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

ลุ้นทริปสปาสุดผ่ อนคลาย ที่เดดซี พร้ อมรั บรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ ากว่ า 2 ล้ านบาท
1.Holiday Lucky Draw ช้ อปครบทุก 2,000 บาท รั บคูปองชิงโชค 1 ใบ
 ลูกค้ าสมาชิก VIZ Card / ใบเสร็จจาก TOKYU รั บคูปอง X2
ลุ้นรางวัล Amazing Detox Spa Trip ณ เดดซี ประเทศจอร์ แดน 7 วัน 4 คืน
จานวน 2 ท่ าน 1 ราวัล

มูลค่ า 140,000 บาท
2.In Shape Top Spender Weekly สะสมยอดซือ้ สูงสุดประจาสัปดาห์
รั บทันที เข็มขัดกระชับสัดส่ วนรุ่ น uCorset จาก Osim มูลค่ า 9,990 บาท

สัปดาห์ ท่ ี 1 จากัด ยอดซือ้ สูงสุดจานวน 2 ท่ าน / สัปดาห์
(สัปดาห์ที่ 1 20-26 มี.ค.)

สัปดาห์ ท่ ี 2-7 จากัด ยอดซือ้ สูงสุดจานวน 3 ท่ าน / สัปดาห์
(สัปดาห์ที่ 2 27 มี.ค.- 2 เม.ย. / สัปดาห์ที่ 3 3-9 เม.ย. / สัปดาห์ที่ 4 10-16 เม.ย. / สัปดาห์ที่ 5 17-23 เม.ย. / สัปดาห์ที่ 6 24-30 เม.ย. /
สัปดาห์ที่ 7 1-7 พ.ค.)
*สะสมยอดซือ้ ประจาสัปดาห์ ขัน้ ต่า 50,000 บาทขึน้ ไป หรือสมาชิก VIZ Card และลูกค้ าที่สะสมโดยมียอดจากโตคิว พาราไดซ์ พาร์ ค
สะสมขัน้ ต่า 30,000 บาทขึน้ ไป • จากัด 1 รางวัล / ท่ านตลอดรายการ • สงวนสิทธิ์ยอดซือ้ จากร้ านเพรช-ทอง, Gadget&Tecnology,
Homepro รวมสะสมได้ ไม่ เกิน 20,000 บาท / สัปดาห์

รวม 20 รางวัล มูลค่ า 199,800 บาท
\

3. Health Instant Win ช้ อปครบรั บทันที Smart Bracelet for Heath
ช้ อปครบ 15,000 บาท รั บ สายรั ดข้ อมือเพื่อสุขภาพ Smart Bracelet มูลค่ า 2,000 บาท
 พิเศษช้ อปเพียง 13,000 บาท สาหรั บสมาชิก VIZ Card / ใบเสร็จจาก TOKYU

จากัด 1 รางวัล / ท่าน / วัน, 3 รางวัล / ท่านตลอดรายการ, รวมทังสิ
้ ้น 1,000 รางวัลตลอดรายการ
รวมมูลค่ า 2,000,000 บาท
4.Health & Beauty Special Deal
ช้ อปครบทุก 1,000 บาท รั บ 1 สิทธิ์แลกซือ้ สิน้ ค้ า / บริการ ในราคาสุดพิเศษ
จากร้ านค้ าที่ร่วมรายการ จากัด 1 สิทธิ์ / ร้ านค้ า / วัน
5. Shop For Health
เพียงแสดงใบเสร็จจากร้ านค้ าภายในศูนย์ ฯ รั บ Nestle Fitness bar 1 แท่ ง
จากัด 1 แท่ ง / ท่ าน / วัน รวม 3,200 แท่ งตลอดรายการ
รวมมูลค่ า 80,000 บาท
6. Get More with Paradise Park Gift Voucher
รั บสิทธิ์แลกซือ้ บัตรกานัลพาราไดซ์ พาร์ ค มูลค่ า 5,000 บาท รั บเพิ่มอีก 300 บาท รวม 5,300 บาท
เมื่อรวบรวมใบเสร็จมูลค่ ารวมมากกว่ า 5,000 บาทขึน้ ไป / วัน
เพื่อรั บสิทธิ์แลกซือ้ จากัด 1 สิทธิ์ตอ่ ท่านตลอดรายการ รวม 100 ชุดตลอดรายการ

รวมมูลค่ าทัง้ สิน้ 30,000 บาท

7. VIZ Privilege

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

 Luxury Gift For VIZ Top Spender
สะสมยอดซือ้ สูงสุด 8 ท่ านแรก ตลอดรายการ*
รับสิทธิพิเศษ ห้ องพักสุดหรู แบบพูลวิลล่าที่ V Villas Hua Hin, MGallery by Sofitel 2 วัน 1 คืน พร้ อมแชมเปญเบรค
ฟาสต์ และมื ้อค่าสุด Exclusive โดย Michelin-Starred Chef Sylvain Sendra บินตรงจากฝรั่งเศส มูลค่า 60,000 บาท

 VIZ ช้ อปครบ 5,000 บาท/วัน
รับบัตรชมภาพยนตร์ Paradise Cineplex มูลค่า 240 บาท จานวน 1 ใบ (จากัด 1 สมาชิก/1 สิทธิ์, บัตรมีจานวนจากัด)
เงื่อนไข : *สมาชิก VIZ ที่มียอดซื ้อสูงสุดตลอดรายการ 8 ท่านแรก (เริ่ มวันที่ 20 มี.ค.-7 พ.ค.60) รับสิทธิพิเศษ สุด
Exclusive เฉพาะสมาชิก VIZ ในวันที่ 29-30 ก.ค.60 พักที่พกั ระดับ 5 ดาว ที่ V Villas Hua Hin และเต็มอิ่มกับอาหาร
ระดับ Michilin Star 2วัน1คืน รวมจานวน 8 รางวัล (แบ่งเป็ นสยามเซ็นเตอร์ 3 รางวัล , สยามดิสคัฟเวอรี่ 3 รางวัล ,
พาราไดซ์ พาร์ ค 2 รางวัล) ต้ องมียอดซื ้อขันต
้ ่า 100,000 บาทขึ ้นไป จากร้ านค้ าในสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอ
รี่ , พาราไดซ์ พาร์ ค จากยอดซื ้อ 3 ร้ านค้ า, จากัด 1ท่าน/1สิทธิ์ ตลอดรายการ, กรณีมลู ค่าของรางวัลรวมกันตังแต่
้ 1,000
บาทขึ ้นไป ต้ องชาระค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 5%, ประกาศผลวันที่ 15 พ.ค. 2560 ที่เคาน์เตอร์ VIZ ชัน้ 1 พาราไดซ์ พาร์ ค,
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ, สอบถามเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ Tel.02-787-1088,
www.viz-card.com

8. Paradise Park Gift Voucher 0%
อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตแี ้ บงก์ และบัญชีฯ เรดดีเ้ ครดิต
รั บสิทธิ์ชาระผ่ านระบบแบ่ งจ่ ายรายเดือน Citibank PayLite 0% 3 เดือน
เมื่อซือ้ บัตรกานัล Paradise Park ตัง้ แต่ 1,500 บาทขึน้ ไป/เซลส์ สลิป (เฉพาะสินค้ าที่ร่วมรายการ)
9. Bank Privileges (สิทธิพเิ ศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
แลกรั บเครดิตเงินคืน / บัตรกานัล / ของกานัล / คะแนนสะสม รวมสูงสุด 16%

กรุ ณาลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณชัน้ G (Paradise Service)
จุดแลกของสมนาคุณ ชัน้ 2 โซนธนาคาร หน้ าห้ างสรรพสินค้ า กรุ งเทพ – โตคิว
____________________________________________________________________________________________

วันที่ 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60

รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%
ต่ อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5%*เพียงใช้ คะแนน Citi Rewards เท่ากับยอดใช้ จ่ายในร้ านค้ า
 บัตรเครดิต Citi M Visa และ Citi ULTIMA รับเครดิตเงินคืน 12.5 %
 บัตรเครดิต Citi อื่นๆ รับเครดิตเงินคืน 10%
ต่ อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.5%** เมื่อใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ/เซลล์สลิป





ยอดการใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ 8,000 บาท ขึ ้นไป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
ยอดการใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ 20,000 บาท ขึ ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
ยอดการใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ 50,000 บาท ขึ ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
ยอดการใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ 100,000 บาท ขึ ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท

เงื่อนไขธนาคารซิตี ้แบงก์ :
 *ยกเว้ นบัตรฯซิตี ้ แคชแบ็ค, บัตรฯซิตี ้ รอยัล ออร์ คิด พลัส, บัตรฯซิตี ้ บิ๊กซี และบัตรเสริ มทุกประเภท
 คะแนนที่ทารายการแล้ วไม่สามารถคืนหรื อยกเลิกได้
 *จากัดยอดใช้ จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 : 500,000 บาท/ท่าน(รวมบัตรหลักและบัตรเสริ ม)/
ตลอดรายการ
 **จากัดยอดใช้ จา่ ยในต่อที่ 2: 100,000 บาท /ท่าน (รวมบัตรหลักและบัตรเสริ ม)/ตลอดรายการ
 */** สินค้ าผ่อนชาระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้ นรายการแบ่งชาระสาหรับ Paradise Park Gift
Voucher และต้ องแสดงใบเสร็จร้ านค้ าทีซ่ ื ้อสินค้ าควบคูภ่ ายในวันเดียวกัน
 ธนาคารซิตี ้แบงก์จะทาการโอนเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯจะต้ องคง
สภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทาการโอนเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี
 ไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อืน่ ได้
 สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี ้ที่ออกในประเทศไทยเท่านัน้
 ธนาคารซิตี ้แบงก์ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ หากมีปัญหาหรื อข้ อสงสัยกรุณาติดต่อร้ านค้ าหรื อผู้ให้ บริ การโดยตรง
โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ
 ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้ องกับรายการส่งเสริ มการขายนี ้
 CBBF86

วันที่ 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60

รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท
-

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อช้ อปครบ 4,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อช้ อปครบ 15,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อช้ อปครบ 35,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป
(จากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่านตอดรายการ)

ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ SP (วรรค) ตามด้ วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ าย ส่งมาที่ 4545888
(ครัง้ ละ 3 บาท)
เงื่อนไข
 สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่สง่ SMS มาลงทะเบียนกับธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลข
บัตร โดยพิมพ์ SP (วรรค) ตามด้ วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ าย ส่งมาที่ 4545888 (ครัง้ ละ 3 บาท) และได้ รับ
ข้ อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60 เท่านัน้
 จากัดมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่านตลอดรายการ
 ผู้ถือบัตรจะได้ รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ ้นสุดรายการส่งเสริ มการขาย
 ยกเว้ น บัตรเครดิตนิติบคุ คล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี อ้ อนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน
Smart Pay และ KBank Smart Pay By Phoneไม่สามารถนายอดมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสาหรับรายการนี ้ได้
 ผู้ถือบัตรที่จะได้ รับเครดิตเงินคืนจะต้ องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติการชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระเงินตาม
ข้ อกาหนดของการเป็ นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้ รับเครดิตเงินคืน
 ธนาคารมีสทิ ธิในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข ข้ อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริ มการขายนี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
หากมีกรณีพิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ ้นสุด
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

วันที่ 20 มี.ค. - 7 พ.ค. 60

รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
- แลกรับเครดิตเงินคืน 10% สาหรับยอดซื ้อ 1 – 4,999.- ต่อเซลล์สลิป และใช้ คะแนนสะสมเท่ายอดซื ้อ แลกรับ
- แลกรับเครดิตเงินคืน 13% สาหรับยอดซื ้อ 5,000 – 20,000.- ต่อเซลล์สลิป และใช้ คะแนนสะสมเท่ายอดซื ้อ แลกรับ
- แลกรับเครดิตเงินคืน 15% สาหรับยอดซื ้อ 20,001.- ขึ ้นไป ต่อเซลล์สลิป และใช้ คะแนนสะสมเท่ายอดซื ้อ แลกรับ
เงื่อนไขรายการ














ยกเว้ นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิตKTC Visa
Corporate Gold และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้ให้ แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดย
ไม่ผิดนัดชาระหนี ้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริ มการขายจนถึงวันทีเ่ คทีซมี อบสิทธิประโยชน์ในรายการนี ้ให้ สมาชิกบัตร
เครดิตฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื ้อสินค้ าและ/หรื อบริ การเพื่อการใช้ สอยส่วนบุคคลเท่านัน้
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กาหนด และเฉพาะการใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิต
เงินคืนวันต่อวันที่สมาชิกทารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิก
บัตรเครดิตฯ ใช้ แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน
ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้ คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ ้นสุด
รายการ
ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้ อมูลของเคทีซีเป็ นสาคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซี
รวมทังเซลส์
้
สลิปเพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงและตรวจสอบในกรณีจาเป็ น
ขอสงวนสิทธิ์สทิ ธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสด หรื อโอนให้ ผ้ อู ื่นได้
กรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของเคทีซีถือเป็ นที่สิ ้นสุด
เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้ อกาหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริ มการขาย โดยมิต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า และกรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของเคทีซี ถือเป็ นทีส่ ิ ้นสุด กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิม่ เติมจากสือ่
ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้ าฯ หรื อ โทร 02-123-5000 กด 6 หรื อ www.ktc.co.th
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รั บบัตรกานัล Starbucks สูงสุด 2,000 บาท
- เมื่อใช้ จา่ ยทุกๆ 2,000 บาท/เซลล์สลิป รับบัตรกานัล Starbuck มูลค่า 100 บาท
(จากัดบัตรกานัล 2,000 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ)
เงื่อนไขการรับบัตรกานัล
 ใช้ จา่ ยครบทุกๆ 2,000 บาทต่อเซลส์สลิป รับบัตรกานัล Starbucks มูลค่า 100 บาท (เศษของจานวน 2,000 บาทในแต่ละ
เซลส์สลิป จะไม่มีสทิ ธิ์ได้ รับบัตรกานัล และไม่สามารถนายอดมารวมกันเพือ่ รับบัตรกานัล)
 จากัดการรับบัตรกานัลสูงสุด 2,000 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ หากธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิกบัตรฯมีการรับ
บัตรกานัลเกินกว่าที่กาหนดไว้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในบัญชีบตั รหรื อเรี ยกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตตามมูลค่า
ของบัตรกานัลที่สมาชิกบัตรฯ รับเกินสิทธิ์ไป โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการใช้ จ่ายซื ้อบัตรกานัลของห้ างสรรพสินค้ า หรื อร้ านค้ าต่างๆ รวมถึงการชาระค่าบริ การต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าประกัน ไม่สามารถนาเซลล์สลิปมาร่วมรายการเพื่อรับบัตรกานัลได้
 มูลค่าบัตรกานัลที่ได้ รับจะคานวณจากยอดการใช้ จา่ ยสูงสุดจากหมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน จากทุกร้ านค้ า
ภายในศูนย์การค้ าสยามพารากอน (เฉพาะโซนศูนย์การค้ า) และแสดงเซลล์สลิปพร้ อมบัตรเครดิต เพื่อติดต่อขอรับบัตรกานัล
ณ จุดให้ บริ การ
 บัตรกานัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรื อเปลีย่ นแปลงเป็ นเงินสดได้
 สาหรับรายการที่ถกู ยกเลิก/คืนในภายหลัง หรื อในกรณีที่สมาชิกบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินหรื อร้ านค้ ายินยอมคืนยอดใช้ จา่ ย
หลังจากทีธ่ นาคารฯ ได้ มอบของกานัลแล้ ว ธนาคารฯ จะหักเงินจากบัญชีบตั รเครดิตหรื อเรี ยกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตตาม
มูลค่าของบัตรกานัลที่สมาชิกบัตรฯได้ รับไป
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการ (หากบัตรกานัลหมด หรื อเนื่องจากเหตุอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร) หรื อแก้ ไข
เพิ่มเติม หรื อ เปลีย่ นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 เงื่อนไขของบัตรกานัลเป็ นไปตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด โปรดศึกษาเงื่อนไขจากบัตรกานัล หรื อสอบถามรายละเอียดจากผู้
ให้ บริ การโดยตรง ธนาคารฯ มิได้ มีสว่ นรับผิดชอบในข้ อบกพร่องหรื อบริ การของร้ านค้ าทีใ่ ห้ บริ การ หากมีข้อบกพร่องหรื อไม่
ได้ รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้ บริ การโดยตรง
 ยอดการใช้ จ่ายของบัตรเสริ มจะนับรวมกับเข้ ากับยอดใช้ จา่ ยของบัตรหลักเพื่อจะได้ รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการนี ้
 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 กรณีที่รายการส่งเสริ มการขายนี ้ขัดหรื อแย้ งหรื อไม่สอดคล้ องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรื อนโยบายของหน่วยงานกากับใดๆ
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
 กรณีมีข้อพิพาทหรื อโต้ แย้ ง คาตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นที่สดุ
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รั บเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้ คะแนนสะสมแลกเท่ ากับยอดซือ้ /เซลล์ สลิป
ประสงค์ใข้ คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115001)
• รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท(เมื่อมีการใช้ จ่ายผ่ านบัตรเครดิตธนชาตแบบชาระเต็มจานวน/เซลล์ สลิป)

ยอดใช้ จ่าย/เซลล์ สลิป
3,000 บาทขึ ้นไป
10,000 บาทขึ ้นไป
30,000 บาทขึ ้นไป

เครดิตเงินคืน
100 บาท
350 บาท
1,200 บาท

เงื่อนไขการใช้ คะแนนสะสมเท่ ากับยอดใช้ จ่าย/เซลล์ สลิป รับเครดิตเงินคืน 10%:
 สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯ โดยต้ องเป็ นบัตรหลักที่มีคะแนน
สะสมในบัตรฯ เท่านัน้
 ผู้ถือบัตรสามารถใช้ คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้ จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวันที่ทารายการ
 การใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมอยูใ่ นบัตร
และมียอดคะแนนสะสม
เพียงพอเท่ากับยอดใช้ จ่ายจากร้ านค้ าที่ร่วมรายการในวันที่ธนาคารฯ ดาเนินการหักคะแนนเพื่อทาการเครดิตเงินคืน
 กาหนดการใช้ คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทุกยอดการใช้ จา่ ย สงวนสิทธิเฉพาะการทารายการตังแต่
้ 1,000 บาท
ขึ ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (กรณียอดใช้ จา่ ยต่ากว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้ าร่วมรายการนี ้ได้ ) และการเครดิตเงินคืนจะ
คานวณจากจานวนเงินหลัก100 บาทขึ ้นไป เศษของจานวนเงินไม่ถึง 100 บาท ไม่สามารถนามาแลกเพื่อเป็ นส่วนลดได้
ตัวอย่าง ยอดใช้ จา่ ย 3,550 บาท ตัดคะแนนที่ 3,500 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 350 บาท ซึง่ ลูกค้ าต้ องแจ้ งความประสงค์
ในการตัดคะแนน (Code: 115001) โดยโทร. 1770 ทุกครัง้ ที่ต้องการใช้ คะแนนสะสมแลกรับเป็ นเครดิตเงินคืน
 คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิต ตามจานวนที่ทาการแลกคะแนนในวันที่เครดิต
เงินคืน
 ธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนในวันทาการถัดจากวันที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ งความประสงค์ใช้ คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
 กรณีที่ลกู ค้ ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสาหรับทารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจานวนเท่ากับยอดใช้ จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่ดาเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้ คะแนนเท่ากับยอดซื ้อแลกรับเครดิตเงินคืนให้
 คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็ นเงินสดได้
 คะแนนสะสมที่ขอใช้ สทิ ธิแลกเป็ นเครดิตเงินคืนแล้ วไม่สามารถขอคืน หรื อยกเลิกรายการได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท:
 ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สาหรับลูกค้ าที่ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชัน้ G โซน Paradise Service และชัน้ 2
โซนธนาคาร ฝั่ งประตู 2C
 การรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มียอดการใช้ จา่ ยผ่านบัตรฯตังแต่
้ 3,000 บาทขึ ้นไป/หมายเลขบัตร/
เซลล์สลิป และทารายการแบบชาระเต็มจานวนเท่านัน้ โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้ จา่ ย /
หมายเลขบัตร / เซลล์สลิป (ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ทเี่ กิดขึ ้นในทุกยอดใช้ จา่ ยจะไม่นามาคานวณเครดิตเงินคืน

 จากัดการรับเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีสงู สุด 2,000 บาท/บัญชีบตั ร/ตลอดรายการ
 การเครดิตเงินคืนจะคานวณจากยอดการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ ทังบั
้ ตรหลัก และบัตรเสริ มรวมกันจากทุกรายการส่งเสริ มการ ขายที่
ศูนย์การค้ าพาราไดซ์ พาร์ คระหว่าง วันที่ 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60 เท่านัน้ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รหลักเท่านัน้
 การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลีย่ นยอดซื ้อปกติเป็ นรายการผ่อนชาระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center และ/หรื อ ณ จุดแลก
ของสมนาคุณ การซื ้อบัตรกานัลศูนย์ฯ
 ธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดรายการส่งเสริ มการขาย โดยสงวน
สิทธิ์ไม่ให้ สาหรับรายการที่เป็ นการแยกยอดใช้ จา่ ยออกเป็ นหลายเซลล์สลิป และขอสงวนสิทธิ์คนื เงินเข้ าบัญชีเฉพาะสมาชิก
บัตรเครดิตที่ยงั คงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชาระจนถึงวันที่ทาการเครดิตเงินคืน
 ยอดใช้ จา่ ยตามเงื่อนไขต่อที1่ สามารถนามารวมคานวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรื อ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้ บตั รเครดิตทีเ่ ป็ นไปในลักษณะเพื่อการค้ า/
ธุรกิจ การใช้ บตั รเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรื อ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้ บตั รเครดิตโดยสุจริ ต หรื อ มีการโอนเงินเข้ า
บัญชีบตั รเครดิต ซึง่ มีผลเป็ นการเพิ่มวงเงินการใช้ บตั รเครดิตให้ เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กาหนด
 การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลีย่ น หรื อทอนเงินคืน หรื อผลประโยชนอื่นได้
เงื่อนไขอื่นๆ :
 สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้
จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านัน้
 บัตรเครดิตสาหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้ าร่วมรายการส่งเสริ มการขายนี ้ได้
 ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้ อมูลหรื อปั ญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้ าร่วมรายการ
และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จาเป็ น
 สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริ มการขายอื่นได้
 ธนาคารไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ กรณีที่สนิ ค้ าและบริ การมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้ าโดยตรง
 สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถรวมการใช้ จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้ า หรื อโดยทุจริ ต การซื ้อบัตรของขวัญ การซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าที่
ไม่ได้ ร่วมรายการ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื ้อสินค้ าและบริ การ รวมถึงรายการเงินคืนทีเ่ กิดจาก Refund ทุกประเภท
 กรณีที่มีข้อโต้ แย้ งเกี่ยวกับการคานวณยอดใช้ จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้ องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ธนาคารทาการเครดิตเงินคืน
 ข้ อกาหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา เป็ นไปตามที่ธนาคารฯ กาหนด กรณีที่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ คาตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นที่
สิ ้นสุด
 ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขหรื อยกเลิกรายการส่งเสริ มการขาย รวมถึงความผิดพลาดใน
การพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม ณ จุดขาย หรื อ โทร. 1770 กด 0 กด 2

วันที่ 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60

รั บเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท
- เมื่อใช้ จ่ายครับ 10,000 บาทขึน้ ไป / เซลล์ สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
- เมื่อใช้ จ่ายครับ 30,000 บาทขึน้ ไป / เซลล์ สลิป รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
- เมื่อใช้ จ่ายครับ 50,000 บาทขึน้ ไป / เซลล์ สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
*จากัดรั บสูงสุด 2,000 บาท ตลอดรายการ
เงื่อนไข
 สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้ านค้ าเช่าในศูนย์การค้ าพาราไดซ์ พาร์ ค และสินค้ าที่ร่วมรายการเท่านัน้
 สงวนสิทธิ์การให้ เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้ าที่ใช้ จ่ายตามเงื่อนไขทีบ่ ริ ษัทฯกาหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้ า
เท่านัน้ (จุดแลกของสมนาคุณชัน้ G (Paradise Service) จุดแลกของสมนาคุณ ชัน้ 2 โซนธนาคาร หน้ าห้ างสรรพสินค้ า กรุงเทพ –
โตคิว) มิฉะนันถื
้ อว่าสละสิทธิ์
 เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน : สงวนสิทธิ์การให้ เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชี ภายใต้ ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน
ตลอดรายการส่งเสริ มการขาย
 บริ ษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รฯภายใน 90 วันหลังสิ ้นสุดรายการส่งเสริ มการขาย (กรณีบตั รเสริ มเครดิตเงินคืนจะโอนเข้ า
บัญชีบตั รหลักเท่านัน)
้
 ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้ รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริ การบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 ยอดการใช้ จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนามาสะสมหรื อรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 รายการส่งเสริ มการขายนี ้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริ มการขายอื่นๆ ได้
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกทีย่ งั คงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัตกิ ารชาระดีจนถึงวันที่มกี ารเครดิตเงินคืนใน
บัญชีของท่าน
 ยอดใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตที่เข้ าร่วมรายการจะต้ องเกิดขึ ้น ในวันที่กาหนดเท่านันไม่
้ นบั รวม ดอกเบี ้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ยอดค่าใช้ จา่ ยที่ถกู ยกเลิก ยอดค่าใช้ จ่ายที่มีการคืนสินค้ าในภายหลัง ยอดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากบัตรเสริ ม ที่เรี ยกเก็บเงินจากบัญชี
บัตรหลักบริ ษัทฯ
 รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลีย่ น/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้
 สงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีทตี่ รวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทารายการของรายการส่งเสริม
การขายนี ้
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้ อมูลที่บริ ษัทฯมีอยูเ่ ป็ นสาคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้ าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการ
ตรวจสอบกรณีจาเป็ น
 บริ ษัทฯ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้ บริ การโดยตรงเท่านัน้
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริษัทฯกาหนด หากมีกรณีพิพาท คา
ตัดสินของบริ ษัทฯ ถือเป็ นที่สดุ
 ยกเว้ นการซื ้อสินค้ าผ่อนชาระ Krungsri Smart Plan
 ให้ บริ การสินเชื่อโดย บริ ษัท บัตรกรุ งศรี อยุธยา จากัด

เงื่อนไขรายการหลักกิจกรรมส่ งเสริมการขาย Paradise Park Summer Fit & Fun Together 2017
1. Holiday Lucky Draw รวบรวมใบเสร็ จจากร้ านค้ าภายในศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกัน ครบทุก 2,000 บาท แลกรับคูปอง
ชิงโชค 1 ใบ • สมาชิก VIZ CARD, ลูกค้ าที่มีใบเสร็ จจาก TOKYU รับคูปองชิงโชค 2 ใบ • จากัดสิทธิ์ในการแลกรับคูปองสูงสุด
ไม่เกิน 100 ใบ / ท่าน/ วัน • หมดเขตรับชิ ้นส่วนวันที่ 7 พ.ค. 60 จับรางวัลในวันที่ 11 พ.ค. 60 ณ ศูนย์การค้ าพาราไดซ์ พาร์ ค
เวลา 15.00-16.00 น. • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและรับรางวัล วันที่ 12 พ.ค. 60 ณ เคาน์เตอร์ ลกู ค้ าสัมพันธ์ ศูนย์การค้ าพารา
ไดซ์ พาร์ ค และ www.paradisepark.co.th หากไม่รับรางวัลภายใน 30 วันหลังประกาศผลผู้โชคดี (10 มิ.ย. 60) บริ ษัทฯ ขอถือว่า
สละสิทธิ์ • ผู้ร่วมรายการจะต้ องเขียน ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อย่างชัดเจน ลงบนคูปองชิงโชค มิฉะนันถื
้ อเป็ นโมฆะ
• ผู้ได้ รับรางวัลต้ องชาระภาษี ณ ที่จ่าย 5% และต้ องนามูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้ เพื่อยื่นภาษี
เงินได้ บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปี ที่ได้ รับรางวัล • ผู้ได้ รับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวเดดซี ประเทศจอร์ แดน ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รายละเอียดเงื่อนไข และกาหนดการเดินทางเป็ นไปตามที่ทางบริ ษัทฯ กาหนด • ของรางวัลไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรื อแลกเป็ นเงินสดได้ • ผู้ได้ รับรางวัลต้ องพานักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านัน้ • พนักงานศูนย์การค้ าพาราไดซ์
พาร์ ค และ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ องไม่ มี สิ ท ธิ์ เข้ าร่ ว มรายการ • ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการน าภาพผู้โ ชคดี ที่ ไ ด้ รั บ รางวัล เผยแพร่ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ ในโอกาสต่างๆ • บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไข ข้ อกาหนดหรื อของรางวัล โดยไม่ต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากมีข้อพิพาทคาตัดสินของบริ ษัทฯถือเป็ นที่สิ ้นสุด
2. In Shape Top Spender Weekly สะสมยอดซื ้อจากร้ านค้ าภายในศูนย์ฯ ผู้ที่มียอดซื ้อสูงสุดประจาสัปดาห์รับเข็มขัด
กระชับสัดส่วน Osim รุ่ น uCorset มูลค่า 9,990 บาท รวม 7 สัปดาห์ 20 รางวัล • ผู้มียอดซื ้อสูงสุดสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 2126 มี.ค. จานวน 2 รางวัล • ผู้มียอดซื ้อสูงสุดสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.- 2 เม.ย. จานวน 3 รางวัล • ผู้มียอดซื ้อสูงสุด
สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-9 เม.ย. จานวน 3 รางวัล • ผู้มียอดซื ้อสูงสุดสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. จานวน 3 รางวัล
• ผู้มียอดซื ้อสูงสุดสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-23 เม.ย. จานวน 3 รางวัล • ผู้มียอดซื ้อสูงสุดสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 24-30
เม.ย. จานวน 3 รางวัล • ผู้มียอดซื ้อสูงสุดสัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค. จานวน 3 รางวัล • ผู้ที่ได้ รับรางวัลจะต้ องมียอด
ซื ้อสะสมประจาสัปดาห์ ขนั ้ ต่า 50,000 บาทขึน้ ไป หรื อสมาชิก VIZ Card และลูกค้ าที่สะสมโดยมียอดจากโตคิว พาราไดซ์
พาร์ ค สะสมขัน้ ต่า 30,000 บาทขึน้ ไป • จ ากัด 1 รางวัล / ท่ า นตลอดรายการ • สงวนสิ ท ธิ์ ย อดซื อ้ จากร้ านเพรช-ทอง,
Gadget&Tecnology, Homepro รวมสะสมได้ ไม่เกิน 20,000 บาท / สัปดาห์ • ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยนเป็ นเงินสด
หรื อรางวัลอื่นๆ • ผู้ที่ได้ รับรางวัล จะต้ องชาระค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 5% • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับรางวัลทัง้ 7 สัปดาห์ พร้ อม
สามารถติดต่อรับของรางวัลในวันที่ 12 พ.ค. 60 เป็ นต้ นไป
3. Healthy Instant Win รวบรวมใบเสร็ จจากร้ านค้ าในศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกันเท่านัน้ • ครบ 15,000 บาท / วัน หรื อ
สมาชิก VIZ Card และลูกค้ าที่มีใบเสร็ จจากโตคิว พาราไดซ์ พาร์ ค สะสมครบ 13,000 บาท รั บ Smart Bracelet
มูลค่ า 2,000 บาท จากัดการแลกรับ 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน, 3 สิทธิ์ / ท่านตลอดรายการ จากัดของสมนาคุณ 1,000 รางวัลตลอด
รายการ • เศษส่วนจากการรวบรวมใบเสร็ จที่นามาแลกรับของกานัลไปแล้ วนัน้ ยอดที่เหลือ ให้ ถือว่านามาร่ วมรายการไม่ได้ อีก
• ของกานัล และบัตรกานัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยนเป็ นเงินสด หรื อรางวัลอื่นๆ
4. Health & Beauty Special Deal รวบรวมใบเสร็ จจากร้ านค้ าในศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกันเท่านัน้ • ครบทุก 1,000 บาท
/ วัน รับ 1 สิทธิ์แลกซื ้อสินค้ า หรื อบริ การในราคาพิเศษ • สงวนสิทธิ์แลกซื ้อ 1 ร้ านค้ า / วัน • เงื่อนไขคูปองร้ านค้ า คูปองสิทธิ์
แลกซื ้อสามารถใช้ ได้ ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. – 7 พ.ค. 60, คูปองสามารถใช้ ได้ เฉพาะร้ านค้ าที่ระบุบนคูปอง สาขาพาราไดซ์ พาร์ ค
เท่านัน,
้ คูปองนี ้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นๆได้ , ไม่สามรถแลกเปลี่ยนหรื อทอนเป็ นเงินสดได้ , เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามที่

บริ ษัทฯ กาหนด และทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกรายการส่งเสริ มการขายโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า
5. Shop For Health แสดงใบเสร็ จจากร้ านค้ าภายในศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกัน แลกรับ Nestle Fitness bar 1 แท่ง มูลค่า
25 บาท • จากัด 1 แท่ง / ท่าน / วัน, รวม 3,200 ชิ ้นต่อตลอดรายการ
6. Get More with Paradise Park GV รวบรวมใบเสร็จจากร้ านค้ าภายในศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกันครบ 5,000 บาทขึ ้นไป
นามาแลกรับสิทธิ์แลกซื ้อบัตรกานัล 5,000 บาท รับเพิ่ม 300 บาท รวม 5,300 บาท จากัด 100 ชุด ตลอดรายการ • จากัด 1
สิทธิ์ / ท่านตลอดรายการ • แลกซื ้อได้ ที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1
7. VIZ Privileges VIZ Top Spender สมาชิก VIZ ที่มียอดซื ้อสูงสุดตลอดรายการ 8 ท่านแรก (เริ่ มวันที่ 20 มี .ค.-7 พ.ค.
60) รั บสิทธิ พิเศษ สุดเอ็กซ์คลูสีฟ ห้ องพักระดับ 5 ดาว ที่ V Villas Hua Hin 2 วัน 1 คืนพร้ อมเต็มอิ่มกับอาหารระดับ เชฟ
Michilin Star 2 วัน 1 คืน มูลค่า 60,000 บาท ในวันที่ 29-30 ก.ค. 60 รวมจานวน 8 รางวัล (แบ่งเป็ นสยามเซ็นเตอร์ 3 รางวัล,
สยามดิสคัฟเวอรี่ 3 รางวัล, พาราไดซ์ พาร์ ค 2 รางวัล) ต้ องมียอดซื ้อขันต
้ ่า 100,000 บาทขึ ้นไป จากร้ านค้ าในสยามเซ็นเตอร์
และสยามดิสคัฟเวอรี่ , พาราไดซ์ พาร์ ค จากยอดซื ้อ 3 ร้ านค้ า, จากัด 1ท่าน/1สิทธิ์ ตลอดรายการ, กรณีมลู ค่าของรางวัลรวมกัน
ตังแต่
้ 1,000 บาทขึ ้นไป ต้ องชาระค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 5%, ประกาศผลวันที่ 15 พ.ค. 2560 ที่เคาน์เตอร์ VIZ ชัน้ 1 พาราไดซ์
พาร์ ค, ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ, สอบถามเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ Tel.02-787-1088,
www.viz-card.com
8. Citibank PayLite 0% เมื่อซื ้อบัตรกานัลพาราไดซ์ พาร์ ค ด้ วยบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์เท่านัน้ โดยมียอดซื ้อขันต
้ ่า 1,500
บาท ต่อการซื ้อ 1 ครัง้ เพื่อนาไปใช้ ใช้ ซื ้อสินค้ า และ/หรื อ บริ การ ณ ร้ านค้ าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้ า พาราไดซ์ พาร์ ค
โดยสามารถผ่อนชาระค่าบัตรกานัลกับธนาคารฯ ได้ 3 เดือน ไม่มีดอกเบี ้ย (0% PayLite) • ลงทะเบียนซื ้อได้ ที่เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1
9. Bank Privileges เป็ นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่จุดแลกรับของสมนาคุณ ชั้น
G โซน Paradise Service และชั้น 2 โซนธนาคาร ฝั่งประตู 2 C

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้ น การสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้ จ่ายดังนี ้
การจองสินค้ าที่ยงั ไม่มีการจ่ายมัดจาจริง หรื อ การจ่ายมัดจาที่สามารถคืนเงินได้ • การซื ้อเพื่อการค้ า / ขายส่ง • การ
ชาระค่าสาธารณูปโภค หรื อ ซื ้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื ้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ
เป็ นต้ น • การซื ้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ • การชาระสินค้ าด้ วยบัตรกานัลเงินสดของร้ านค้ าหรื อบัตรกานัลใดๆ • การ
แลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) • การแยกใบเสร็จจากยอดซื ้อเพียงรายการเดียว

