
สิทธิพิเศษจากบตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ 

รบัสิทธ์ิผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (สาํหรบัการซ้ือ Siam Gift Card)  
 

 
 

**เฉพาะรา้นคา้ที่ร่วมรายการรบั Siam Gift Card  / เง่ือนไขตามที่ธนาคารฯกาํหนด 

 

 
 

 

รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%* 

 

           

 
 

 

 

 

*- เง่ือนไขตามท่ีธนาคารฯกาํหนด  หากลกูคา้ทาํรายการผ่อนชาํระกบัทางธนาคารแลว้จะไม่สามารถรบัสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ไดอี้ก 

 - ลงทะเบียน ณ จดุแลกของสมนาคณุ ชั้น G สยามดิสคฟัเวอรี่ ภายในวนัท่ีทาํรายการซ้ือสินคา้เทา่นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

                            สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตอิออน (1ส.ค. – 23 ก.ย. 2561) 

รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* เม่ือมียอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตอิออนตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

รวมการใชจ้่ายที่ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์และสยามดิสคฟัเวอรี่ 
 

 

ยอดชอ้ป / เซลลส์ลิป รบัเครดติเงินคืน 

5,000 – 24,999 บาท 150  บาท 

25,000 - 49,999 800  บาท 

50,000 – 99,999 2,000 บาท 

100,000 – 199,999 5,000 บาท 

ตั้งแต่ 200,000  บาทขึ้ นไป 12,000 บาท 

จาํกดัการรบัเครดติเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท / บญัชีบตัรหลกั / ตลอดรายการ รวมทุกศูนยก์ารคา้) 

• ลงทะเบียนรบัสิทธ์ิทาง SMS (1 ครั้ง / หมายเลขบตัร) พิมพ ์SMD ตามดว้ยเลขบตัร 16 หลกั(ไม่ตอ้งเวน้วรรค) ส่งมาท่ี 

4589123  ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)   

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข  

1. สิทธิพเิศษสาํหรบัผูถื้อบตัรเครดิตทุกประเภท (ยกเวน้บตัรเครดิตเพ่ือองคก์ร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

เมื่อมียอดใชจ้่ายท่ีรา้นคา้ภายในศนูยก์ารคา้สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร ์และสยามดิสคฟัเวอร่ี  ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ระหว่างวนัท่ี 1 ส.ค. – 23 

ก.ย. 61 

2. ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเครดิตเงินคืน ดงัน้ี 

• ยอดใชจ้่ายตั้งแต่ 5,000 - 24,999 บาท / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 150 บาท 

• ยอดใชจ้่ายตั้งแต่ 25,000 - 49,999 บาท / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคนื 800 บาท 

• ยอดใชจ้่ายตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคนื 2,000 บาท 

• ยอดใชจ้่ายตั้งแต่ 100,000 - 199,999 บาท / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 5,000 บาท 

• ยอดใชจ้่ายตั้งแต่ 200,000 บาท ข้ึนไป / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 12,000 บาท 

(สงูสุด 12,000 บาท/บญัชีบตัรหลกั/รายการส่งเสริมการขาย รวมทุกศนูยก์ารคา้โดยคาํนวณจากอตัราสงูสุด/เซลสส์ลิป และยอดใชจ้่ายจากบตัรเสริมจะ

คาํนวณรวมเขา้บญัชีบตัรหลกั) 

3. ผูถื้อบตัรจะตอ้งลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ ์SMD ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 16 หลกั ส่งมาท่ี 4589123 ผ่าน

เครือข่ายโทรศพัท ์AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และไดร้บัขอ้ความตอบรบัจากระบบ (1 ครั้ง / บตัร / รายการส่งเสริมการ

ขาย ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่) โปรดเก็บหลกัฐานการทาํรายการไวเ้พ่ือการตรวจสอบ 

4. บริษัทฯ จะคาํนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีลงทะเบียน ไม่รวมถึงการใชจ้่ายท่ีหา้งสรรพสินคา้, ฟู้ ด ฮอลล,์ โฮม เฟรช มารท์, กรูเ์มต ์

มารเ์ก็ต, เพาเวอรม์อลล,์ การชาํระคา่สินคา้หรือบริการประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ บุหร่ี, บตัรกาํนัล, บตัรเติมเงิน, ทองคาํและจิลเวลร่ี, สินคา้ขายส่ง

เพื่อการคา้, สินคา้ผ่อนชาํระ, สินเชื่อเงินกูแ้ละเช่าซ้ือ, การซ้ือหน่วยลงทุน, การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ, การเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้, ดอกเบ้ีย 

ค่าธรรมเนียมการใชว้งเงิน ค่าปรบั คา่ธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการท่ีมีการยกเลิกหรือคืนสินคา้/บริการ 

5. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรหลกัภายใน 90 วนั นับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีท่ียงัไม่ไดร้บัเครดิตเงินคืน โปรดแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบภายใน 30 วนั นับแต่พน้ระยะเวลาดงักล่าว และในกรณีท่ีเครดิตเงินคืนไม่ถูกตอ้ง โปรดแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบภายใน 90 วนั นับแต่วนัท่ี

ไดร้บัเครดิตเงินคืน 

6. ยอดใชจ้่ายของรายการส่งเสริมการขายน้ีไม่สามารถใชร่้วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนของบริษัทฯ ได ้

7. เครดิตเงินคืนเป็นสิทธ์ิเฉพาะตวัของผูถื้อบตัร ไม่สามารถโอน เปล่ียน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธ์ิอ่ืนหรือบริการอ่ืนได ้

8. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะผูถื้อบตัรท่ียงัคงสภาพสมาชิก และมีประวติัการชาํระท่ีดีตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ จนถึง

วนัท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืน และยกเวน้การมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดงัต่อไปน้ี (1) มีการชาํระเงินเขา้บญัชีบตัรเครดิตเกินวงเงินท่ีบริษัทฯ อนุมติั (2) ใช ้

บตัรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวตัถุประสงคอ์นัขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ หรือใชใ้นกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครวั เครือ

ญาติ หรือบุคคลใกลช้ิด (3) ใชบ้ตัรเครดิตหรือสินเชื่อไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีบริษัทฯ กาํหนด หรือเง่ือนไขของรายการส่งเสริมการขาย

น้ี หากพบภายหลงัว่าผูถื้อบตัรขาดคุณสมบติั บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน 

9. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยุติรายการส่งเสริมการขายหรือเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนด เง่ือนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใตร้ายการส่งเสริมการขายน้ี 

โดยจะประกาศทางเว็บไซต ์www.aeon.co.th กรณีมีขอ้พิพาทคาํตดัสินของบริษัทฯ ถือเป็นท่ีสุด 

10. ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขน้ีจดัทาํข้ึนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกนัใหถื้อเอาขอ้ความภาษาไทยเป็นหลกัใน

การตีความ 

11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิม่เติมท่ีจุดขาย เว็บไซต ์www.aeon.co.th และส่ือประชาสมัพนัธอ่ื์นของบริษัทฯ 



           

                          อภิสิทธ์ิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตซิตี้   (1ส.ค. – 23 ก.ย. 2561) 
 

รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% 
      

ตอ่ท่ี 1*  -รบัเครดิตเงินคืน 15% เม่ือใชค้ะแนนสะสม ซิต้ีรีวอรด์ เท่ายอดซ้ือสาํหรบับตัรเครดิตซิต้ี พรีเมียร ์ 

    และบตัรเครดิตซิต้ี อลัทิมา่ 

   -รบัเครดิตเงินคืน 12.5% เม่ือใชค้ะแนนสะสมซิต้ีรีวอรด์เท่ายอดซ้ือสาํหรบับตัรเครดิตซิต้ีประเภทอ่ืนๆ 
  

ตอ่ท่ี 2** รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เม่ือใชจ้่ายผ่านบตัรฯ ตั้งแต่ 8,000 บาทข้ึนไป/ เซลลส์ลิป 

ยอดใชจ้า่ย / เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 

8,000  บาทข้ึนไป 200 บาท 

50,000  บาทข้ึนไป 2,000 บาท 

100,000  บาทข้ึนไป 5,000 บาท 

จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืน 5,000  บาท /บตัรฯ (บตัรหลกัรวมบตัรเสริม)/ศูนยก์ารคา้/ตลอดรายการ 

ลงทะเบียนตอ่ที่ 2 ผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพ่ือรบัเครดิตเงินคืน พิมพ ์SCD (เวน้วรรค) ตามดว้ยหมายเลข

บตัรฯ 12 หลกัสุดทา้ย (ไม่ตอ้งเวน้วรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
 

 

ตอ่ท่ี 3*** พิเศษ 5 ท่านแรกท่ีใชจ้า่ยครบ 100,000 บาท ข้ึนไป/วนั 

รบับตัรกาํนัล Absolute You มลูค่า 9,900 บาท จาํกดัท่านละ 1 รางวลั (จาํกดั 5 รางวลัตลอดรายการ)             

(รวมการใชจ้่ายท่ีสยามเซ็นเตอรแ์ละสยามดิสคฟัเวอร่ี)                             

เง่ือนไขธนาคารซิตี้ แบงก ์

ตอ่ท่ี 1* - ยกเวน้บตัรเครดิตซิต้ีแคชแบ็ก บตัรเครดิตซิต้ี ซิมพลิซิต้ี บตัรเครดิตซิต้ี รอยลั ออรค์ิด พลสั และบตัรเสริมทุกประเภท 

- คะแนนท่ีทาํรายการแลว้ไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได ้

- จาํกดัการแลกคะแนนสะสมในต่อท่ี 1: 100,000 บาท / บตัรฯ / เดือน 

ตอ่ท่ี 2** - จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 5,000 บาท / บตัรฯ ตลอดรายการ โดยคาํนวณจากยอดใชจ้่ายรวมผ่านบตัรหลกัและบตัรเสริม 

- สงวนสิทธ์ิสาํหรบัสมาชิกบตัรฯ ท่ีลงทะเบียนผ่าน SMS ในระยะเวลาของโปรโมชัน่เท่าน้ัน 

ตอ่ท่ี 3*** - สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชกิบตัรเครดิตซิต้ีท่ีมียอดใชจ้่ายครบ 100,000 บาทข้ึนไป/วนั สาํหรบั 5 ท่านแรก ท่ีมาลงทะเบียนก่อนเท่าน้ัน (จาํกดั

บตัรกาํนัล จาํนวน 1 ใบ/บตัรฯ ตลอดรายการ) 

- สงวนสิทธ์ิสาํหรบัลกูคา้ท่ีมาลงทะเบียนท่ีจุดลงทะเบียนเท่าน้ัน 

ตอ่ท่ี 1 และ ตอ่ท่ี 2*/** - ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะทาํการโอนเครดิตเงินคืน เขา้บญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากจบรายการ โดยสมาชิกบตัรฯ จะตอ้งคง

สภาพสมาชิกบตัรฯ จนถึงวนัท่ีทาํการโอนเครดิตเงินคืนเขา้บญัชี 

- สินคา้แบ่งจ่าย Citi PayLite ไม่ร่วมรายการ 

- สงวนสิทธ์ิสาํหรบัลกูคา้ท่ีลงทะเบียน ณ Redemption Counter  G Fl., Siam Discovery เท่านั้น   

- ไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนได ้

- สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิต้ีท่ีออกในประเทศไทยเท่าน้ัน  

- ธนาคารซิต้ีแบงกไ์ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ หากมีปัญหาหรือขอ้สงสยั กรุณาติดต่อรา้นคา้หรือผูใ้หบ้ริการโดยตรง  

โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตดัสินขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพาทใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการส่งเสริมการขายน้ี 

- BCBD66 

 

 

 

 

 



             สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตกสิกรไทย(1 ส.ค. – 23 ก.ย. 2561) และ 

          บตัรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย(1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2561) 

รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท*+ รบัเพิ่มเครดิตเงินคืน 10%  

รวมการใชจ้่ายที่ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์และสยามดิสคฟัเวอรี่ 
 

ตอ่ท่ี 1 รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท*  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตอ่ท่ี 2 รบัเครดิตเงินคืน 10%** เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใชจ้า่ย 

ส่ง SMS ลงทะเบียนแลกรบัคะแนน พิมพ ์PG (วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย (วรรค)  

ตามดว้ยจาํนวนคะแนนท่ีตอ้งการแลก ส่งมาท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) 
 

เง่ือนไข 

*• สงวนสิทธ์ิเฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทย ท่ี ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน Redemption Counter ชั้น G ศนูยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอร่ี ระหว่างวนัท่ี  

1 สิงหาคม – 23 กนัยายน 2561 เท่าน้ัน • สาํหรบับตัรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย จาํกดัการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน/เดือน และจาํกดั

การรบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 12,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ โดยคิดยอดใชจ้่ายผ่านบตัรท่ีศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์และสยามดิสคฟัเวอร่ี 

ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 เท่าน้ัน • สาํหรบับตัรเครดิตกสิกรไทยประเภทอ่ืนๆ จาํกดัการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน/

ตลอดรายการ โดยคิดยอดใชจ้่ายผ่านบตัรท่ีศนูยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคฟัเวอร่ี ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม – 23 กนัยายน 2561 

เท่าน้ัน • ในกรณีท่ีลกูคา้ใชจ้่ายทั้งบตัรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทยและบตัรเครดิตกสิกรไทยประเภทอ่ืนๆ ธนาคารสงวนสิทธ์ิจาํกดัเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 

บาท/ท่าน/เดือน และ สงูสุด 12,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ • ผูถื้อบตัรไม่สามารถนําใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสําหรับ

รายการน้ีได ้• ผูถื้อบตัรเครดิตท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายน้ีแลว้ไม่สามารถรบัสิทธิเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆไดอี้ก • 

บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay  และ KBank Smart Pay by Phone ไม่สามารถร่วม

รายการส่งเสริมการขายน้ีได ้• กรณีท่ีทางผูถื้อบตัรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต หรือทางรา้นคา้คืนยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตไม่ว่ากรณี

ใดๆ ภายหลงัจากท่ีทางธนาคารไดเ้ครดิตเงินคืนพิเศษเขา้บญัชีบตัรเครดิตธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใชจ้่ายคืนจากบญัชีบตัรเครดิตน้ันตามท่ีธนาคารไดม้ีการ

เครดิตเงินคืนให ้• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิต ภายใน 60 วนัหลงัจากส้ินสุดรายการส่งเสริมการขาย • รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน

หรือเปล่ียนมือหรือแลกเป็นเงินสดได ้ 

**• ผูถื้อบตัรตอ้งส่ง SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทุกครั้งท่ีตอ้งการแลกรบัคืน 10% โดยพิมพ ์PG (วรรค) หมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย (วรรค) จาํนวน

คะแนนท่ีตอ้งการแลก ส่งมาท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) • ไม่จาํกดัคะแนนขั้นตํา่ในการแลก และ ไม่จาํกดัครั้งในการ • คะแนนสะสม KBank Reward Point 

จะถูกตดัตามจาํนวนคะแนนท่ีแจง้แลกผ่าน SMS • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดําเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ใหก้บัผูถื้อบตัร • คะแนน

สะสมท่ีแลกไปแลว้ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปล่ียนแปลงได ้• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรภายใน 7 วนัทําการ • บตัรเครดิต

ไทเทเนียม บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการน้ีได ้ 

*/**• บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายน้ีได ้• สงวนสิทธ์ิเฉพาะผูถื้อบตัรท่ีมีสถานะบตัรเครดิต

เป็นปกติ มีประวติัการชาํระเงินท่ีดี ไม่ผิดนัดชาํระเงินตามขอ้กาํหนดของการเป็นผูถื้อบตัรเครดิตของธนาคาร จนถึงวนัท่ีไดร้ับเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิใน

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้กาํหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คาํตัดสินของธนาคารถือเป็นท่ี

ส้ินสุด • ตรวจสอบรายละเอียดและเง่ือนไขเพิ่มเติมไดท่ี้ www.askkbank.com/kbankcard และ K-Contact Center 02-8888888 

ยอดใชจ้า่ย/เซลสส์ลิป บตัรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย บตัรเครดิตกสิกรไทยประเภทอ่ืนๆ 

 20,000 บาทข้ึนไป 500 บาท 300 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 1,500 บาท 1,000 บาท 

100,000 บาทข้ึนไป 4,000 บาท 2,500 บาท 

*• สาํหรบับตัรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืน สงูสุด 4,000 บาท/ท่าน/เดือน และจาํกดัการรบั

เครดิตเงินคืนสงูสุด 12,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 เท่าน้ัน  

• สาํหรบับตัรเครดิตกสิกรไทยประเภทอ่ืนๆ จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 2,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ ระหวา่ง

วนัท่ี 1 สิงหาคม – 23 กนัยายน 2561 เท่าน้ัน 

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


 

              สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิบตัรเครดิต กรุงศรี  (1 ส.ค. – 23 ก.ย. 2561) 

รบับตัรกาํนลัและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 13%*  

Step 1 : ใช ้3,000 คะแนนแลกรบั Siam Gift Card มลูค่า 300 บาท  

Step 2 : รบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 1,500 บาท*  

เม่ือใชจ้า่ยครบ (บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป) รบัเครดิตเงินคืน (บาท) 

10,000 150 

30,000 500 

50,000 1,500* 
 
- จาํกดัการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสงูสุด 50,000 คะแนน/บญัชีบตัรหลกั/วนั  
- จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 1,500 บาท/บญัชีบตัรหลกั/ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน่  
เง่ือนไข  
· สอบถามรายละเอียดและเง่ือนไขเพิม่เติม ณ จุดขาย เฉพาะสินคา้/รา้นคา้ท่ีร่วมรายการในสยามเซ็นเตอรแ์ละเท่าน้ัน  
· สงวนสิทธ์ิการใหเ้ครดิตเงินคืนเฉพาะลกูคา้ท่ีใชจ้่ายตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯกาํหนด  
เง่ือนไขสาํหรบัการแลกคะแนนเป็น Siam Gift Card  
· สงวนสิทธ์ิการเขา้ร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บตัรหลกั) ท่ีมคีะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลกเท่าน้ัน  
· จาํกดัการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสงูสุด 50,000 คะแนน/บญัชีบตัรหลกั/วนั  
· คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส จะถูกหกัออกจากบญัชีบตัรฯ เมื่อมกีารแลกโดยอตัโนมติั ตามจาํนวนคะแนนท่ีสมาชิกบตัรระบุ  
· คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ รา้นคา้แลว้ ไม่สามารถยกเลิก แลกเปล่ียนหรือทอนเป็นเงินสดได ้ 
· คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ไมส่ามารถโอนสิทธ์ิใหส้มาชิกท่านอ่ืนได ้ 
· กรณีบตัรถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใชง้านได ้จะไมส่ามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบตัรรายการ กรุงศรี โบนัส ทนัใจ  
· เมื่อมีการทาํการแลกคะแนนเสร็จสมบรูณแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิกรายการไดทุ้กกรณี  
· บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
· เง่ือนไขอ่ืนๆเป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้ริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ หากมีปัญหาหรือขอ้สงสยักรุณาติดต่อผูใ้หบ้ริการสินเชื่อ

โดยตรง  
เง่ือนไขการรบัเครดิตเงินคืน  
· สงวนสิทธ์ิการใหเ้ครดิตเงินคืนสงูสุด 1,500 บาท ต่อหมายเลขบญัชีบตัรหลกั ภายใตช้ื่อ-นามสกุลเดียวกนั ตลอดรายการส่งเสริมการขาย  
· บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรฯภายใน 90 วนัหลงัส้ินสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบตัรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเขา้บญัชีบตัรหลกัเท่าน้ัน)  
· ในกรณีสงสยัวา่ไม่ไดร้บัเครดิตเงินคนื โปรดติดต่อศนูยบ์ริการบตัรเครดิตภายใน 120 วนัหลงัจากวนัท่ีจบรายการ  
· ยอดการใชจ้า่ยแต่ละรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรือรวมกนัได ้โดยจะคาํนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลลส์ลิป  
· รายการส่งเสริมการขายน้ีไมส่ามารถใชร่้วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ได ้ 
· ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดิตคืนเงินเฉพาะสมาชิกท่ียงัคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวติัการชาํระดีจนถึงวนัท่ีมีการเครดิตเงินคืนในบญัชีของท่าน  
· ยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีเขา้ร่วมรายการจะตอ้งเกิดข้ึนในวนัท่ีกาํหนดเท่าน้ันไม่นับรวม ดอกเบ้ีย ค่าปรบั คา่ธรรมเนียมต่างๆ ยอดคา่ใชจ้่ายท่ีถูกยกเลิก 

ยอดค่าใชจ้่ายท่ีมีการคืนสินคา้ในภายหลงั ยอดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากบตัรเสริม ท่ีเรียกเก็บเงินจากบญัชีบตัรหลกับริษัทฯ  
· รายการเครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอน/เปล่ียน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได ้ 
· ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบตัร ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงัว่ามีการยกเลิกการทาํรายการของรายการส่งเสริมการขายน้ี  
· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ โดยถือขอ้มลูท่ีบริษัทฯมีอยูเ่ป็นสาํคญั ผูถื้อบตัรควรเก็บหลกัฐานการเขา้ร่วมรายการ และเซลลส์ลิปไวเ้พ่ือการตรวจสอบกรณีจาํเป็น  
· บริษัทฯ ไม่มส่ีวนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ หากมขีอ้สงสยักรุณาติดต่อผูใ้หบ้ริการโดยตรงเท่าน้ัน  
· ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯกาํหนด หากมีกรณีพิพาท คาํตดัสินของบริษัทฯ ถือเป็น  
ท่ีสุด  
· ยกเวน้การซ้ือสินคา้จากหา้งสรรพสินคา้ภายในสยามพารากอน, Power Mall ทุกสาขา, Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุกสาขา ,แผนกสุรา, บตัร

โทรศพัท ์บตัรเติมเงินทุกประเภท, บตัรกาํนัล, การซ้ือสินคา้ผ่อนชาํระ Krungsri Smart Plan  
· ใหบ้ริการสินเชื่อโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยุธยา จาํกดั  
 

 



 

 

    สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิต KTC (1 ส.ค. – 23 ก.ย. 2561) 

แลกรบัเครดิตเงินคืน 13% หรือ 15% (ไม่จาํกดัยอดแลกรบัสูงสุดตลอดรายการ) 

เม่ือใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต KTC และใชค้ะแนนสะสม KTC Forever Rewards เท่ากบัยอดใชจ้่ายต่อเซลสส์ลิป  

- แลกรบัเครดิตเงินคืน 13% วนัจนัทร ์– พฤหสับดี  (item Code 1140) หรือ  

   แลกรบัเครดิตเงินคืน 15% วนัศุกร,์ เสาร ์และอาทิตย ์(item Code 0994)   
 

หมายเหต ุ: สิทธิพิเศษการแลกรบัเครดิตเงินคืน 13% หรือ 15% สาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิต KTC ท่ีนําเซลลส์ลิปจากการใชจ้า่ยผ่าน

บตัรเครดิตฯ มาลงทะเบียนแจง้ความประสงคก์ารรบัสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการท่ีจุดแลกรบัสิทธิพิเศษของงาน ณ Redemption 

Counter  ชั้น G  เท่าน้ัน  

 

 เง่ือนไขรายการ 

• รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) น้ี บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ เคทีซี จดัทาํข้ึนเพ่ือมอบสิทธิประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC 

(“สมาชิก”) ท่ีมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใชจ้า่ยผ่านบตัรเครดิต KTC (“บตัรฯ”) ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดเท่าน้ัน  

• ขอสงวนสิทธ์ิยกเวน้สมาชิกบตัรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บตัรเครดิต KTC - ศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บตัรเครดิต KTC 

VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบตัร KTC เพ่ือหน่วยงานรฐั ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการน้ีได ้

• ขอสงวนสิทธ์ิการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการน้ีใหแ้ก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC ท่ีคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัดชาํระหน้ีตลอด

ระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวนัท่ีเคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการน้ีใหส้มาชิกบตัรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะการซ้ือสินคา้และ/หรือ

บริการเพือ่การใชส้อยส่วนบุคคลเท่าน้ัน 

• ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตฯ ท่ีมีคะแนนสะสมเพียงพอตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดเท่าน้ัน  และเฉพาะการใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเครดิตเงินคนืวนัต่อ

วนัท่ีสมาชิกทาํรายการเท่าน้ัน โดยคะแนนสะสมจะถูกหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดิตฯ ทนัทีท่ีสมาชิกบตัรเครดิตฯ ใชแ้ลกรบัสิทธิพเิศษตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดเท่าน้ัน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการมอบเครดิตเงินคนืเขา้บญัชีบตัรเครดิตฯ ท่ีเกิดจากการใชค้ะแนนสะสมแลกรบัภายใน 60 วนั นับจากวนัส้ินสุดรายการ 

• ขอสงวนสิทธ์ิโดยถือขอ้มลูของเคทีซีเป็นสาํคญั สมาชิกบตัรเครดิตฯ ผูร่้วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซีรวมทั้งเซลสส์ลิปเพ่ือเป็น

หลกัฐานอา้งอิงและตรวจสอบในกรณีจาํเป็น 

• ขอสงวนสิทธ์ิสิทธิประโยชน์ตามรายการไมส่ามารถเปล่ียนเป็นเงินสด หรือโอนใหผู้อ่ื้นได ้

• เคทีซีขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงของรางวลั รายละเอียด ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และกรณีมีขอ้

พิพาท คาํตดัสินของเคทีซี ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

                    สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตไทยพาณิชย ์(14 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2561) 

   ใชค้ะแนนเทา่ยอดซ้ือแลกรบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%* 

    จาํกดัการแลกคะแนนสงูสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / ศนูยฯ์ /รายการ และตอ้งลงทะเบียนในวนัท่ีซ้ือสินคา้และ 

    จุดลงทะเบียนท่ีกาํหนด  

 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขสาํหรบัการแลกรบัเครดิตเงินคืน   

- บตัรเครดิตนิติบุคคล และ บตัร  Family Plus  ไม่สามารถร่วมรายการน้ีได ้

- สงวนสิทธ์ิสาํหรบัการใชจ้า่ยท่ีรา้นคา้เช่าภายในศนูยก์ารคา้ท่ีร่วมรายการ คือ รา้นคา้เคร่ืองประดบั  รา้นคา้ Furniture   ชุด

เคร่ืองนอน นาฬกิา แว่นตา เส้ือผา้ เคร่ืองหนัง กระเป๋า รองเทา้   

-  ยกเวน้การใชจ้า่ยภายในหา้งฯ สินคา้ผ่อนชาํระ  การใชจ้า่ยท่ีรา้น Mobile รา้น AIS / DTAC / True / Jaymart / Istudio / 

Vertu / Samsung / บตัรโทรศพัท ์ ค่าโทรศพัทมื์อถือรายเดือน บตัรเติมเงิน  Gift Card Voucher  

- ลกูคา้ตอ้งนําเซลลส์ลิปและบตัรเครดิตตวัจริงเพื่อมาลงทะเบียนท่ีจุดแลกของสมนาคุณท่ีธนาคารฯกาํหนด ในวนัท่ีซ้ือสินคา้

เท่าน้ัน  

- ขอสงวนสิทธ์ิใชค้ะแนนแลกรบัเครดิตเงินคืนไดเ้ฉพาะผูถื้อบตัรท่ียงัคงเป็นสมาชิกบตัรเครดิตไทยพาณิชยแ์ละมีสถานะปกติ มี

ประวติัการชาํระเงินท่ีดี ไม่ผิดนัดชาํระเงินตามขอ้ตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดขอ้บงัคบัหรือเง่ือนไขใดๆ 

- จาํกดัการแลกคะแนนสะสมเพื่อรบัเครดิตเงินคืน 200,000  คะแนน  / รายการ /ท่าน เท่าน้ัน  

- คะแนนสะสมท่ีแลกรบัเครดิตเงินคืนแลว้ ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได ้

- ไม่สามารถขอใชค้ะแนนสะสมล่วงหน้า ( Point Advanced ) 

- เงินคืนจะปรากฏในใบแจง้หน้ี ภายใน 5 วนั หลงัทาํรายการ 

- ในกรณีท่ีทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าผูท่ี้ไดร้บัคะแนนไม่ครบถว้นตามเง่ือนไข ทางธนาคารฯมีสิทธ์ิ ขอคืนคะแนนสะสมได ้

- ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลง กติกา เง่ือนไข ขอ้กาํหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดงักล่าวน้ี โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าในกรณีมีขอ้พิพาทใหถื้อว่าคาํตดัสินของธนาคารฯ เป็นท่ีส้ินสุด 

- สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-777-7777 

 

 

 

 

 

 

 



          

        

     สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทย  (1 ส.ค. – 23 ก.ย. 2561)  
     

    รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท* + รบัเพิ่มเครดิตเงินคืน 10%** 
 

    ยอดใชจ้่าย/เซลลส์ลิป  เครดิตเงินคืน  
 

10,000 – 29,999 บาท 

 

150 บาท 

 

30,000 บาทข้ึนไป 

 

900 บาท 

*รบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 2,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 
 

• รบัเพิ่ม ! เครดิตเงินคืน 10%** เม่ือใชค้ะแนนสะสมแลกเท่ากบัยอดซ้ือ/เซลลส์ลิป              

    ประสงคใ์ชค้ะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008) 
 

*เง่ือนไขการรบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท:  

• ขอสงวนสิทธ์ิการรบัเครดิตเงินคืน สาํหรบัลกูคา้ท่ีลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น G และมียอดใชจ้า่ยผ่านบตัรฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึน

ไป/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลิป และทาํรายการแบบชาํระเต็มจาํนวนเท่าน้ัน โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละชว่งของวงเงินยอดใชจ้่าย/

หมายเลขบตัร/เซลลส์ลิป (ตามตาราง)  

• จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีสงูสุด 2,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

• การเครดิตเงินคืนจะคาํนวณจากยอดการใชจ้่ายผ่านบตัรฯ ทั้งบตัรหลกั และบตัรเสริมรวมกนัจากทุกรายการส่งเสริมการขาย โดยแยกยอดใชจ้า่ย

จากแต่ละศนูยก์ารคา้ท่ีร่วมรายการ ระหว่างวนัท่ี 1 ส.ค. – 23 ก.ย. 2561 เท่าน้ัน 

• ธนาคารฯ จะทาํการเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธ์ิไม่ใหเ้ครดิตเงินคืนสาํหรบั

รายการท่ีเป็นการแยกยอดใชจ้า่ยออกเป็นหลายเซลลส์ลิป และขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินเขา้บญัชีเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตท่ียงัคงมีสถานะปกติ และท่ีไม่

ผิดนัดชาํระจนถึงวนัท่ีทาํการเครดิตเงินคืน  

• การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปล่ียน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอ่ืนได ้

**เง่ือนไขการใชค้ะแนนสะสมเท่ากบัยอดใชจ้า่ย/เซลลส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน10%  :  

• เฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และ/หรือบตัรเครดิตนครหลวงไทยประเภทบตัรหลกัท่ีมคีะแนนสะสมในบตัรไม่นอ้ยกว่ายอดใชจ้า่ยต่อเซลลส์ลิป 

ในวนัท่ีธนาคารฯ ดาํเนินการหกัคะแนนเพื่อทาํเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรหลกั 

• เฉพาะยอดใชจ้่าย ตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป/หมายเลขบตัร/เซลลส์ลิป  และการเครดิตเงินคืนจะเร่ิมจากคะแนนขั้นตํา่ 1,000 คะแนน และคาํนวณ

ทุกๆ 1,000 คะแนน กรณีสมาชิกบตัรฯ มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสาํหรบัทาํรายการ ธนาคารฯ สงวนสิทธ์ิยกเลิกรายการ 

• ลกูคา้ท่ีตอ้งการแลกคะแนนเพื่อรบัเครดิตเงินคนื จะตอ้งแจง้ความประสงคใ์นการตดัคะแนน  โดยติดต่อ โทร 1770  (Code: 115008) ทุกครั้ง 

• ธนาคารฯ จะทาํการเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรฯ ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีสมาชิกบตัรแจง้ใชค้ะแนนแลกรบัเครดิตเงิน 

• คะแนนสะสมไมส่ามารถคืน, แลก, เปล่ียน หรือ ทอนเป็นเงินสดได ้

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

• ยกเวน้บตัรเครดิตสาํหรบัองคก์ร  

• ธนาคารฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายของขอ้มลูหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเขา้ร่วมรายการเพ่ือการตรวจสอบ  

• ธนาคารฯ ไม่มส่ีวนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ  กรณีท่ีสินคา้และบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อศนูยก์ารคา้โดยตรง 

• กรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการคาํนวณยอดใชจ้่ายเพื่อรบัเครดิตเงินคืน สมาชิกบตัรฯตอ้งติดต่อธนาคารภายใน 90 วนันับแต่วนัท่ีธนาคารทาํเครดิต

เงินคืน 

• ธนาคารฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ ์ โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• กรุณาสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 

 

 



 

 
   

สิทธิพิเศษสาํหรบัผูถื้อบตัรเครดิตยูโอบี เลด้ี (1 ส.ค. – 23 ก.ย. 2561)      
 

รบัคะแนนสะสมอตัราพิเศษ /เครดิตเงินคืนสูงสุด 50% /แบง่จา่ย 0% 6 เดือน* 
 

1. Lady’s  Rewards รบัคะแนนสะสมพิเศษ 10 บาท เท่ากบั 1 คะแนน  

สาํหรบัการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตยโูอบี เลด้ี ในหมวดรา้นคา้แฟชัน่ 
 

2. UOB Lady’s Beautiful Days รบัเครดิตเงินคืน 50%  

สาํหรบัยอดใชจ้่ายในการทาํเล็บ และ/หรือ ทาํผม ภายในศนูยก์ารคา้ ทุกๆ วนัศุกร ์โดยใชค้ะแนนสะสมเท่ายอดใช้

จ่ายเพ่ือแลกเครดิตเงินคืน จาํกดัการแลกคะแนนสะสมไมเ่กิน 1,000 คะแนน / ลกูคา้(บตัรหลกั) / สปัดาห ์ 

   ลงทะเบียนผ่าน SMS : พิมพ ์LFRI วรรค ตามดว้ยเลขบตัร 12 หลกัสุดทา้ย ส่งท่ี 4545111(ครั้งละ 3 บาท) 
 

3. LUXE PAY 0% 

    ชอ้ปสบายๆ กบั UOB LADY’S LUXEPAY ใหคุ้ณแบง่ชาํระ 0% นาน 6 เดือน สาํหรบัยอดใชจ้่ายจากการซ้ือสินคา้

แฟชัน่เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ แวน่ตา นาฬิกา Brand name ชั้นนํา ตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท/เซลสส์ลิป  

    โทร  0 2285 1555 กอ่นวนัสรุปยอดบญัชี 3 วนัทาํการ 

เง่ือนไขการรบัคะแนนอตัราพิเศษ  

1. รายการน้ีใหเ้ฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตยโูอบีเลด้ีท่ีออกในประเทศไทยเท่าน้ัน ยกเวน้บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผูถื้อบตัรจะตอ้งคงสภาพการเป็นสมาชิก

บตัรเครดิตและไม่ผิดนัดชาํระจนถึงวนัท่ีธนาคารทาํการบนัทึกคะแนนสะสมใหผู้ถื้อบตัร  

2. การใชจ้่ายสาํหรบัรายการน้ีตอ้งเป็นการใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนในหมวดแฟชัน่ โดยยึดตาม Merchant Category Code ท่ีวีซ่าและมาสเตอรก์ารด์กาํหนดเท่าน้ัน 

คือ MCC  5310, 5311, 5331, 5399, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5699, 5948, 5977 

3. ธนาคารจะคาํนวณคะแนนสะสมพิเศษน้ีจากยอดใชจ้่ายไมเ่กิน 100,000  บาท/รอบบญัชี/ทั้งบตัรหลกัและบตัรเสริมรวมกนั สาํหรบัยอดใชจ้่ายส่วนท่ี

เกิน 100,000 บาท จะไดร้บัคะแนนสะสมในอตัราปกติ (คะแนนสะสมปกติ ยอดใชจ้่าย 25 บาท = 1 คะแนน) 

4. ยอดใชจ้่ายของบตัรหลกัและบตัรเสริมท่ีเรียกเก็บเงินจากผูถื้อบตัรเดียวกนั จะถูกนํามาคาํนวณรวมเขา้ในบญัชีของผูถื้อบตัรหลกั 

5. รายการท่ีนํามาคาํนวณรวมเป็นยอดใชจ้่ายสะสมในรายการน้ี ไม่นับรวมการใชจ้่ายสาํหรบัรายการผ่อนชาํระท่ียงัไม่ไดช้าํระคืนธนาคาร 

6. ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษเขา้บญัชีของผูถื้อบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลงัจากวนัสรุปยอดบญัชี 

7. กรณีมีขอ้โตแ้ยง้เร่ืองการคาํนวณคะแนนสะสมอตัราพิเศษ ผูถื้อบตัรตอ้งติดต่อมายงัธนาคาร เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งภายใน 3 เดือนนับจากวนัท่ี

ธนาคารทาํการบนัทึกคะแนนสะสม 

8. คะแนนสะสมไมส่ามารถเปล่ียนเป็นเงินสดหรือโอนใหผู้อ่ื้นได ้

 

เง่ือนไขการผ่อนชาํระ 0%  

1. รายการส่งเสริมการขายน้ีใหเ้ฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตยโูอบีเลด้ีท่ีออกในประเทศไทยเท่าน้ัน ยกเวน้บตัรเครดิตเพ่ือธุรกิจ  

2. การใชจ้่ายสาํหรบัรายการน้ีตอ้งเป็นการใชจ้่ายตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท/เซลสส์ลิป ในการซ้ือกระเป๋า หรือรองเทา้ ณ รา้นคา้ในหมวดสินคา้

แฟชัน่เท่าน้ัน โดยยึดตาม Merchant Category Code ท่ีวีซ่าและมาสเตอรก์ารด์กาํหนดเท่าน้ัน คือ 5311, 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 

5681, 5691, 5699, 5948, 5999 และ 5309 

3. ลกูคา้ตอ้งแสดงความจาํนงเขา้ร่วมรายการน้ีผ่าน UOB Call Center 02-285-1555  ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการ ก่อนวนัครบกาํหนดวนัสรุปยอด

บญัชีของสมาชิกบตัร 

4. ในกรณีท่ีลกูคา้ติดต่อทาํรายการหลงัวนัสรุปยอดบญัช ีลกูคา้ตอ้งชาํระยอดขั้นตํา่ตามท่ีเรียกเก็บในรอบบญัชีน้ันก่อน ธนาคารจึงจะพิจารณาอนุมติัให ้

ร่วมโปรแกรมน้ีได ้

5. หากลกูคา้ทาํการยกเลิกบตัรเครดิต ธนาคารจะเรียกเก็บยอดใชจ้า่ยเต็มจาํนวนทนัที 

6. การเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายน้ีจะไมไ่ดร้บัคะแนนสะสม 

 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการแลกรบัเครดิตเงินคืน  

1. รายการน้ีใหเ้ฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตยโูอบีเลด้ีบตัรหลกัท่ีออกในประเทศไทยเท่าน้ัน ยกเวน้บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจโดยผูถื้อบตัรจะตอ้งคงสภาพการเป็น

สมาชิกบตัรเครดิตและไม่ผิดนัดชาํระจนถึงวนัท่ีธนาคารเครดิตเงินคืน ตามขอ้ 5 

2. การใชจ้่ายสาํหรบัรายการน้ีตอ้งเป็นการใชจ้่ายในการทาํเล็บ และ/หรือ ทาํผม ในทุกๆวนัศุกร ์ ณ รา้นคา้ในหมวด Personal Care ตาม MCC Code ท่ี

กาํหนดโดยวีซ่าและมาสเตอรก์ารด์ดงัน้ี 7230, 7297, 7298 และ 7299 เท่าน้ัน 

3. ผูถื้อบตัรตอ้งแลกคะแนนสะสมท่ีผูถื้อบตัรมีอยู่ก่อนแลว้เท่ากบัยอดใชจ้า่ย ในแต่ละครั้ง โดยจาํกดัการแลกคะแนนสะสมไม่เกิน 1,000 คะแนน/ลกูคา้

บตัรหลกั/สปัดาห ์และ จาํกดัจาํนวนลกูคา้ 300 ท่าน/สปัดาห/์ตลอดรายการ 

4. ธนาคารจะหกัคะแนนสะสมดงักล่าว และเครดิตเงินคนื 50% เขา้บญัชีหมายเลขบตัรเครดิตผูถื้อบตัรระบุในขั้นตอนลงทะเบียน ลงทะเบียน ภายใน 60 

วนั หลงัจากวนัสุดทา้ยของเดือนท่ีผูถื้อบตัรลงทะเบียน  

5. ยอดใชจ้่ายไม่นับรวมยอดใชจ้า่ยท่ีถูกยกเลิกในภายหลงั  

6. กรณีมีขอ้โตแ้ยง้เร่ืองการคาํนวณเงินเครดิตคืน ผูถื้อบตัรจะตอ้งทาํการติดต่อมายงัธนาคาร เพ่ือขอใหต้รวจสอบความถูกตอ้งภายใน 3 เดือนนับจากวนั

สุดทา้ยของเดือนท่ีผูถื้อบตัรลงทะเบียน  

7. การเขา้ร่วมรายการน้ี ผูถื้อบตัรตอ้งลงทะเบียนทุกครั้งภายในวนัท่ีใชบ้ริการ โดยส่ง SMS พิมพ ์LFRI วรรค ตามดว้ย12หลกัสุดทา้ยของบตัรเครดิต ส่ง

มาท่ี 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 

8. การใชสิ้ทธ์ิจะเร่ิมมีผลใชไ้ดก้บัยอดใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนเฉพาะภายในวนัท่ีทาํรายการและลงทะเบียนเท่าน้ัน และจะไม่มีผลยอ้นหลงัไปถึงยอดใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน

ก่อนท่ีผูถื้อบตัรจะทาํการลงทะเบียน 

  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ :  

พรทิพย ์ สุขศรีมงคล      ผูจ้ดัการส่วนส่งเสริมการตลาด   โทร 02-610-8487 
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