
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paradise Park Chinese New Year 2017 
: The Great Golden 2017  
26 มกราคม – 12 มีนาคม 2560 (46 วัน) 

ช้อปครบรับทันทีของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท 
 

1. Golden Sale Up to 90% ร้านค้าภายในศนูย์ฯมอบสว่นลดรับต้นปี และเทศกาล Chinese New Year 2017   

 
2. Golden Instant Win ช้อปครบรับทนัทกีับอ่ังเปาของรางวัลมากมาย 
 

 ช้อปครบ 10,000 บาท รับ ““  LLuucckkyy  อ่ังเปาอ่ังเปา  ”” บัตรก านัลสุดพเิศษจาก Paradise Park 
    และร้านค้าภายในศูนย์ฯ มูลค่า 300 บาท 

        จ ากัด 1 สิทธ์ิ / ท่าน / วัน จ านวน 2,000 รางวัลตลอดรายการ  
        รวมมูลค่า 600,000 บาท 

 
 
 

 ช้อปครบ 20,000 บาท รับ ““  GGoollddeenn  อ่ังเปาอ่ังเปา  ”” บัตรก านัลสุดพเิศษจาก Paradise Park 
    และร้านค้าภายในศูนย์ฯ มูลค่ากว่า 700 บาท         

        จ ากัด 1 สิทธ์ิ / ท่าน / วัน จ านวน 2,000 รางวัลตลอดรายการ  
 รวมมูลค่า 3,285,340 บาท 

 

 
3. Golden Special Days พเิศษ! เฉพาะวันท่ี 26-28 มกราคม 
รับทันทีทองค าหนักหน่ึงสลึงมูลค่า 5,234.62.-  เม่ือช้อปครบ 100,000 บาทขึน้ไป* 
ส าหรับ 10 ทา่นแรกตอ่วนัท่ีช้อปครบตามเง่ือนไขเท่านัน้  
จ ากดั 1 รางวลั / ทา่น / ตลอดรายการ , 10 รางวลัตอ่วนั , 30 รางวลัตลอดรายการ 
 (ราคาทองค า ณ วนัท่ี 11 ม.ค. 60) 

*เงื่อนไข ลกูค้า 10 ท่านแรกตอ่วนั รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศนูย์ฯครบ 100,000 บาทขึน้ไป จะต้องมีใบเสร็จจาก

ร้านค้าหมวด Fashion / Dining หรือใบเสร็จจากร้าน Loft , Tokyu , Villa Market, Sports World รวมอยู่ด้วยขัน้ต ่า 5,000 

บาทขึน้ไป, สงวนสิทธ์ิยอดการใช้จ่ายจาก ร้านเพชร-ทอง และ Home Pro สะสมยอดได้ไมเ่กิน 10,000 บาท 

รวมมูลค่า 157,038.60 บาท 

 

 



 

4. Golden Extra Value บัตรก านัล Paradise Park 
รับสิทธ์ิแลกซือ้บัตรก านัลพาราไดซ์ พาร์ค มูลค่า 10,000 บาท รับเพิ่มอีก 1,000 บาท รวม 11,000 บาท 
เม่ือรวบรวมใบเสร็จมูลค่ารวมมากกว่า 10,000 บาทขึน้ไปมาแสดง 

เพื่อรับสิทธ์ิแลกซือ้ จ ากดั 1 สิทธ์ิตอ่ท่านตลอดรายการ รวม 100 ชดุตอ่ตลอดรายการ 

รวมมูลค่าทัง้สิน้ 100,000 บาท 

 

5. VIZ Privilege 

 

 
Exclusive ส าหรับสมาชิก VIZ (เฉพาะวันท่ี 28 ม.ค.60) 
ช้อปครบ 2,800 บาท/วนั (เฉพาะร้านท่ีร่วมรายการ) รับถงุส้มมงคล 280 ทา่นแรกเทา่นัน้ (จ ากดั 1 ทา่น/1สิทธ์ิ) 
  
VIZ Top Spender สูงสุดประจ าวัน (วันท่ี 28 ม.ค. – 4 ก.พ.60) 8 วันเท่านัน้ 
รับจีท้องรูปไก่ 1 สลงึ มลูคา่ 5,392.50  บาท จ านวน 1 รางวลั/วนั (รวม 8 รางวลั)* 
 
VIZ Top Spender สูงสุดตลอดรายการ เร่ิมวันท่ี 26 ม.ค. – 12 มี.ค. 60 
รับสร้อยคอทอง 1บาท พร้อมจีรู้ปไก่ มลูคา่ 25,892.20 บาท จ านวน 1รางวลั** 
 

 

6. Bank Privileges  (สิทธิพิเศษจากบตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ) 

แลกรบัเครดิตเงินคืน / บตัรก านัล / ของก านัล / คะแนนสะสม รวมสงูสดุ 17% 
 

 

กรุณาลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณชัน้ G (Paradise Service)  
จุดแลกของสมนาคุณ ชัน้ 2 โซนธนาคาร หน้าห้างสรรพสินค้า กรุงเทพ – โตคิว  
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รับบัตรก านัล* มูลค่าสูงสุด 3,500 บาท  
(จ ากดัยอดบตัรก านลั 3,500 บาท/ ศนูย์การค้า/ ตลอดรายการ) 
 

เม่ือใช้จ่าย/ เซลล์สลิป รับบัตรก านัล 
ทุกๆ 5,000 บาท ขึน้ไป 100 บาท 
ทุกๆ 20,000 บาท ขึน้ไป 500 บาท 

100,000 บาท 3,500 บาท 

 

เง่ือนไข : *บตัรก านลัศนูย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ส าหรับยอดใช้จ่ายที่ศนูย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค และห้างสรรพสินค้ากรุงเทพ -โตคิว 
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ● สงวนสทิธ์ิส าหรับลกูค้าที่มาลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนของแต่ละศนูย์การค้า ● แสดงใบเสร็จร้านค้าที่ซือ้
สนิค้าผา่นบตัรฯ ควบคูภ่ายในวนัและศนูย์การค้าเดียวกนั ● การซือ้สนิค้าเชิงพาณิชย์จะไมไ่ด้รับคะแนนสะสมพิเศษ ● เฉพาะยอดใช้
จ่ายในศนูย์การค้า ยกเว้นสนิค้าผอ่นช าระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบ่งช าระส าหรับบตัรก านลั
ศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์และพาราไดซ์ พาร์ค เทา่นัน้ ● ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นได้ ● สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิต
ซิตีท้ี่ออกในประเทศไทยเท่านัน้ ● ธนาคารซิตีแ้บงก์ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณาติดต่อ
ร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ ● ธนาคารซิตีแ้บงก์ขอสงวนสิทธ์ิในการ
พิจารณาตดัสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัรายการสง่เสริมการขายนี ้● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรฯ 1588 ● 
CBBE97 
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สิทธิพเิศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดติกรุงศรีรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 2,000บาท 
 

 

เม่ือใช้จ่ายครบ  (บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป) 

 

รับเครดติเงินคืน 

10,000.- 100.- 

30,000.- 450.- 

50,000.- 1,000.- 

  

(จ ากดัการรับเครดติเงินคืนสงูสดุ 2,000 บาทตอ่หมายเลขบญัชีตอ่ตลอดรายการ) 
 

เง่ือนไข : ● สอบถามรายละเอยีดและเง่ือนไขเพิม่เติม ณ จดุขาย เฉพาะร้านค้าเช่าในสยามดิสคพัเวอร่ีและสนิค้าที่ร่วมรายการเทา่นัน้ 
● สงวนสทิธ์ิการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะลกูค้าท่ีใช้จา่ยตามเง่ือนไขที่บริษัทฯก าหนดและลงทะเบยีน ณ จดุลงทะเบยีนของศนูย์การค้า
เทา่นัน้ มิฉะนัน้ถือวา่สละสทิธ์ิ  
เงื่อนไขการรับเครดิตเงนิคืน : สงวนสทิธ์ิการให้เครดิตเงินคืนสงูสดุ 2,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชี ภายใต้ช่ือ-นามสกลุเดียวกนั 
ตลอดรายการสง่เสริมการขาย ● บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย (กรณีบตัร
เสริมเครดติเงินคืนจะโอนเข้าบญัชีบตัรหลกัเทา่นัน้) ● ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ด้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดตอ่ศนูย์บริการบตัรเครดติ
ภายใน 120 วนัหลงัจากวนัท่ีจบรายการ  ● ยอดการใช้จา่ยแตล่ะรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะค านวณเครดติ
เงินคืนตอ่เซลล์สลปิ ● รายการสง่เสริมการขายนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอืน่ๆ ได้ ● ขอสงวนสทิธ์ิในการเครดิต
คืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยงัคงสภาพสมาชิกอยูแ่ละมีประวตักิารช าระดีจนถึงวนัท่ีมีการเครดิตเงินคนืในบญัชีของทา่น  ● ยอดใช้จ่าย
ผา่นบตัรเครดติที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึน้ ในวนัท่ีก าหนดเทา่นัน้ไมน่บัรวมดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ● ยอดคา่ใช้จ่าย
ที่ถกูยกเลกิ ยอดคา่ใช้จ่ายทีม่ีการคืนสนิค้าในภายหลงั ยอดคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากบตัรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบญัชีบตัรหลกับริษัทฯ 
● รายการเครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ ● ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเครดติเงินคืนจากสมาชิกบตัร ใน
กรณีที่ตรวจพบภายหลงัวา่มกีารยกเลกิการท ารายการของรายการสง่เสริมการขายนี ้● บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ โดยถือข้อมลูที่บริษัทฯมี
อยูเ่ป็นส าคญั ผู้ ถือบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลปิไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจ าเป็น  ● บริษัทฯ ไมม่ีสว่น
เก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีข้อสงสยักรุณาตดิตอ่ผู้ให้บริการโดยตรงเทา่นัน้  ● ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดย
มิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เง่ือนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯก าหนด หากมกีรณีพิพาท ค าตดัสนิของบริษัทฯ ถือเป็นท่ีสดุ ● ยกเว้นการซือ้
สนิค้าผอ่นช าระ Krungsri Smart Plan ● ให้บริการสนิเช่ือโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
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รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 17%  
 เม่ือช้อปครบ 2,000.- ขึน้ไป/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายแลกรับเครดิตเงนิคืน 

สูงสุด 17%  

 

- รับเงินคืน 13% ส าหรับยอดซือ้ 2,000 – 7,000.- ตอ่เซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมเทา่ยอดซือ้ แลกรับ 

- รับเงินคืน 15% ส าหรับยอดซือ้ 7,001 – 20,000.- ตอ่เซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมเทา่ยอดซือ้ แลกรับ 

- รับเงินคืน 17% ส าหรับยอดซือ้ 20,001.- ขึน้ไป ตอ่เซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมเทา่ยอดซือ้ แลกรับ 
 

หมายเหตุ : ส าหรับสมาชิกบตัรเครดิต KTC ที่น าเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติฯ กับร้านค้าเช่าภายใน

ศูนย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพเิศษทัง้หมดของรายการที่จุดแลกรับสิทธิพิเศษของงานภายใน

ศูนย์การค้าฯ เท่านัน้ โดยยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้างสรรพสนิค้า 

TOKYU ไม่สามารถร่วมรายการได้ 

เง่ือนไข :  ●  ยกเว้นบตัรเครดิต KTC Cash Back, บตัรเครดิต KTC ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บตัรเครดิตKTC Visa 

Corporate Gold และบตัร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้  ●  ขอสงวนสิทธ์ิการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้

ให้แก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนดัช าระหนีต้ลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสริมการ

ขายจนถึงวนัท่ีเคทีซีมอบสทิธิประโยชน์ในรายการนีใ้ห้สมาชิกบตัรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะการซือ้สินค้าและ/หรือบริการเพ่ือ

การใช้สอยสว่นบคุคลเท่านัน้  ●  ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกบัที่ก าหนด และเฉพาะการใช้

คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวนัต่อวนัที่สมาชิกท ารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถูกหกัออกจากคะแนนสะสมของบตัร

เครดิตฯ ทนัทีที่สมาชิกบตัรเครดิตฯ ใช้แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน  ●  ขอสงวนสิทธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดิตฯ ที่เกิด

จากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุรายการ  ●  ขอสงวนสิทธ์ิโดยถือข้อมลูของเคทีซีเป็นส าคญั สมาชิก

บตัรเครดิตฯ ผู้ ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซีรวมทัง้เซลส์สลิปเพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณี

จ าเป็น  ●  ขอสงวนสิทธ์ิสิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้ อ่ืนได้  ● กรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสิน

ของเคทีซีถือเป็นท่ีสิน้สดุ  ● เคทีซีขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอียด ข้อก าหนดและเง่ือนไขรายการสง่เสริมการ

ขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นท่ีสิน้สดุ  ●  กรุณาศกึษาเง่ือนไขและรายละเอียด

เพิ่มเติมจากสือ่ประชาสมัพนัธ์ภายในศนูย์การค้าฯ หรือ โทร 02-123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th 

http://www.ktc.co.th/
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รับของก านัลเม่ือใช้จ่ายครบ 
 

 

 2,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป รับกระบอกน า้ มลูค่า 129 บาท 

 

 

 

 

 5,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป รับกระเป๋า FCUK มลูค่า 2,290 บาท 

 

 

 

 

เง่ือนไข :  ●  รายการซือ้บัตรก านัลของห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆ รวมถงึการช าระค่าบริการต่างๆ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ 
ค่าสาธารณูปโภค  ค่าประกันชีวิต  ไม่สามารถน าเซลล์สลิปมาร่วมรายการได้ ●  จ ากัดการรับของก านลั  อย่างละ  1 ชิน้/
หมายเลขบตัร /ระยะเวลาส่งเสริมการขาย  หากธนาคารฯ  ตรวจสอบพบว่าสมาชิกบัตรฯมีการแลกของก านลัเกินกว่าที่ก าหนดไว้  
ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเงินในบญัชีบตัรหรือเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดิตตามมลูคา่ของของก านลัที่สมาชิกบตัรฯ  รับเกินสิทธ์ิ
●  ของก านลัไมส่ามารถโอนสทิธ์ิหรือเปลีย่นแปลงเป็นเงินสดได้ ●  ธนาคารฯ ไมใ่ช่ผู้ผลติ หรือผู้น าเข้าส าหรับของก านลั ธนาคารฯ ไม่
มีส่วนรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของของก านลั ●  ส าหรับรายการที่ถูกยกเลิก /คืนในภายหลงั  หรือในกรณีที่สมาชิกบตัรฯ 
ปฏิเสธการจ่ายเงินหรือร้านค้ายินยอมคืนยอดใช้จ่ายหลงัจากที่ธนาคารฯ  ได้มอบของก านลัแล้ว  ธนาคารฯ  จะหกัเงินจากบญัชีบตัร
เครดิตหรือเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดิตตามมลูคา่ของของก านลัที่สมาชิกบตัรฯได้รับไป ●  ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลง
ของก านลั  ) หากของก านลัหมด หรือเนื่องจากเหตอุื่นตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร (หรือแก้ไข  เพิ่มเติม หรือ เปลีย่นแปลงเง่ือนไข โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ● ยอดการใช้จ่ายของบตัรเสริมจะนบัรวมกบัเข้ากบัยอดใช้จ่ายของบตัรหลกัเพื่อจะได้รับสิทธิตามเง่ือนไข
ของรายการนี ้ ● ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะบตัรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดท่ีออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  ) ไทย (จ ากดัมหาชน ) 
● ธนาคารฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ● กรณีที่การส่งเสริมการขายนีข้ดัหรือแย้ง
หรือไม่สอดคล้องกบักฎหมาย  ประกาศ  และ /หรือนโยบายของหน่วยงานก ากบัใดๆ  ธนาคารฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกรายการได้ ●  
กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง ค าตดัสนิของธนาคารฯ  ถือเป็นท่ีสดุ 
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รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 16% 
 

ต่อที่ 1: การรับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 6% ตลอดรายการ (สงูสดุ 2,000 บาท) เม่ือมีการใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตธนชาตแบบช าระเต็มจ านวน/เซลล์สลิป 
 

ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป  เครดติเงนิคืน  
3,500 บาทขึน้ไป 105 บาท 
12,000 บาทขึน้ไป 720 บาท 

 

ต่อที่ 2: รับเครดิตเงินคืน 10% เม่ือใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากบัยอดซือ้/เซลล์สลิป 

เง่ือนไขต่อที่ 1: ● ขอสงวนสิทธ์ิการรับเครดิตเงินคืน ส าหรับลกูค้าท่ีลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชัน้ G โซน Paradise 

Service และชัน้ 2 โซนธนาคาร ฝ่ังประต ู2C ● การรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี  ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบตัร

ฯตัง้แต่ 3,500 บาทขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลล์สลิป   และท ารายการแบบช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืน

ตามแตล่ะช่วงของวงเงินยอดใช้จ่าย / หมายเลขบตัร / เซลล์สลิป (ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึน้ในทกุยอดใช้จ่ายจะไม่น ามา

ค านวณเครดิตเงินคืน ● จ ากดัการรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีสงูสดุ  2,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ ● การเครดิตเงินคืน จะ

ค านวณจากการใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ทัง้บตัรหลกั และบตัรเสริมรวมกนั  จากทกุรายการสง่เสริมการขาย ที่ศนูย์การค้า Paradise Park 

ระหวา่งวนัท่ี 26 ม.ค. – 12 มี.ค. 60 โดยจะท าการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรหลกัเท่านัน้  ● การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลี่ยนยอด

ซือ้ปกติเป็นรายการผ่อนช าระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center พืน้ที่เช่า  สินค้าแลกซือ้ สรุา การซือ้บตัรก านลัห้างฯ และบตัรเติมเงิน

ทกุประเภท รวมถึงการซือ้สนิค้า / บริการจากร้านค้าเช่า  ● ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดิตบตัรหลกัภายใน 60 

วนั หลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย โดยสงวนสทิธ์ิไมใ่ห้เครดิตเงินคืนส าหรับรายการท่ีเป็นการแยกยอดใช้จ่ายออกเป็นหลายเซลล์ส

ลปิ และขอสงวนสทิธ์ิการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตที่ยงัคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนดัช าระจนถึงวนัที่ท าการ

เครดิตเงินคืน  ● ยอดใช้จ่ายตามเง่ือนไขการใช้คะแนนสะสมเทา่กบัยอดใช้จ่าย สามารถน ามารวมค านวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้ ● 

ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบั หรือ ยกเลกิการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บตัรเครดิตที่เป็นไปในลกัษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การ

ใช้บตัรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวตัถปุระสงค์ในการใช้บตัรเครดิตโดยสจุริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดิต ซึ่ง

มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บตัรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ ก าหนด  ● การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอน

เงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้ 



เง่ือนไขตอ่ที่ 2: ● สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผา่นบตัรฯ โดยต้องเป็นบตัรหลกั

ที่มีคะแนนสะสมในบตัรฯ เทา่นัน้ ● ผู้ ถือบตัรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% 

ตามวนัที่ท ารายการ ● การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ ถือบตัรท่ีมีคะแนนสะสมอยู่ในบตัร และมียอด

คะแนนสะสมเพียงพอเทา่กบัยอดใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการในวนัที่ธนาคารฯ ด าเนินการหกัคะแนนเพื่อท าการเครดิตเงินคืน  ● 

ก าหนดการใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทกุยอดการใช้จ่าย ขอสงวนสทิธิเฉพาะการใช้จ่ายที่มียอดตัง้แต่ 1,000 บาท

ขึน้ไป/หมายเลขบตัร/เซลล์สลิป  (กรณียอดใช้จ่ายต ่ากว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนีไ้ด้) และการเครดิตเงินคืนจะ

ค านวณจากจ านวนเงินหลกั100 บาทขึน้ไป เศษของจ านวนเงินไมถ่ึง 100 บาท ไมส่ามารถน ามาแลกเพื่อเป็นสว่นลดได้ ตวัอย่าง ยอด

ใช้จ่าย 3,550 บาท ตดัคะแนนที่ 3,500 คะแนน เทา่กบัเครดิตเงินคืน 350 บาท ● ลกูค้าที่ต้องการใช้คะแนนเทา่กบัยอดใช้จ่ายเพื่อรับ

แลกรับเครดิตเงินคืน จะต้องแจ้งความประสงค์ในการตดัคะแนน (Code: 115001) โดยโทร. 1770 ทกุครัง้ที่ต้องการใช้คะแนนสะสม

แลกรับเป็นเครดิตเงินคืน ● คะแนนสะสม T-Rewards จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรเครดิต ตามจ านวนที่ท าการแลก

คะแนนในวนัท่ีเครดิตเงินคืน ● ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคืนในวนัท าการถดัจากวนัที่ผู้ ถือบตัรแจ้งความประสงค์   ● ใช้คะแนน

แลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะปรากฎตามใบแจ้งยอดของเดือนถัดจากเดือนที่มีการท ารายการ  ● กรณีที่ลกูค้ามีคะแนนสะสมไม่

เพียงพอส าหรับท ารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจ านวนเท่ากบัยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ด าเนินการเครดิตเงินคืนตาม

รายการใช้คะแนนเทา่กบัยอดซือ้แลกรับเครดิตเงินคืนให้ ● คะแนนสะสมไมส่ามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ คะแนนสะสมที่ขอใช้

สทิธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้วไมส่ามารถขอคืน หรือยกเลกิรายการได้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขอื่นๆ : ● สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จ่ายผ่านบตัรฯ เท่านัน้ ● บตัรเครดิต
ส าหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนีไ้ด้ ● ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของ
ข้อมลูหรือปัญหาทางเทคนิคตา่งๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลปิไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จ าเป็น 
● สทิธิพิเศษนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นได้ 

● ธนาคารไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ กรณีที่สนิค้าและบริการมีปัญหาในทกุกรณี  โปรดติดตอ่ศนูย์การค้าโดยตรง ● สทิธิ
พิเศษนีไ้มส่ามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทจุริต การซือ้บตัรของขวญั การซือ้สินค้าจากร้านค้าที่ไม่ได้ร่วม
รายการ  เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซือ้สินค้าและบริการ  รวมถึงรายการเงินคืนที่เกิดจาก Refund ทกุประเภท ● กรณีที่มีข้อ
โต้แย้งเก่ียวกบัการค านวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ ถือบตัรต้องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถกูต้องภายใน 90 วนันบั
แตว่นัท่ีธนาคารท าการเครดิตเงินคืน ● ข้อก าหนดและเง่ือนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ ก าหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ 
ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ ● ธนาคารฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือยกเลกิรายการสง่เสริม
การขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ● กรุณาสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 
1770 กด 0 กด 2 

 

 

 

 

 



 

 

ระหวา่งวนัท่ี 26 มกราคม - 12 มีนาคม 2560 
 

รับสิทธิพเิศษ 2 ต่อส าหรับผู้ถือบัตรเครดติกสิกรไทย 
 

ต่อที่ 1 ใช้คะแนนแลกเท่ายอดซือ้รับเครดิตเงินคืน 10% 
** สง่ SMS ลงทะเบียนรับสิทธ์ิแลกคะแนน พิมพ์ CW (วรรค) หมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย (วรรค) จ านวน
คะแนนท่ีต้องการแลก สง่มาท่ี 4545888 
 

ต่อที่ 2  รับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 1,000 บาท* 
- รับเครดิตเงินคืน 100 บาท    เม่ือช้อปตัง้แต ่4,000 บ.ขึน้ไป/เซลส์สลิป  
- รับเครดิตเงินคืน 500* บาท   เม่ือช้อปตัง้แต ่15,000 บ.ขึน้ไป/เซลส์สลิป  
- รับเครดิตเงินคืน 1,000* บาท   เม่ือช้อปตัง้แต ่30,000 บ.ขึน้ไป/เซลส์สลิป  
 (จ ากดัสงูสดุ 1,000 บ./ท่าน ตลอดรายการ)  จดุลงทะเบียน ชัน้ G และ ชัน้ 2 (โซนธนาคาร) 
 

 เง่ือนไข :   *ผู้ ถือบตัร ต้องสง่ SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทกุครัง้ที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ CW (วรรค) หมายเลขบตัร
เครดิต 12 หลกัสดุท้าย (วรรค) จ านวนคะแนนที่ต้องการแลก สง่มาที่ 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) ระหวา่งวนัท่ี 26 ม.ค. – 12 มี.ค. 60 
เทา่นัน้ ●คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรตามจ านวนคะแนนที่แจ้งแลก ผา่น SMS 
กรณีคะแนนสะสมไมเ่พยีงพอ ธนาคารจะไมด่ าเนินการแลกเครดติเงินคืน 10% ให้กบัผู้ ถือบตัร เงินเครดิตเข้าบญัชีเครดิต ด าเนินการ
ภายใน 7 วนัท าการ ● ผู้ ถือบตัรที่จะได้รับเครดติเงินคืนจะต้องมสีถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวตัิการช าระเงินท่ีด ีไมผิ่ดนดัช าระ
เงินตามข้อก าหนดของการเป็นผู้ ถือบตัรเครดิตของธนาคาร จนถึงวนัท่ีได้รับเครดติเงินคืน ● บตัรเครดิตนิติบคุคล บตัรเครดิตคืนเงิน
กสกิรไทย (Titanium) บตัร Fleet Card บตัรเครดิตแฮปปีอ้อนไลน์ และบตัรเครดิตไทยเบฟ ไมส่ามารถเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขาย
นีไ้ด้ 

**• น าใบเสร็จและเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค มาลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่จุดลงทะเบียนที่
ธนาคารก าหนดในวนัที่ท ารายการเท่านัน้ ● ยกเว้นรายการแบ่งจ่ายรายเดือน (KBank Smart Pay และ KBank Smart Pay by 
Phone), การช าระคา่สาธารณปูโภค, ยอดใช้จ่ายใน Home Pro, Villa Market และ Sports World ไมส่ามารถน ายอดมารวมคิดในการ
รับเครดิตเงินคืนในรายการนีไ้ด้ ● บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคล บตัร Fleet Card บตัรเครดิตไทเบฟ ไม่สามารถร่วม
รายการได้ ● จ ากัดรับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 1,000 บาท /ท่าน ตลอดรายการ (เฉพาะการใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค) ● 
ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัร โดยแสดงยอดในรายการเรียกเก็บเงิน ภายใน 60 วนัหลงัจบรายการ ● 
รายการคืนเงินไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้ ● สงวนสิทธ์ิมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ ถือบตัรท่ีลงทะเบียนร่วม
รายการณจดุลงทะเบียนธนาคารกสกิรไทย ท่ีศนูย์การค้าพาราไดซ์พาร์คเทา่นัน้ 

*/**• ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ข้อก าหนด และยกเลิกรายการสง่เสริมการขายนี  ้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นท่ีสิน้สดุ ● ตรวจสอบเง่ือนไขและรายละเอียดเพิ่มเตมิ ณ จดุขาย หรือสอบถาม
ที่ K-Contact Center 0 2888 8888    



 

 

 

ระหวา่งวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ - 12 มีนาคม 2560 
 

รับคะแนนสะสมอัตราพเิศษ 8 บาท = 1 คะแนน  
ส าหรับยอดใช้จ่ายในประเทศครบทุก 10,000 บาท  
 
ลงทะเบียน SMS เพ่ือรับสิทธ์ิพมิพ์ BC1 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดติ 12 หลักสุดท้าย  
ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครัง้) 

 

 (จากปกติ 25 บาท = 1 คะแนน ส าหรับบตัร (non-Platinum), 20 บาท = 1 คะแนน ส าหรับบตัรเลดี ้และ พรีเฟอร์ 
และ 15 บาท = 1 คะแนน ส าหรับบตัรพรีวิไมลส์)(จ ากดัยอดใช้จา่ยไมเ่กิน 100,000 บาท/ ทา่น/ตลอดรายการ) 
 

เง่ือนไข :   ● รายการนีใ้ห้เฉพาะบตัรเครดติยโูอบี ที่ออกในประเทศไทยเทา่นัน้ ยกเว้นบตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ ถือบตัรจะต้องคง

สภาพการเป็นสมาชิกบตัร และไมผิ่ดนดัช าระจนถงึวนัท่ีธนาคารท าการบนัทกึคะแนนสะสมในบญัชี ● ผู้ ถือบตัรต้องลงทะเบยีนผา่น 

SMS มายงัหมายเลขที่ก าหนดไว้ในสือ่สง่เสริมการขายนี ้ตัง้แตว่นัที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 60 เทา่นัน้ กรณีผู้ ถือบตัรหลกัหลายใบให้

ลงทะเบียนเพยีงครัง้เดียว (คา่สง่ SMS 3 บาท/ครัง้/โปรแกรม) ยกเว้นลกูค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบตัรเครดติ ไมต้่อง

ลงทะเบียน SMS ● ยอดใช้จ่ายที่น ามาค านวณคะแนนสะสมอตัราพิเศษในรายการนีย้ดึถือวนัท่ีท ารายการขออนมุตัิ (Transaction 

Date) ระหวา่งวนัท่ี 1 ก.พ. – 12 มี.ค. 60 เทา่นัน้ โดยไมร่วมยอดใช้จ่ายในหมวดน า้มนั ประกนั กองทนุตา่งๆ รายการผอ่นช าระส าหรับ

ยอดที่ยงัไมเ่รียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดลว่งหน้า Fund Transfer รายการท่ีใช้จา่ยเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ รายการแลกเงินตรา

ตา่งประเทศผา่นบตัรฯ ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนียมทกุประเภท และรายการท่ีถกูยกเลกิภายหลงั ● เศษของ 100,000 บาทจะไม่

ถกูน ามาค านวณคะแนนสะสมอตัราพิเศษ และธนาคารจะยดึถือวนัท่ีท ารายการเทา่นัน้ ● จ ากดัยอดใช้จา่ยที่น ามาค านวณคะแนน

สะสมอตัราพิเศษไมเ่กิน 100,000 บาท/ทา่น/ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน่ โดยรวมคะแนนสะสมปกตขิองบตัรแล้ว และยอดสว่นเกิน 

100,000 บาท จะไมไ่ด้รับคะแนนในอตัราพเิศษ ● ธนาคารจะท าการบนัทกึคะแนนสะสมในอตัราพิเศษเข้าบญัชีของผู้ ถือบตัรหลกั

ภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีจบรายการ กรณีมข้ีอโต้แย้งเร่ืองการค านวณคะแนนสะสมอตัราพเิศษ ผู้ ถือบตัรจะต้องท าการตดิตอ่มายงั

ธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถกูต้องภายใน 3 เดือนนบัจากวนัสดุท้ายที่สิน้สดุรายการเทา่นัน้  ● ยอดใช้จ่ายของบตัรหลกัและ

บตัรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ ถือบตัรเดียวกนั จะถกูน ามาค านวณรวมเข้าในบญัชีของผู้ ถือบตัรหลกั กรณีผู้ ถือบตัรหลกัหลายใบ ยอด

ใช้จา่ยของแตล่ะบตัรหลกัจะน ามาค านวณแยกออกจากกนั  ● ยอดการใช้จ่ายที่น ามาค านวณในรายการนีจ้ะนบัเฉพาะรายการ

คา่ใช้จา่ยที่ได้ช าระตามรหสั Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard ก าหนด ซึง่เป็นยอดทีถ่กูบนัทกึเข้า

ระบบของธนาคารตามวนัท่ีท ารายการขออนมุตัิ (Transaction Date) โดยจะยดึถือข้อมลูที่ธนาคารมีอยูเ่ป็นส าคญั  ● คะแนนสะสม

ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นไมไ่ด้ 



เงื่อนไขรายการหลักกิจกรรมส่งเสริมการขาย Paradise Park Chinese New Year 2017 : 
The Great Golden 2017 

 1. Golden Sale Up to 70% เฉพาะร้านค้าท่ีเข้าร่วมรายการ 

 2. Golden Instant Win • รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าในศนูย์ฯ ภายในวนัเดียวกนัเท่านัน้ • ครบ 10,000 บาท / 
วัน รับ “ลกักีอ้ัง่เปา” บตัรก านลัจากพาราไดซ์ พาร์ค และร้านค้าภายในศนูย์ฯ มลูค่า 300 บาท(จ ากดัการแลกรับ 1 
สิทธ์ิ / ท่าน / วนั)  จ ากดัของสมนาคณุ 2,000 รางวลัตลอดรายการ • ครบ 20,000 บาท / วัน รับ “โกลเด้นอัง่เปา” 
บตัรก านลัจากพาราไดซ์ พาร์ค และร้านค้าภายในศูนย์ฯ มูลค่า 700 บาท (จ ากดัการแลกรับ 1 สิทธ์ิ / ท่าน / วนั)  
จ ากัดของสมนาคุณ 2,000 รางวลัตลอดรายการ • ใบเสร็จ 1 ใบสามารถแลกรับของได้เพียง 1 รายการเท่านัน้ • 
เศษสว่นจากการรวบรวมใบเสร็จท่ีน ามาแลกรับของก านลัไปแล้วนัน้ ยอดท่ีเหลือให้ถือว่าน ามาร่วมรายการไม่ได้อีก 
• ของก านลั และบตัรก านลัไมส่ามารถ แลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวลัอื่นๆ 

 3. Golden Special Day • ระหวา่งวนัท่ี 26-28 มกราคม • รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าในศนูย์ฯ ภายในวนัเดียวกนั
เท่านัน้  ครบ 100,000 บาทขึน้ไป / วัน โดยจะต้องมีใบเสร็จจากร้านค้าหมวด Fashion / Dining หรือใบเสร็จจาก
ร้าน Loft , Tokyu , Villa Market, Sports World รวมอยู่ด้วยขัน้ต ่า 5,000 บาทขึน้ไป, สงวนสิทธ์ิยอดการใช้จ่ายจาก 
ร้านเพรช-ทอง, และ Home Pro สะสมยอดได้ไม่เกิน 10,000 บาท รับทองค าหนัก 1 สลึง มลูค่า 5,234.62 บาท 
(ราคาทอง ณ วนัท่ี 11 ม.ค. 60) • จ ากดัการแลกรับ 1 สิทธ์ิ / ท่าน / ตลอดรายการ • จ ากัดทองค าหนกั 1 สลึง 10 
รางวลั / วนั, 30 รางวลัตลอดรายการ • ทองค าไมส่ามารถ แลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวลัอื่นๆ • ผู้ ท่ีได้รับทองค า 
จะต้องช าระคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 5% • ผู้ ท่ีได้รับทองค าสามารถมาติดต่อรับทองค าได้ตัง้แต่วนัท่ี 2 ก.พ. 60 เป็นต้น
ไป 

 4. Golden Extra Value • รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศนูย์ฯ ภายในวนัเดียวกนั • ครบ 10,000 บาทขึน้ไป 
น ามาแลกรับสิทธ์ิ แลกซือ้บตัรก านลั 10,000 บาท รับเพ่ิม 1,000 บาทรวม 11,000 บาท จ ากดั 1 สิทธ์ิ/ท่าน / วนั , 
รวม 100 ชดุตอ่ตลอดรายการ • แลกซือ้ได้ท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 1 พาราไดซ์ พาร์ค 

 5. VIZ Privileges • *สมาชิก VIZ ท่ีมียอดซือ้สงูสดุประจ าวนั (เร่ิมวนัท่ี 28 ม.ค-4 ก.พ.60 รวม 8 วนั) รับจีท้องรูปไก่ 

1 สลงึ มลูคา่ 5,392.50  บาท (ราคาทอง ณ วนัท่ี 13 ม.ค. 60)  วนัละ 1 รางวลั รวม 8 รางวลัตลอดรายการ, ต้องมี

ยอดซือ้ขัน้ต ่า 5,000 บาทขึน้ไป จากร้านค้าในพาราไดซ์ พาร์ค , จ ากดั 1 ท่าน/1 สิทธ์ิตลอดรายการ, ประกาศผล

วนัท่ี 10 ก.พ. 60 ท่ีเคาน์เตอร์ VIZ ชัน้ 1 พาราไดซ์ พาร์ค •**สมาชิก VIZ ท่ีมียอดซือ้สงูสดุตลอดรายการ (เร่ิมวนัท่ี 

26 ม.ค.-12 มี.ค.60) รับสร้อยคอทอง 1 บาท พร้อมจีรู้ปไก่ มลูค่า 25,892.50 บาท (ราคาทอง ณ วนัท่ี 13 ม.ค. 60) 

จ านวน 1 รางวลั, ต้องมียอดซือ้ขัน้ต ่า 100,000 บาทขึน้ไป, จากยอดซือ้ 3 ร้านค้า, จ ากดั 1ท่าน/1สิทธ์ิ ตลอดรายการ

, ประกาศผลวนัท่ี 17 มี.ค. 60 ท่ีเคาน์เตอร์ VIZ ชัน้ 1 พาราไดซ์ พาร์ค  • กรณีมลูค่าของรางวลัรวมกนัตัง้แต่ 1,000 

บาทขึน้ไป ต้องช าระค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 5% • ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ • 

สอบถามเพ่ิมเติมเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 1  Tel.02-787-1000 ตอ่ 8092 และ VIZ Lounge ชัน้ 3 โทร 02-787-

1088  www.viz-card.com  

 6. Bank Privileges • เป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคาร ติดต่อสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ีจุดแลกรับของ
สมนาคณุ ชัน้ G โซน Paradise Service และชัน้ 2 โซนธนาคาร ฝ่ังประต ู2 C 

http://www.viz-card.com/


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 


