมถึงการช าระคา่บริการตา่งๆ เช่น คา่โทรศพัท์ คา่
สาธารณปูโภค คา่ประกนั ไมส่ามารถน าเซลล์สลปิมาร่วมรายการเพื่อรับบตัรก านลัได้ 

 มลูคา่บตัรก านลัที่ได้รับจะค านวณจากยอดการใช้จา่ยสงูสดุจากหมายเลขบตัรเดยีวกนั ภายในวนัเดียวกนั จากทกุร้านค้า
ภายในศนูย์การค้าสยามพารากอน (เฉพาะโซนศนูย์การค้า) และแสดงเซลล์สลปิพร้อมบตัรเครดิต เพื่อติดตอ่ขอรับบตัรก านลั 
ณ จดุให้บริการ  

 บตัรก านลัไมส่ามารถโอนสทิธ์ิหรือเปลีย่นแปลงเป็นเงินสดได้ 

 ส าหรับรายการท่ีถกูยกเลกิ/คืนในภายหลงั หรือในกรณีที่สมาชิกบตัรฯ ปฏิเสธการจา่ยเงินหรือร้านค้ายินยอมคืนยอดใช้จา่ย
หลงัจากทีธ่นาคารฯ ได้มอบของก านลัแล้ว ธนาคารฯ จะหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดิตหรือเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดติตาม
มลูคา่ของบตัรก านลัที่สมาชิกบตัรฯได้รับไป  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิรายการ (หากบตัรก านลัหมด หรือเน่ืองจากเหตอ่ืุนตามท่ีธนาคารเห็นสมควร) หรือแก้ไข  
เพิ่มเติม หรือ เปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 เง่ือนไขของบตัรก านลัเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการก าหนด โปรดศกึษาเง่ือนไขจากบตัรก านลั หรือสอบถามรายละเอยีดจากผู้
ให้บริการโดยตรง ธนาคารฯ มิได้มีสว่นรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการของร้านค้าทีใ่ห้บริการ หากมีข้อบกพร่องหรือไม่
ได้รับความสะดวก กรุณาติดตอ่ผู้ให้บริการโดยตรง 

 ยอดการใช้จ่ายของบตัรเสริมจะนบัรวมกบัเข้ากบัยอดใช้จา่ยของบตัรหลกัเพ่ือจะได้รับสทิธ์ิตามเง่ือนไขของรายการนี ้     

 ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะบตัรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดท่ีออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 กรณีที่รายการสง่เสริมการขายนีข้ดัหรือแย้งหรือไมส่อดคล้องกบักฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหนว่ยงานก ากบัใดๆ 
ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิรายการได้   

 กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสดุ 
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รับเครดติเงนิคืน 10% เม่ือใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซือ้/เซลล์สลิป 
  ประสงค์ใข้คะแนนแลกเครดติเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115001) 
 

• รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 2,000 บาท(เม่ือมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติธนชาตแบบช าระเตม็จ านวน/เซลล์สลิป) 
 
 

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป  เครดติเงนิคืน  
3,000 บาทขึน้ไป 100 บาท 
10,000 บาทขึน้ไป 350 บาท 
30,000 บาทขึน้ไป 1,200 บาท  

 
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงนิคนื 10%:  

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จา่ยผา่นบตัรฯ โดยต้องเป็นบตัรหลกัที่มีคะแนน
สะสมในบตัรฯ เทา่นัน้  

 ผู้ ถือบตัรสามารถใช้คะแนนสะสมเทา่กบัยอดใช้จ่ายตอ่เซลล์สลปิ เพื่อแลกรับเครดติเงินคืน 10% ตามวนัท่ีท ารายการ 

 การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดติเงินคืนสงวนสทิธ์ิเฉพาะผู้ ถือบตัรท่ีมีคะแนนสะสมอยูใ่นบตัร และมียอดคะแนนสะสม
เพียงพอเทา่กบัยอดใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการในวนัท่ีธนาคารฯ ด าเนินการหกัคะแนนเพื่อท าการเครดิตเงินคืน 

 ก าหนดการใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทกุยอดการใช้จา่ย สงวนสทิธิเฉพาะการท ารายการตัง้แต ่1,000 บาท
ขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลล์สลปิ (กรณียอดใช้จา่ยต ่ากวา่ 1,000 บาท ไมส่ามารถเข้าร่วมรายการนีไ้ด้) และการเครดติเงินคืนจะ
ค านวณจากจ านวนเงินหลกั100 บาทขึน้ไป เศษของจ านวนเงินไมถ่ึง 100 บาท ไมส่ามารถน ามาแลกเพื่อเป็นสว่นลดได้ 
ตวัอยา่ง ยอดใช้จา่ย 3,550 บาท ตดัคะแนนที่ 3,500 คะแนน เทา่กบัเครดติเงินคืน 350 บาท ซึง่ลกูค้าต้องแจ้งความประสงค์
ในการตดัคะแนน (Code: 115001) โดยโทร. 1770 ทกุครัง้ที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดิตเงินคืน 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบตัรเครดติ ตามจ านวนท่ีท าการแลกคะแนนในวนัท่ีเครดิต
เงินคืน 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคนืในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 

 กรณีที่ลกูค้ามีคะแนนสะสมไมเ่พยีงพอส าหรับท ารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจ านวนเทา่กบัยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวน
สทิธ์ิไมด่ าเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเทา่กบัยอดซือ้แลกรับเครดิตเงินคืนให้ 

 คะแนนสะสมไมส่ามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

 คะแนนสะสมที่ขอใช้สทิธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้วไมส่ามารถขอคืน หรือยกเลกิรายการได้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงนิคืนสงูสุด 2,000 บาท:  

 ขอสงวนสทิธ์ิการรับเครดติเงินคนื ส าหรับลกูค้าท่ีลงทะเบียน ณ จดุแลกของสมนาคณุ ชัน้ G โซน Paradise Service และชัน้ 2 
โซนธนาคาร ฝ่ังประต ู2C 

 การรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี  ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีมียอดการใช้จา่ยผา่นบตัรฯตัง้แต ่3,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/
เซลล์สลปิ   และท ารายการแบบช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้  โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแตล่ะช่วงของวงเงินยอดใช้จา่ย / 
หมายเลขบตัร / เซลล์สลปิ (ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ทีเ่กิดขึน้ในทกุยอดใช้จา่ยจะไมน่ ามาค านวณเครดิตเงินคืน 



 จ ากดัการรับเครดติเงินคืนเข้าบญัชีสงูสดุ  2,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

 การเครดิตเงินคืนจะค านวณจากยอดการใช้จ่ายผา่นบตัรฯ ทัง้บตัรหลกั และบตัรเสริมรวมกนัจากทกุรายการสง่เสริมการ ขายที่
ศนูย์การค้าพาราไดซ์ พาร์คระหวา่ง วนัท่ี 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60 เทา่นัน้ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัเทา่นัน้ 

 การเครดิตเงินคืนไมร่วมการเปลีย่นยอดซือ้ปกตเิป็นรายการผอ่นช าระ (IPP on Call) ผา่น Call Center  และ/หรือ  ณ จดุแลก
ของสมนาคณุ   การซือ้บตัรก านลัศนูย์ฯ   

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคนืเข้าบญัชีบตัรเครดิตบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย โดยสงวน
สทิธ์ิไมใ่ห้ส าหรับรายการท่ีเป็นการแยกยอดใช้จา่ยออกเป็นหลายเซลล์สลปิ และขอสงวนสทิธ์ิคนืเงินเข้าบญัชีเฉพาะสมาชิก
บตัรเครดติที่ยงัคงมีสถานะปกติ และที่ไมผิ่ดนดัช าระจนถงึวนัท่ีท าการเครดติเงินคืน  

 ยอดใช้จา่ยตามเง่ือนไขตอ่ที1่ สามารถน ามารวมค านวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบั หรือ ยกเลกิการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีท่ีใช้บตัรเครดิตท่ีเป็นไปในลกัษณะเพ่ือการค้า/
ธุรกิจ การใช้บตัรเครดิตในทางมชิอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวตัถปุระสงค์ในการใช้บตัรเครดิตโดยสจุริต หรือ มีการโอนเงินเข้า
บญัชีบตัรเครดิต ซึง่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บตัรเครดิตให้เกินกวา่วงเงินท่ีธนาคารฯ ก าหนด 

 การเครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอน เปลีย่น หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้ 

 
เงื่อนไขอื่นๆ : 

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้ 
            จ่ายผา่นบตัรฯ เทา่นัน้  

 บตัรเครดติส าหรับองค์กร (Corporate Card) ไมส่ามารถเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายนีไ้ด้ 

 ธนาคารฯ ไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายของข้อมลูหรือปัญหาทางเทคนิคตา่งๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการ
และเซลล์สลปิไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จ าเป็น  

 สทิธิพิเศษนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นได้ 

 ธนาคารไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ  กรณีที่สนิค้าและบริการมีปัญหาในทกุกรณี  โปรดติดตอ่ศนูย์การค้าโดยตรง 

 สทิธิพิเศษนีไ้มส่ามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทจุริต การซือ้บตัรของขวญั การซือ้สนิค้าจากร้านค้าที่
ไมไ่ด้ร่วมรายการ  เงินคืนท่ีเกิดจากการยกเลกิการซือ้สนิค้าและบริการ  รวมถงึรายการเงินคืนท่ีเกิดจาก Refund ทกุประเภท  

 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการค านวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ ถือบตัรต้องติดตอ่ธนาคารเพื่อตรวจสอบความถกูต้อง
ภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีธนาคารท าการเครดิตเงินคืน 

 ข้อก าหนดและเง่ือนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ ก าหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นท่ี
สิน้สดุ  

 ธนาคารฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือยกเลกิรายการสง่เสริมการขาย รวมถงึความผิดพลาดใน
การพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า   

กรุณาสอบถามข้อมลูเพิม่เติม ณ จดุขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 

 
 
 
 
 
 
 



 
                              วันท่ี 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60 
 
รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 2,000 บาท 

- เม่ือใช้จ่ายครับ 10,000 บาทขึน้ไป / เซลล์สลิป รับเครดติเงนิคืน 100 บาท 
- เม่ือใช้จ่ายครับ 30,000 บาทขึน้ไป / เซลล์สลิป รับเครดติเงนิคืน 450 บาท 
- เม่ือใช้จ่ายครับ 50,000 บาทขึน้ไป / เซลล์สลิป รับเครดติเงินคืน 1,000 บาท 

*จ ากัดรับสูงสุด 2,000 บาท ตลอดรายการ 

เงื่อนไข  

 สอบถามรายละเอียดและเง่ือนไขเพิ่มเติม ณ จดุขาย เฉพาะร้านค้าเชา่ในศนูย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และสนิค้าที่ร่วมรายการเทา่นัน้  

 สงวนสทิธ์ิการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะลกูค้าท่ีใช้จ่ายตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯก าหนดและลงทะเบยีน ณ จดุลงทะเบยีนของศนูย์การค้า
เทา่นัน้ (จดุแลกของสมนาคณุชัน้ G (Paradise Service) จดุแลกของสมนาคณุ ชัน้ 2 โซนธนาคาร หน้าห้างสรรพสนิค้า กรุงเทพ – 
โตคิว) มิฉะนัน้ถือวา่สละสทิธ์ิ  

 เง่ือนไขการรับเครดติเงินคืน : สงวนสทิธ์ิการให้เครดิตเงินคืนสงูสดุ 2,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชี ภายใต้ช่ือ-นามสกลุเดยีวกนั 
ตลอดรายการสง่เสริมการขาย  

 บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย (กรณีบตัรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้า
บญัชีบตัรหลกัเทา่นัน้)  

 ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ด้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดตอ่ศนูย์บริการบตัรเครดิตภายใน 120 วนัหลงัจากวนัท่ีจบรายการ  

 ยอดการใช้จ่ายแตล่ะรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะค านวณเครดติเงินคืนตอ่เซลล์สลปิ  

 รายการสง่เสริมการขายนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นๆ ได้  

 ขอสงวนสทิธ์ิในการเครดติคืนเงิน เฉพาะสมาชิกทีย่งัคงสภาพสมาชิกอยู ่ และมีประวตักิารช าระดีจนถงึวนัท่ีมกีารเครดติเงินคืนใน
บญัชีของทา่น  

 ยอดใช้จา่ยผา่นบตัรเครดติที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึน้ ในวนัที่ก าหนดเทา่นัน้ไมน่บัรวม ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ 
ยอดคา่ใช้จา่ยที่ถกูยกเลกิ ยอดคา่ใช้จ่ายที่มีการคืนสนิค้าในภายหลงั ยอดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากบตัรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบญัชี
บตัรหลกับริษัทฯ  

 รายการเครดติเงินคืนไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้  

 สงวนสทิธ์ิในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบตัร ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงัวา่มกีารยกเลกิการท ารายการของรายการสง่เสริม
การขายนี ้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ โดยถือข้อมลูท่ีบริษัทฯมีอยูเ่ป็นส าคญั ผู้ ถือบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลปิไว้เพ่ือการ
ตรวจสอบกรณีจ าเป็น  

 บริษัทฯ ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีข้อสงสยักรุณาติดตอ่ผู้ให้บริการโดยตรงเทา่นัน้  

 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯก าหนด หากมีกรณีพิพาท ค า
ตดัสนิของบริษัทฯ ถือเป็นท่ีสดุ  

 ยกเว้นการซือ้สนิค้าผอ่นช าระ Krungsri Smart Plan  

 ให้บริการสินเช่ือโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั  
 



เงื่อนไขรายการหลักกิจกรรมส่งเสริมการขาย Paradise Park Summer Fit & Fun Together 2017  
1. Holiday Lucky Draw รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศนูย์ฯ ภายในวนัเดียวกนั ครบทุก 2,000 บาท แลกรับคปูอง

ชิงโชค 1 ใบ • สมาชิก VIZ CARD, ลกูค้าท่ีมีใบเสร็จจาก TOKYU รับคปูองชิงโชค 2 ใบ  • จ ากดัสิทธ์ิในการแลกรับคปูองสงูสดุ

ไมเ่กิน 100 ใบ / ท่าน/ วนั • หมดเขตรับชิน้ส่วนวนัท่ี 7 พ.ค. 60 จบัรางวลัในวนัท่ี 11 พ.ค. 60  ณ ศนูย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค 

เวลา 15.00-16.00 น. • ประกาศรายช่ือผู้ โชคดีและรับรางวลั วนัท่ี 12 พ.ค. 60 ณ เคาน์เตอร์ลกูค้าสมัพนัธ์ ศนูย์การค้าพารา

ไดซ์ พาร์ค และ www.paradisepark.co.th หากไมรั่บรางวลัภายใน 30 วนัหลงัประกาศผลผู้ โชคดี (10 มิ.ย. 60) บริษัทฯ ขอถือว่า

สละสิทธ์ิ • ผู้ ร่วมรายการจะต้องเขียน ช่ือ – นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ อย่างชดัเจน ลงบนคปูองชิงโชค มิฉะนัน้ถือเป็นโมฆะ 

• ผู้ ได้รับรางวลัต้องช าระภาษี ณ ท่ีจ่าย 5% และต้องน ามลูคา่ของรางวลัและคา่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ไปรวมกบัรายได้เพ่ือย่ืนภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีท่ีได้รับรางวลั • ผู้ ได้รับรางวลัแพ็กเกจท่องเท่ียวเดดซี ประเทศจอร์แดน ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิรายละเอียดเง่ือนไข และก าหนดการเดินทางเป็นไปตามท่ีทางบริษัทฯ ก าหนด • ของรางวลัไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้ • ผู้ ได้รับรางวลัต้องพ านกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยเท่านัน้ • พนกังานศนูย์การค้าพาราไดซ์ 

พาร์ค และ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องไม่มีสิทธ์ิเข้าร่วมรายการ • ขอสงวนสิทธ์ิในการน าภาพผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวัล เผยแพร่เพ่ือการ

ประชาสมัพนัธ์ในโอกาสต่างๆ • บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกติกาเง่ือนไข ข้อก าหนดหรือของรางวลั โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีข้อพิพาทค าตดัสินของบริษัทฯถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

2. In Shape Top Spender Weekly สะสมยอดซือ้จากร้านค้าภายในศนูย์ฯ ผู้ ท่ีมียอดซือ้สงูสดุประจ าสปัดาห์รับเข็มขดั
กระชบัสดัสว่น Osim รุ่น uCorset มลูคา่ 9,990 บาท รวม 7 สปัดาห์ 20 รางวลั • ผู้มียอดซือ้สงูสดุสปัดาห์ท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 21-
26 มี.ค. จ านวน 2 รางวลั • ผู้มียอดซือ้สงูสุดสปัดาห์ท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 27 มี.ค.- 2 เม.ย. จ านวน 3 รางวลั • ผู้มียอดซือ้สงูสุด
สปัดาห์ท่ี 3 ระหวา่งวนัท่ี 3-9 เม.ย. จ านวน 3 รางวลั • ผู้มียอดซือ้สงูสดุสปัดาห์ท่ี 4 ระหวา่งวนัท่ี 10-16 เม.ย. จ านวน 3 รางวลั 
• ผู้มียอดซือ้สงูสดุสปัดาห์ท่ี 5 ระหว่างวนัท่ี 17-23 เม.ย. จ านวน 3 รางวลั • ผู้มียอดซือ้สงูสดุสปัดาห์ท่ี 6 ระหว่างวนัท่ี 24-30 
เม.ย. จ านวน 3 รางวลั • ผู้มียอดซือ้สงูสดุสปัดาห์ท่ี 7 ระหว่างวนัท่ี 1-7 พ.ค. จ านวน 3 รางวลั • ผู้ ท่ีได้รับรางวลัจะต้องมียอด
ซือ้สะสมประจ าสปัดาห์ขัน้ต ่า 50,000 บาทขึน้ไป หรือสมาชิก VIZ Card และลูกค้าท่ีสะสมโดยมียอดจากโตคิว พาราไดซ์ 
พาร์ค สะสมขัน้ต ่า 30,000 บาทขึน้ไป • จ ากัด 1 รางวัล / ท่านตลอดรายการ • สงวนสิทธ์ิยอดซือ้จากร้านเพรช-ทอง, 
Gadget&Tecnology, Homepro รวมสะสมได้ไม่เกิน 20,000 บาท / สปัดาห์ • ของรางวลัไม่สามารถ แลก เปลี่ยนเป็นเงินสด 
หรือรางวลัอื่นๆ • ผู้ ท่ีได้รับรางวลั จะต้องช าระค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 5% • ประกาศรายช่ือผู้ ท่ีได้รับรางวลัทัง้ 7 สปัดาห์ พร้อม
สามารถติดตอ่รับของรางวลัในวนัท่ี 12 พ.ค. 60 เป็นต้นไป 

3. Healthy Instant Win รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าในศนูย์ฯ ภายในวนัเดียวกนัเท่านัน้ • ครบ 15,000 บาท / วัน หรือ
สมาชิก VIZ Card และลูกค้าที่มีใบเสร็จจากโตคิว พาราไดซ์ พาร์ค สะสมครบ 13,000 บาท รับ Smart Bracelet 
มูลค่า 2,000 บาท จ ากดัการแลกรับ 1 สิทธ์ิ / ท่าน / วนั, 3 สิทธ์ิ / ท่านตลอดรายการ จ ากดัของสมนาคณุ 1,000 รางวลัตลอด
รายการ • เศษสว่นจากการรวบรวมใบเสร็จท่ีน ามาแลกรับของก านลัไปแล้วนัน้ ยอดท่ีเหลือให้ถือว่าน ามาร่วมรายการไม่ได้อีก 
• ของก านลั และบตัรก านลัไมส่ามารถ แลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวลัอื่นๆ 

4. Health & Beauty Special Deal รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าในศนูย์ฯ ภายในวนัเดียวกนัเท่านัน้ • ครบทุก 1,000 บาท 
/ วนั รับ 1 สิทธ์ิแลกซือ้สินค้า หรือบริการในราคาพิเศษ • สงวนสิทธ์ิแลกซือ้ 1 ร้านค้า / วนั • เง่ือนไขคปูองร้านค้า คปูองสิทธ์ิ
แลกซือ้สามารถใช้ได้ระหวา่งวนัท่ี 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60, คปูองสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าท่ีระบบุนคปูอง สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 
เท่านัน้, คปูองนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นๆได้, ไมส่ามรถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้, เง่ือนไขอื่นๆ เป็นไปตามท่ี



บริษัทฯ ก าหนด และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า 

5. Shop For Health แสดงใบเสร็จจากร้านค้าภายในศนูย์ฯ ภายในวนัเดียวกนั แลกรับ Nestle Fitness bar 1 แท่ง มลูค่า 
25 บาท • จ ากดั 1 แท่ง / ท่าน / วนั, รวม 3,200 ชิน้ตอ่ตลอดรายการ  

6. Get More with Paradise Park GV รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศนูย์ฯ ภายในวนัเดียวกนัครบ 5,000 บาทขึน้ไป 
น ามาแลกรับสิทธ์ิแลกซือ้บตัรก านลั 5,000 บาท รับเพ่ิม 300 บาท รวม 5,300 บาท จ ากดั 100 ชดุ ตลอดรายการ • จ ากดั 1 
สิทธ์ิ / ท่านตลอดรายการ • แลกซือ้ได้ท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 1 

7. VIZ Privileges VIZ Top Spender สมาชิก VIZ ท่ีมียอดซือ้สงูสดุตลอดรายการ 8 ท่านแรก (เร่ิมวนัท่ี 20 มี.ค.-7 พ.ค.

60) รับสิทธิพิเศษ สุดเอ็กซ์คลูสีฟ ห้องพักระดบั 5 ดาว ท่ี V Villas Hua Hin 2 วนั 1 คืนพร้อมเต็มอิ่มกับอาหารระดบัเชฟ 

Michilin Star 2 วนั 1 คืน มลูคา่ 60,000 บาท ในวนัท่ี 29-30 ก.ค. 60 รวมจ านวน 8 รางวลั (แบ่งเป็นสยามเซ็นเตอร์ 3 รางวลั, 

สยามดิสคฟัเวอร่ี 3 รางวลั, พาราไดซ์ พาร์ค 2 รางวลั) ต้องมียอดซือ้ขัน้ต ่า 100,000 บาทขึน้ไป จากร้านค้าในสยามเซ็นเตอร์ 

และสยามดิสคฟัเวอร่ี, พาราไดซ์ พาร์ค จากยอดซือ้ 3 ร้านค้า, จ ากดั 1ท่าน/1สิทธ์ิ ตลอดรายการ, กรณีมลูคา่ของรางวลัรวมกนั

ตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป ต้องช าระค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 5%, ประกาศผลวนัท่ี 15 พ.ค. 2560 ท่ีเคาน์เตอร์ VIZ ชัน้ 1 พาราไดซ์ 

พาร์ค, ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ, สอบถามเพ่ิมเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ Tel.02-787-1088, 

www.viz-card.com  

8. Citibank PayLite 0% เม่ือซือ้บตัรก านลัพาราไดซ์ พาร์ค ด้วยบตัรเครดิตซิตีแ้บงก์เท่านัน้ โดยมียอดซือ้ขัน้ต ่า 1,500 
บาท ตอ่การซือ้ 1 ครัง้ เพ่ือน าไปใช้ใช้ซือ้สินค้า และ/หรือ บริการ ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการภายในศนูย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค 

โดยสามารถผ่อนช าระคา่บตัรก านลักบัธนาคารฯ ได้ 3 เดือน ไมม่ีดอกเบีย้ (0% PayLite) • ลงทะเบียนซือ้ได้ท่ีเคาน์เตอร์
ประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 1 

9. Bank Privileges เป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคาร ติดต่อสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้จุดแลกรับของสมนาคุณ ชั้น 
G โซน Paradise Service และชั้น 2 โซนธนาคาร ฝ่ังประตู 2 C 

 
 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิ  ยกเว้น การสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี ้
การจองสินค้าท่ียงัไมมี่การจา่ยมดัจ าจริง หรือ การจา่ยมดัจ าท่ีสามารถคืนเงินได้ • การซือ้เพ่ือการค้า / ขายสง่ • การ
ช าระคา่สาธารณปูโภค หรือ ซือ้เพ่ือการลงทนุ เชน่ การซือ้หนว่ยลงทนุ  คา่ประกนัชีวิต คา่น า้ คา่ไฟ คา่โทรศพัท์มือถือ 
เป็นต้น • การซือ้บตัรเตมิเงินโทรศพัท์ • การช าระสินค้าด้วยบตัรก านลัเงินสดของร้านค้าหรือบตัรก านลัใดๆ • การ
แลกเปล่ียนเงิน (Exchange) • การแยกใบเสร็จจากยอดซือ้เพียงรายการเดียว 


