
 

 Siam Discovery : Winner Takes ALL Sale  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สะสมใบเสร็จจากการช้อปปิ้งภายในสยามดิสคัฟเวอรี่ (15 มิ.ย.-30 ก.ค. 60) 

ช้อปครบ รับทันที 
13,000.- up My Kitchen Gift Card มูลค่า 300 บาท  ( จ ากัด 500 รางวัล ) 

*จ ากัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน และ จ ากัด 3  สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ 
35,000.- up 

(ใบเสร็จ 2  ร้านค้าขึ้นไป / 
มูลค่าขั้นต  า 500.- ขึ้นไปต่อใบเสร็จ) 

 

Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท  ( จ ากัด 1,000รางวัล ) 
*จ ากัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน และ จ ากัด 5  สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ 

300,000.- up 
(ใบเสร็จ 2  ร้านค้าขึ้นไป  สามารถรวมใบเสร็จ

สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี  / 
มูลค่าขั้นต  า 500.- ขึ้นไปต่อใบเสร็จ) 

 

บัตรจอดรถฟรี 1 ปีที  SIAM CAR PARK (100 รางวัล )  
จ ากัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย  
1. ลูกค้าสามารถน าใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆภายในสยามดิสคัฟเวอรี   มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่าน้ัน      
2. โปรโมชั นน้ีสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่าน้ัน หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ตอ้งท าหนังสือมอบอ านาจเพื อ

มารับสิทธิ์ดังกล่าวเท่าน้ัน 
3. เอกสารที น ามาแลกรับของรางวัล คือ บัตรประชาชน และ บัตรเครดติ + สลิปบัตรเครดิต (กรณีช าระเป็นบัตรเครดิต) 
4. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไมส่ามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายน้ีได้  
5. การซื้อบัตรก านัล หรอื บัตรเติมเงนิของร้านค้าต่างๆ  ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสรมิการขายน้ี 
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที มีเงื อนไขครบตามก าหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด 
7. เงื อนไขรายการส่งเสริมการขายเปน็ไปตามที บริษัทฯ ก าหนด  โปรดตรวจสอบเงื อนไขเพิ มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ 
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงของรางวัล / เงื อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
9. ในการแลกของสมนาคุณดังกล่าว สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่าน้ัน 
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงเงื อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ต่อความผิดพลาดอันเนื องมาจากการสื อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า 
11. ลูกค้าที แลกรับของรางวัลเป็น บัตรจอดรถฟร ี 1 ปี ใบเสร็จที ใชใ้นการแลกรับจะไม่สามารถน ามาแลกของรางวัลอื นๆ ของศูนย์การค้า

สยามดิสคัฟเวอรี ได ้



 

VIZ Privilege  สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก VIZ 
สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก VIZ : 

• VIZ TOP SPENDER*  
  ช้อปสูงสุดตลอดรายการ 22 อันดับแรก (15 มิ.ย.-30 ก.ค.60)  
  อันดับที่ 1-2  รับต๋ัวเครื องบินชั้นธุรกิจ (Business Class) พร้อมที พัก 3 วัน 2 คืน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  

มูลค่า 69,800 บาท จ านวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที นั ง รวมมูลค่ากว่า 139,600 บาท  
(แบ่งเป็น สยามเซ็นเตอร์ 1 รางวัล /สยามดิสคัฟเวอรี  1 รางวัล) 

  อันดับที่ 3-12   รับบัตรที พัก Asita Eco Resort Amphawa มูลค่า 5,000 บาท จ านวน 10 รางวัล 

  อันดับที่ 13-22 รับบัตรชมภาพยนตร์ Enigma The Shadow Screen Paragon Cineplex มูลค่า 4,000 บาท  
จ านวน 10 รางวัล 

 

• DAILY TOP SPENDER** เฉพาะวันที  22-25 มิ.ย.60 (4 วัน) 
   รับบัตร Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท จ านวน 5 รางวัล 
   (จ ากัด 1ท่าน/1สิทธิ์ ตลอดรายการ) 
 

•  INSTANT WIN*** (เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)  
   ช้อปครบ 15,000 บาท/วัน รับบัตร Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท  

(จ ากัด 10 ท่าน/วัน, จ ากัด 1ท่าน/1สิทธิ์ ตลอดรายการ, ใบเสร็จ 2 ใบเสร็จขึ้นไป) 
 

 
AIS PRIVILEGES (16 มิ.ย. - 15 ก.ย.60) 

ลูกค้าเอไอเอสรับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดสูงสุด 50% เฉพาะร้านค้าและร้านอาหารที ร่วมรายการ ที 

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CREDIT CARDS PRIVILEGES       รับคืนสูงสุด 16% 
 
 
 
 
 

 

 รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* 
 
 

               3 เดือน               3 เดือน                6 เดือน               

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯก าหนด 

 

 รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* (ส าหรับการซื้อ Siam Gift Card) 
 

 
 
 
 
*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card  / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯก าหนด 

 
 
 

จุดแลกรับการสมนาคุณ : Redemption Counter  ชั้น G (ใกล้ Marimekko) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 
      
 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชกิบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท  รับบัตรก านัล Starbucks สูงสุด 1,500 บาท 
 (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื อองค์กร) 

 รับบัตรก านัล Starbucks มูลค่า 300 บาทเมื อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนครบทุก10,000 บาท/เซลส์สลิป 
(3%) 

 พิเศษ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ อัปเกรดเป็นบัตรก านัล Starbucks มูลค่า 500 บาท (5%)                            

(จ ากัด 1,500 บาท/บัตร/ศูนย์การค้า/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข  
1. สิทธิพิเศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทที ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(ยกเว้นบัตรเครดิตเพื อองค์กร) ที มียอดใช้สะสมจ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ ร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี  ตั้งแต่วันที  15 

มิ.ย. – 30 ก.ค. 60 (46 วัน) เท่านั้น 

2. ผู้ถือบัตรที มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออนจะได้รับบัตรก านัล Starbucks ดังนี ้

 เมื อมยีอดใช้จา่ยผ่านบตัรเครดิตอิออน ครบทุก 10,000 บาท / เซลส์สลิป รับบัตรก านัล Starbucks มูลค่า 300 บาท                                                          

 พิเศษ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ อัปเกรดเป็นบัตรก านัลสตาร์บัค มูลคา่ 500 บาท  
              (จ ากดั 1,500 บาท / บัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) 
3. ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเครดิตอิออน, เซลส์สลิป และใบเสร็จรับเงิน ณ เคาน์เตอร์แลกรับการสมนาคุณชั้น G  ศูนย์การค้า

สยามดิสคัฟเวอรี  (ใกล้ร้าน Marimekko ) เพื อแลกรับบัตรก านัลภายในวันที มียอดใช้จ่าย โปรดเก็บเซลส์สลิปและใบเสร็จรับเงินไว้
เป็นหลักฐานการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

4. ยอดใช้จ่ายที น ามาค านวณไม่รวมการช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการในโซนห้างสรรพสินค้า , Food Hall, Home Fresh Mart,   
Gourmet Market, Power Mall, สินค้าประเภทเครื องดื มแอลกอฮอล์, บุหรี , บัตรก านัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อนช าระ, 
สินค้าขายส่งเพื อการค้า, ทองค าและจิลเวลรี , ร้านค้าออนไลน์, ธุรกรรมสินเชื อเงินกู้และเช่าซื้อ, การเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าปรับ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และยอดค่าใช้จ่ายมีการคืนสินค้าและ/หรือยกเลิก 

5. บัตรก านัลมีจ านวนจ ากัดและไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื นได้ 
6.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที จะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบบัตรก านัล ในกรณีมีการใช้บัตรเครดิตอิออนโดยทุจริต การใช้เพื อการค้าเชิง

พาณิชย์หรือเพื อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื อเพิ มวงเงินเกินกว่าที บริษัทฯ ก าหนด และ / หรือการกระท าผิดเงื อนไขที 
บริษัทฯ ก าหนด 

7. เงื อนไขเป็นไปตามที บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงเงื อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ มเติม ณ จุดขาย หรือที  www.aeon.co.th หรือสื อประชาสัมพันธ์อื นของบริษัทฯ 
9. กรณีมีข้อพิพาทให้ค าตัดสินของบริษัทฯ เป็นที ส้ินสุด 
10. หากข้อก าหนดและเงื อนไขนี้จัดท าขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื น และมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษา 
      ดังกล่าว ในการตีความให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
 

 



 
 

 

 
 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชกิบัตรเครดิตกรุงเทพ รับรางวัลรวมสูงสุด 48,000 บาท                               
เฉพาะวัน ศุกร์-เสาร-์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษว์ันที  10 ก.ค.  และ 28 ก.ค. 60 

เมื อใช้จ่ายครบตามเงื อนไขเพียงน า Sales Slip มาลงทะเบียนเพื อรับสิทธิพิเศษจากรายการ ณ จุดลงทะเบียน 

ยอดใช้จ่าย สิทธิพิเศษ จ ากัดการรับของสมนาคุณ 

ช้อปครบทุก 15,000  บาท/เซลส์สลิป รับ Siam Gift Card  
มูลค่า  300  บาท (2%) 

*จ ากัดรับบัตรก านัล Siam Gift Card    

สูงสุด 3,000 บาท / เซลส์สลิป 

ช้อปครบทุก 50,000  บาท/เซลส์สลิป รับ Siam Gift Card 
มูลค่า  1,500  บาท (3%) 

ช้อปครบทุก 100,000 บาท/เซลส์สลิป 

 

รับตั๋วเครื่องบิน Cathay Pacific  

ไปกลับกรุงเทพฯ-ฮ่องกง  

จ านวน 1 ที่น่ังมูลค่า 8,000 บาท 
(8%) 

*จ ากดัรับตั๋วเครื่องบนิ 

สูงสุด 6 ใบ / บัญชีบัตร ตลอดรายการ 

(รวมยอดค านวณการใชจ้่ายทัง้ 3 ศูนย์ฯ 
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ

สยามดิสคัฟเวอรี ) 
   เงื่อนไข: 

 สิทธิพิเศษส าหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดช าระแบบเต็มจ านวน (รายการผ่อนช าระ Be Smart งดร่วมรายการ) ที ร้านค้าที ร่วม
รายการ ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน  สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี  ระหว่างวันที   15 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60 (เฉพาะวัน ศุกร์, เสาร์, 
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้แก่ วันที  10 ก.ค.  และ 28 ก.ค. 60) 

 สงวนสิทธิ์การลงทะเบียน เพื อรับของสมนาคุณ ตาม Tier ที ลูกค้าต้องการเพียงรายการเดียวเท่าน้ัน  โดยน าเซลส์สลิปที มียอดใช้จ่ายภายใน
วันเดียวกัน  ภายใต้ชื อ-สกุล / หมายเลขบัตรเดียวกัน พร้อมบัตรเครดิต ติดต่อที จุดลงทะเบียนที ศูนย์การค้าก าหนด  

 สงวนสิทธิ์การให้สิทธิพิเศษ เฉพาะเซลล์สลิปที ลงทะเบียนครบถ้วนเรียบร้อยเท่าน้ัน   

 ธนาคารจะท าการค านวณยอดใช้จ่ายจากเซลส์สลิปที มียอดครบทุก 10,000 บาท, 50,000 บาท และ 100,000 บาท/เซลส์สลิป เศษของยอด
ใช้จ่ายที ไม่ครบตามเงื อนไขที ก าหนด จะไม่น ามาค านวณตามรายการน้ี   

 จ ากัดการ รับ Siam Gift Card สูงสุด 3,000 บาท /เซลส์สลิป 

 จ ากัดการ รับ ตั๋วเครื องบิน กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สูงสุด 6 ใบ /บัญชีบัตร ตลอดรายการ   

 ธนาคารจะท าการจัดส่ง Booking No. และรายละเอียดการออกตั๋วเครื องบิน ให้แก่ลูกค้าหลังจบโครงการภายใน 45 วัน เงื อนไขการออกตั๋ว
และการเดินทาง ตามที สายบินก าหนด 

 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้น  บัตรเครดิตประเภทองค์กร ,บัตรเครดิตส่วนราชการ ,บัตรเครดิตเพื อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื อการ
จัดซ้ือ ไม่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายน้ี   

 สงวนสิทธิ์ ยกเว้น รายการใช้จ่ายที  ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน, Gourmet  Market & Home Fresh Mart และ Power Mall ไม่ร่วม
รายการส่งเสริมการขายน้ี 

 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงเงื อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง ค าตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที สิ้นสุด 



 
 
 
เงื่อนไขการออกตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 

 ค่าใช้จ่ายที ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบคือ ค่าภาษีสนามบิน ค่าฮ่องกงซิเคียวริตี้ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมอื นๆ (ราคาน้ี รวมค่าโหลด
สัมภาระไม่เกิน 30 กก. พร้อมอาหารและเครื องดื ม)  

 หลังออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี ยนแปลงชื อผู้โดยสารหรือเส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

 ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนแปลงเที ยวบิน และ/หรือวันเดินทาง ค่าธรรมเนียมกรณียกเลิกการเดินทางหลังออกบัตรโดยสาร เป็นไปตาม
เงื อนไขของสายการบินฯ 

 รายการส่งเสริมการขายน้ีไม่สามารถแลกเปลี ยนเป็นเงินสด หรือผลิตภัณฑ์อื นๆได้ และเป็นไปตามเงื อนไขที สายการบินก าหนด  

 ติดต่อขอรับบัตรโดยสารที แผนกส ารองที นั งและบัตรโดยสาร โทร.0 2787 3366 เปิดท าการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น  ปิดท าการ
เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร: วันที   1 ก.ย. – 15 ต.ค. 60 

 ระยะเวลาเดินทาง: วันที   1 ก.ย. – 28 ธ.ค. 60 

 ช่วงยกเว้นการเดินทาง 19-21 ต.ค. / 1-3 ธ.ค. / 7-9 ธ.ค.  หากต้องการเดินทางช่วงเวลาดังกล่าวต้องช าระเงินเพิ มกับสายการบินฯโดยตรง 

 เที ยวบินที สามารถเลือกใช้บริการได้มีดังน้ี 
- กรุงเทพ – ฮ่องกง  CX704, CX618, CX654, CX712, CX754 
- ฮ่องกง – กรุงเทพ  ไม่จ ากัดเที ยวบิน 

 
 
 
 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษส ำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยรบัคืน 10%  
 

รับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย 
SMS ลงทะเบียนแลกคะแนน พิมพ์ PG วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย วรรค ตามด้วย จ านวนคะแนน
ที ต้องการแลก  ส่งมาที   4545888  (ครั้งละ3 บาท) 
     
เงื่อนไข 
*• ผู้ถือบัตร ต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครัง้ที ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค)หมายเลขบัตรเครดติ 12 หลักสุดท้าย  
   (วรรค) จ านวนคะแนนที ต้องการแลก ส่งมาที  4545888  (ครั้งละ3 บาท) 
• คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจ านวนคะแนนที แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนน 
   สะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ด าเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร  และคะแนนสะสมที แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน  
   หรือเปลี ยนแปลงได้ การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเขา้บัญชเีครดติ ด าเนินการภายใน 7 วันท าการ  
• บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื อธุรกจิ บัตรเครดิตนติิบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถรว่มรายการน้ีได้  
• ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี ยนแปลงเงื อนไข โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทค าตดัสินของธนาคารถือเป็นข้อส้ินสุด    

 
 
 

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


 
 
 
 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชกิบัตรเครดิตซิตี้รบัคืนสูงสุด 16% 
 

ต่อที่ 1*รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสม ซิตี้รีวอร์ด เท่ายอดซื้อ 
- รับเครดิตเงินคืน 12.5% ส าหรับบัตรเครดิตซิตี้ เอ็ม วีซ่า และซิต้ี อัลทิม่า 
- รับเครดิตเงินคืน 10% ส าหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื นๆ 

ต่อที่ 2**รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.5% เมื่อใชจ้่ายผ่านบัตรฯ/ เซลล์สลิป 
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 

8,000 ขึ้นไป 200 บาท (2.5%) 
20,000 ขึ้นไป 500 บาท (2.5%) 

50,000 บาท ขึ้นไป 1,500 บาท (3%) 
100,000 บาท ขึ้นไป 3,500 บาท (3.5%) 

 

หรือ รับสิทธิ์แบ่งช าระ 0% 3 เดือน*** ส าหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000  บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป                                                
(การท ารายการผ่อนช าระ ลูกคา้ต้องแสดงความจ านงผ่านซติี้โฟน แบงก์กิ้ง 1588 ล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วัน ก่อนครบก าหนดวันสรุปยอดบัญช ี
ของสมาชิกบัตรฯ) 
 

เงื่อนไขธนาคารซติี้แบงก ์
*ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้แคชแบ็ก บตัรเครดิตซิตี้ รอยลั ออร์คิด พลัส และบัตรเสริมทุกประเภท 
- คะแนนที ท ารายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได ้
- จ ากัดยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดติเงินคืนในต่อที  1 – 300,000 บาท/ บัตรฯ/ รวมการใช้จ่ายศูนย์การค้าสยามพารากอน สยาม
เซ็นเตอร ์สยามดิสคัฟเวอรี  / ตลอดรายการ 
  

**จ ากัดการยอดใช้จ่ายส าหรับต่อที  2  - 100,000 บาท/ บัตรฯ/ ศูนยก์ารค้า ตลอดรายการ 
- บัตรเครดิตซิตี้ รอยลั ออรค์ิด พลสั ทุกประเภท ได้รับคะแนนสะสมครึ งหนึ ง 
- บัตรเครดิตซิตี้แคชแบ็กได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ทุกๆ การใช้จา่ย 10,000  บาท/ เซลล์สลิป หรือ เครดิตเงินคืน  2,000 บาท ส าหรับการ 
  ใช้จ่าย  100,000 บาท/ เซลลส์ลปิ โดยจ ากัดยอดใช้จ่ายสูงสุดไมเ่กนิ 100,000  บาท 
 

*/** สินค้าผ่อนช าระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบ่งช าระส าหรับ Siam Gift Card และต้องแสดงใบเสร็จร้านค้า
ที ซื้อสินค้าควบคู่ภายในวันเดียวกนั 
 

***สงวนสิทธิ์การท ารายการแบ่งช าระ 1 ครั้ง/ บัตรฯ/ รอบบิล 
- สงวนสิทธิ์ไม่ให้ท ารายการจากยอดจากการกดเงินสด 
- หากยกเลิกบัตรฯ ธนาคารซิตี้แบงก์สงวนสิทธิ์เรียกเก็บเตม็จ านวนทันที 
- การท ารายการผอ่นช าระ ลูกค้าต้องแสดงความจ านงผ่านซิตี้โฟน แบงก์ก้ิง 1588 ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กอ่นครบก าหนดวันสรุปยอดบัญช ี
  ของสมาชิกบัตรฯ 
- ยอดการใช้จ่ายแบ่งช าระ  0% 3 เดือน จะไม่สามารถร่วมรับเครดิตเงินคืนในต่อที  2 ได ้
- ในกรณีที ลูกค้าติดต่อท ารายการหลังวันสรุปยอดบัญช ีลูกค้าอาจไม่สามารถท ารายการได้ครบทุกรายการตามที ลูกค้าต้องการ 



 
เงื่อนไขธนาคารซติี้แบงก ์(ต่อ) 
- การพิจารณาและการอนุมัติจะข้ึนอยู่กับสถานะบัญช ีท้ังน้ีการพิจารณาอนุมัต ิและวงเงินอนุมัติให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของธนาคารฯ   
  ถ้าไม่ผ่านการอนุมัติทางธนาคารฯ จะแจ้งภายใน 7 วันหลังท าการลงทะเบียน  และเงื อนไขเป็นไปตามที ธนาคารก าหนดกรณีมีข้อพิพาท  
  เกิดข้ึน ให้ถือว่าหลักฐานและค าตัดสินของธนาคารฯ เป็นอันสิ้นสุด 
- ธนาคารซิตี้แบงก์จะท าการเครดติเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน  60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯจะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ  
  จนถึงวันที ท าการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั นอื นได้ 
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที ออกในประเทศไทยเท่าน้ัน  
- ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรณุาติดตอ่ร้านคา้หรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถาม
รายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที เกี ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายน้ี 
- CBDH50 

 
 
            
 
 
(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซแีลกรับเครดิตเงินคนืสูงสุด 15%  
เมื อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 

แลกรับเครดิตเงินคืน 12% วันจันทร์ - พฤหัส หรือ 
แลกรับเครดิตเงินคืน 15% วันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ 
 

หมายเหตุ : ส าหรับสมาชกิบัตรเครดิต KTC ที น าเซลล์สลิปจากการใชจ้่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ เท่านั้น (โดย
ยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จา่ยผา่นบัตรเครดติฯ จากแผนกตา่งๆ ภายในห้างสรรพสินค้า Paragon ไม่สามารถร่วมรายการได้) มาลงทะเบียนแจง้
ความประสงคก์ารรับสิทธิพิเศษทัง้หมดของรายการที จุดแลกรับการสมนาคุณที ก าหนด 
 

เงื่อนไขรายการ 
• ยกเว้นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิตKTC Visa Corporate Gold และ
บัตร KTC เพื อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได ้
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการน้ีให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไมผ่ิดนัดช าระหน้ี
ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการน้ีให้สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อ
สินค้าและ/หรอืบริการเพื อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่าน้ัน 
• ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที ก าหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวันต่อวันที 
สมาชิกท ารายการเท่าน้ัน โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้แลกเพื อรับเครดิตเงินคืน 
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ที เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ 
• ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นส าคัญ สมาชิกบัตรเครดติฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมท้ังเซลส์สลิปเพื อ
เป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 
• ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี ยนเป็นเงินสด หรอืโอนให้ผู้อื นได ้
• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อก าหนดและเงื อนไขรายการส่งเสรมิการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
และกรณมีีข้อพิพาท ค าตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที สิ้นสุด 



 
 

 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรีรับเครดิตเงินคนืสงูสุด 2,000 บาท 
เมื่อใช้จ่ายครบ   (บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 

10,000 100 (1%) 
30,000 450 (1.5%) 
50,000 1,000 (2%) 

จ ากัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ตลอดรายการ 
 

เงื่อนไข  

 สอบถามรายละเอียดและเงื อนไขเพิ มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าเช่าในสยามเซ็นเตอร์และสินค้าที รว่มรายการเท่าน้ัน  

 สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าที ใช้จ่ายตามเงื อนไขที บริษัทฯก าหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้าเท่าน้ัน        
(สยามดสิคัฟเวอรี  :  เคาน์เตอร์แลกรับการสมนาคุณชั้น G) มิฉะน้ันถือว่าสละสิทธิ์  

 เงื อนไขการรับเครดิตเงินคืน : สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชี ภายใต้ชื อ-นามสกุลเดียวกัน ตลอดรายการ
ส่งเสริมการขาย  

 บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชบัีตรฯภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชบัีตรหลัก
เท่าน้ัน)  

 ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที จบรายการ  

 ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะค านวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป  

 รายการส่งเสริมการขายน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื นๆ ได้  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการช าระดีจนถึงวันที มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน  

 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที เข้ารว่มรายการจะตอ้งเกิดข้ึน ในวันที ก าหนดเท่าน้ันไม่นับรวม ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดคา่ใช้จ่าย
ที ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที เกิดข้ึนจากบัตรเสริม ที เรียกเกบ็เงินจากบัญชีบัตรหลักบริษัทฯ  

 รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้  

 สงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการท ารายการของรายการส่งเสริมการขายน้ี  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมลูที บริษัทฯมอียู่เป็นส าคญั ผู้ถอืบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลลส์ลิปไว้เพื อการตรวจสอบ
กรณีจ าเป็น  

 บริษัทฯ ไม่มสี่วนเกี ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรณุาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่าน้ัน  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงเงื อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื อนไขเป็นไปตามที บริษัทฯก าหนด หากมีกรณีพิพาท ค าตัดสินของ
บริษัทฯ ถอืเป็นที สุด  

 ยกเว้นการซื้อสินค้าผอ่นช าระ Krungsri Smart Plan  

 ให้บริการสินเชื อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  

 
 
 
 
 



 
 
           
 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์รับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 1,800 บาท   
 รับเงินคืน 3% เมื่อช้อปครบทุก 5,000 บาท ต่อ เซลล์สลิป 

 เงื่อนไข  
1. เมื่อใช้จ่าย ณ  ร้านค้าเช่าภายในสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ที่ก าหนด  
2. การใช้จา่ย ครบทุก  5,000 บาท  ต่อ ใบเสร็จ  เท่านั้น ยกเว้น สินค้าผ่อนช าระ  และการซื้อบตัรก านัล 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการค านวณเงินคนื 1,800 บาท  ต่อ ท่าน ตลอดรายการ  
4. ขอสงวนสิทธิ์ ในการมอบเงินคืน 90 วันหลังจบรายการ 
5. ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการลงทะเบยีนที  จุดแลกของสมนาคุณที ก าหนดเท่านั้น  
6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงของรางวัลในมูลคา่ที เท่ากันโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลมจี านวนจ ากัด

และไม่สามารถแลกเปลี ยนเป็นเงนิสด 
7.  ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเปน็สมาชิกบตัร และไม่ผิดนัดช าระ

เงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอเรยีกคืนในกรณีที ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ที ได้ รับสิทธิ์มีคุณสมบัติไมถู่กต้อง  
8. เฉพาะสินค้าที ร่วมรายการโปรดตรวจสอบเงื อนไข ณ  จุดขาย 

                                                                                                

                                                                           

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 
 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย 
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%  
 

 รับเครดิตเงินคืน 10% เมื อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ/เซลล์สลิป 
            ประสงค์ใช้คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008) 

 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% (4,000 บาท ตลอดรายการ)   
           เมื อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแบบช าระเต็มจ านวน/เซลล์สลิป 

ยอดใช้จ่ำย/เซลล์สลิป เครดิตเงินคืน 
5,000 – 14,999 บาท 100 บาท (0.66-2%) 

15,000 – 29,999 บาท 500 บาท (1.66-3.33%) 

30,000 – 49,999 บาท 1,300 บาท (2.6-4.33%) 

50,000 บาทขึ้นไป 3,000 บาท (6%) 
 
 



เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใชจ้่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคนื 10%  :  

 สิทธิพิเศษส าหรับสมาชกิบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที ใช้จา่ยผ่านบตัรฯ   โดยต้องเป็นบัตรหลักที มคีะแนนสะสมใน
บัตรฯ เท่านั้น  

 ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใชจ้่ายต่อเซลล์สลิป เพื อแลกรับเครดติเงินคืน 10% ตามวันที ท ารายการ 

 การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดติเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที มีคะแนนสะสมอยูใ่นบัตร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับ
ยอดใช้จา่ยจากรา้นค้าที ร่วมรายการในวันที ธนาคารฯ ด าเนินการหักคะแนนเพื อท าการเครดติเงินคืน 

 

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใชจ้่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคนื 10% (ต่อ)  :  

 ก าหนดการใช้คะแนนเพื อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทกุยอดการใช้จา่ย สงวนสิทธเิฉพาะการท ารายการตัง้แต่ 1,000 บาทขึ้นไป/
หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป  (กรณียอดใช้จา่ยต  ากว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการน้ีได)้ และการเครดิตเงินคืนจะค านวณจาก
จ านวนเงินหลัก100 บาทขึ้นไป เศษของจ านวนเงินไม่ถงึ 100 บาท ไม่สามารถน ามาแลกเพื อเป็นส่วนลดได้ ตัวอยา่ง ยอดใช้จา่ย 5,550 
บาท ตัดคะแนนที  5,500 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 550 บาท ซึ งลูกคา้ต้องแจง้ความประสงคใ์นการตัดคะแนน (Code: 115008) โดย
โทร. 1770 ทุกครั้งที ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดิตเงนิคืน 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถอืบัตรเครดติ ตามจ านวนที ท าการแลกคะแนนในวันที เครดิตเงินคนื 

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคนืในวันท าการถดัจากวันที ผู้ถือบตัรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 

 กรณีที ลูกค้ามีคะแนนสะสมไม่เพยีงพอส าหรับท ารายการแลกเครดิตเงินคืนตามจ านวนเท่ากับยอดใชจ้่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่
ด าเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนให้ 

 คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

 คะแนนสะสมที ขอใช้สิทธิแลกเปน็เครดิตเงินคืนแล้วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่วา่กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสงูสุด 6%:  

 ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดติเงินคนื ส าหรับลูกค้าที ลงทะเบยีนเทา่นั้น ณ เคาน์เตอร์แลกรับการสมนาคุณ ชั้น G  สยามดิสคัฟเวอรี    

 การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี  ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชกิที มียอดการใช้จา่ยผา่นบัตรฯตัง้แต่ 5,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบตัร/เซลล์สลิป   
และท ารายการแบบช าระเต็มจ านวนเท่านั้น  โดยธนาคารฯจะเครดิตเงนิคนืตามแต่ละชว่งของวงเงนิยอดใช้จ่าย/หมายเลขบัตร/

เซลล์สลิป (ตามตาราง) โดยเศษสตางคท์ี่เกิดขึ้นในทุกยอดใช้จ่ายจะไม่น ามาค านวณเครดิตเงินคืน 

 จ ากดัการรับเครดติเงินคืนเขา้บัญชีสูงสุด  4,000 บาท/บัญชีบัตร/ศูนย์การคา้/ตลอดรายการ 

 การเครดิตเงินคืนจะค านวณจากยอดการใชจ้่ายผ่านบัตรฯ ทั้งบตัรหลัก และบัตรเสริมรวมกันจากทุกรายการส่งเสริมการขายที ศูนย์การคา้
สยามดิสคัฟเวอรี  ระหวา่ง วันที  15 มิ.ย. – 30 ก.ค. 60 เท่านั้น โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น 

 การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลี ยนยอดซื้อปกตเิป็นรายการผ่อนช าระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center  และ/หรือ  ณ จุดแลกของ
สมนาคุณ    

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคนืเข้าบัญชีบตัรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธิ์ไม่ให้
ส าหรับรายการที เป็นการแยกยอดใชจ้่ายออกเป็นหลายเซลล์สลิป และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเขา้บัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติที ยังคงมี
สถานะปกติ และที ไม่ผิดนัดช าระจนถึงวันที ท าการเครดิตเงินคืน  

 ยอดใช้จา่ยตามเงื อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จา่ย/เซลล์สลิป สามารถน ามารวมค านวณเพื อรับเครดติเงินคืนได้  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที จะระงบั หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงนิคืน ในกรณีที ใช้บตัรเครดติที เปน็ไปในลักษณะเพื อการคา้/ธุรกจิ การใช้
บัตรเครดติในทางมชิอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ งมีผล
เป็นการเพิ มวงเงินการใช้บตัรเครดิตใหเ้กินกว่าวงเงินที ธนาคารฯ ก าหนด 

 การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี ยน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื นได้ 
 
 
 



 
เงื่อนไขอืน่ๆ : 

 สิทธิพิเศษส าหรับสมาชกิบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที ใช้จา่ยผ่านบัตรฯ เท่านัน้  

 บัตรเครดติส าหรับองคก์ร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้ารว่มรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 

 ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบตัรควรเกบ็หลักฐานการเขา้ร่วมรายการและ
เซลล์สลิปไว้เพื อการตรวจสอบในกรณีที จ าเป็น  

 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้รว่มกับรายการส่งเสริมการขายอื นได้ 

 ธนาคารไมม่ีส่วนเกี ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีที สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง 

 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถรวมการใช้จ่ายในเชงิพาณชิย์ เพื อการค้า หรือโดยทุจริต การซื้อบัตรของขวญั การซื้อสินคา้จากรา้นค้าที ไม่ได้
ร่วมรายการ  เงินคืนที เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินคา้และบริการ  รวมถึงรายการเงินคืนที เกิดจาก Refund ทุกประเภท  

 กรณีที มีข้อโต้แยง้เกี ยวกับการค านวณยอดใชจ้่ายเพื อรับเครดิตเงนิคืน ผู้ถือบัตรต้องติดตอ่ธนาคารเพื อตรวจสอบความถูกต้อง
ภายใน 90 วันนับแตว่ันที ธนาคารท าการเครดิตเงินคืน 

 ข้อก าหนดและเงื อนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที ธนาคารฯ ก าหนด กรณีที มีข้อโต้แยง้ใดๆ ค าตดัสินของธนาคารฯ ถือเป็นที ส้ินสุด  

 ธนาคารฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี ยนแปลงข้อก าหนดและเงื อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการ
พิมพ ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

 กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ มเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 

 

 
 
    

 (15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต TMB 
รับ Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บาท หรอื แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน  

 

ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป รับ Siam Gift Card* 
 

10,000 – 49,999 บาท 300 บาท (0.6-3%) 
 

50,000 บาทขึ้นไป 2,500 บาท (5%) 
 

*จ ากัดการรับบัตร Siam Gift Card สูงสุด  2  สิทธิ์ / 1 ลูกค้า / ตลอดรายการ 

หรือ   สิทธิพิเศษ ส าหรับสมาชิกบัตรเครดิต TMB SO GOOOD 
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง  0% 3 เดือน (ขั้นต  า 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)  
เพียงรูดแล้วโทร 1558  กด 1110  หรือ เลือกท ารายการด้วยตนเองผ่าน TMB Touch/ TMB Internet Banking  
ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 
เงื่อนไขโปรโมชัน่ 
- เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน  
- เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 10,000 บาท ข้ึนไปต่อเซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท หรือ ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 

บาท ข้ึนไป/เซลส์สลิป รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,500 บาท สงวนสิทธิ์ส าหรับลูกค้าที มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้าฯ ที 
ก าหนด  ระหว่างวันที  15 มิ.ย.- 30 ก.ค. 2560 โดยแสดงใบเสร็จร้านค้าที ซื้อสินค้าผ่านบัตรฯภายในวันและศูนย์การค้าเดียวกัน 

- จ ากัดการรับบัตรก านัลสูงสุด 5,000 บาท/บัตร / ศูนย์การค้า / ตลอดรายการ หรือสูงสุดรวม 2 สิทธิ์ / 1 ลูกค้า / ศูนย์การค้า / ตลอดรายการ 
 



 
เงื่อนไขโปรโมชัน่ (ต่อ) 
- โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว    ไม่รวมยอดใช้จ่ายที เกิดจากการซ้ือบัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้าหรือร้านค้าที ไม่ร่วมรายการ  ยอด

ใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ   ยอดใช้จ่ายที ถูกยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที มีการคืนสินค้าภายหลัง  
- จ ากัดสิทธิเฉพาะร้านค้าและสินค้าที ร่วมรายการ  
- รายการส่งเสริมการขายน้ี ไม่สามารถ แลก เปลี ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื นได้ 
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลง ข้อก าหนดและเงื อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมที  TMB Contact Center โทร. 1558 
- ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ามาท ารายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้วยตนเองผ่าน  

        TMB Contact Center  1558 ก่อน  20.00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา  
        06.00 - 22.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที มีการใช้จ่าย) 
 

เงื่อนไข TMB So GOOOD 
- ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ามาท ารายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GOOOD ด้วยตนเองผ่าน TMB  
     Contact Center  1558 ก่อน  20.00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 06.00-220.00 น. 
     จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที มีการใช้จ่าย) 
- ยอดใช้จ่ายที ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที เกิดจากวงเงินชั วคราว ยอดเบิกถอนเงินสด 

      ล่วงหน้า รายการที ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง  ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที เกิดจากบริการแลกเปลี ยนเงินตรา 
     ต่างประเทศ  ยอดใช้จ่ายที เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื น ๆ 

- สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจ า TMB ดอกเบ้ียสูงจากยอดแบ่งจ่าย TMB  
      So GoOOD 
- ยอดขั้นต  าที สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทข้ึนไป / เซลล์สลิป 

 

 

(15 มิ.ย.-30 ก.ค. 2560) 
LUXE PAY 0% 6 เดือน สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต UOB LADY เท่านั้น  
ช้อปสบายๆ กับ UOB LADY’S  LUXEPAY ให้คุณแบ่งช าระ 0% นาน 6 เดือน  
ส าหรับยอดใช้จ่ายจากการซื้อเฉพาะกระเป๋าและรองเท้าในหมวดแฟชั่น (ไม่รวมห้างสรรพสินค้า)  
ตั้งแต่  10,000 – 200,000 บาท/เซลส์สลิป  กรุณาโทร  02 285 1555  ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 3 วันท าการ  
เงื่อนไข  

 รายการส่งเสริมการขายน้ีให้เฉพาะผู้ถอืบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ที ออกในประเทศไทยเท่าน้ัน ยกเว้นบัตรเครดิตเพื อธุรกิจ  

 การใช้จ่ายส าหรับรายการน้ีต้องเปน็การใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท/เซลส์สลิป ในการซื้อกระเป๋า หรือรองเท้า  ณ ร้านค้าในหมวด
สินค้าแฟชั นเท่าน้ัน โดยยึดตาม Merchant Category Code ที วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดก าหนดเท่าน้ัน คือ 5311, 5611, 5621, 5631, 5651, 
5661, 5681, 5691, 5699, 5948, 5999 และ 5309 

 ลูกค้าต้องแสดงความจ านงเข้าร่วมรายการน้ีผ่าน UOB Call Center 02-285-1555  ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ     กอ่นวันครบก าหนดวัน
สรุปยอดบัญชีของสมาชิกบัตร 

 ในกรณีที ลูกค้าติดต่อท ารายการหลังวันสรุปยอดบัญชี ลูกค้าต้องช าระยอดข้ันต  าตามที เรียกเก็บในรอบบัญชีน้ันก่อน   ธนาคารจึงจะพิจารณา
อนุมัติให้ร่วมโปรแกรมน้ีได ้

 หากลูกค้าท าการยกเลิกบัตรเครดติ ธนาคารจะเรียกเก็บยอดใช้จ่ายเต็มจ านวนทันที 

 การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายน้ีจะไม่ได้รับคะแนนสะสม 

 



เฉพาะใบเสร็จจากการช้อปป้ิงในส่วนของ SIAM DISCOVERY OPEN SPACE เท่านั้น 
(15 ม.ิย.-30 ก.ค. 60) 
 

1. กลุ่มลูกค้าที่มียอดซื้อต่ ากว่า 10,000 บาท 
ช้อปครบ / ใบเสร็จ รับทันที ( Discount Coupon จะอยู่ท้ายใบเสร็จ ) 

2,000.- Discount Coupon @ My kitchen 100.- 
4,000.- Discount Coupon @ My kitchen 100.- 

Discount Coupon @ LOFT 150.- 
6,000.- Discount Coupon @ My kitchen 100.- 

Discount Coupon @ LOFT 150.- 
Discount Coupon @ Jamie Oliver 300.- 

 
2. กลุ่มลูกค้าที่มียอดซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 

ช้อปสะสมครบ รับทันที 
10,000.- Cash Voucher 1,000.- 
50,000.- หูฟัง Bluetooth @ Earin Brand 7,990.- ( จ ากัด 80 รางวัล ) 
80,000.- Bluetooth Speaker รุ่น A1 @ B&O Play Brand 10,500.- ( จ ากัด 40 รางวัล ) 

 
เงื่อนไขและเอกสารในการแลกรับของสมนาคุณ 
1. ลูกค้าสามารถน าใบเสร็จจากการซื้อสินคา้และบริการต่างๆภายในสยามดิสคัฟเวอรี   มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น 
2. โปรโมชั นน้ีสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที มารับสิทธิ์ดว้ยตนเองเท่านัน้ หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องท าหนังสือมอบ  อ านาจ
เพื อมารับสิทธิ์ดงักล่าวเทา่นั้น 
3. เอกสารที น ามาแลกรับของรางวัล คือ บัตรประชาชน และ ใบเสร็จ บัตรเครดติ + สลิปบัตรเครดติ (กรณีช าระเป็นบัตรเครดิต) 
4.  การซื้อบัตรก านัล หรือ บัตรเตมิเงินของร้านค้าตา่งๆ  ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที มเีงื อนไขครบตามก าหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวลัจะหมด 
6. เงื อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที บริษัทฯ ก าหนด  โปรดตรวจสอบเงื อนไขเพิ มเตมิ ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงเงื อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
 
เงื่อนไขการใช้ Discount Coupon ท้ายใบเสร็จ 
1. Discount Coupon @ My kitchen 100.- ( ใชเ้ป็นส่วนลด เมื อทานขั้นต  า 500 บาท / ใบเสร็จ ) 
2. Discount Coupon @ LOFT 150.- ( ใช้เป็นส่วนลด เมื อช้อปขัน้ต  าครบ 500 บาท  / ใบเสร็จ ) 
3. Discount Coupon @ Jamie Oliver 300.- ( ใช้เป็นส่วนลด เมื อทานขั้นต  า 1,500 บาท / ใบเสร็จ ) 
4. Discount Coupon ทั้ง 3 ร้านค้า สามารถใช้ได้ถงึวันที   31 สิงหาคม 2560 
 
เงื่อนไขการแลกรับและการใช ้Cash Voucher และของสมนาคุณ 
1. Cash Voucher , หูฟัง Bluetooth @ Earin Brand , Bluetooth Speaker @ B&O Play Brand รับของสมนาคุณที จุดรเีดมชั น ชั้น G 
2. Cash Voucher ใช้แทนเงินสด ส าหรับซื้อสินค้าที  Open Space เท่านั้น 
3. Cash Voucher สามารถใช้ไดถ้ึงวันที  30 กันยายน  2560 

 
 



เฉพาะ SIAM DISCOVERY OPEN SPACE ZONE เท่านัน้ 
 

 

 

 

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10  เดือนกับบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ /บัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์  

(เฉพาะเคาน์เตอร์/แบรนด์ที ร่วมรายการเท่านั้น / เงื อนไขตามที ก าหนด / โปรดตรวจสอบเพิ มเติม ณ จุดขาย) 

*** กรณีลูกค้าเลือกการผ่อนช าระแล้ว  ลูกค้าไม่สามารถเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นอืน่ๆ ของบัตรเครดิต 

    ดังกล่าวข้างต้นที่มีในส่วนของศูนยก์ารค้าสยามดสิคัพเวอรี่ได้อกี 

 

 

 
 

 

 

 

 (เฉพาะเคาน์เตอร์ /แบรนด์ที ร่วมรายการเท่านั้น /เงื อนไขตามที ก าหนด/ โปรดตรวจสอบเพิ มเติม ณ จุดขาย ) 

 

 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560   

บัตรเครดิตซิต้ีแบงค์ ใช้คะแนน Citi rewards เท่ายอดซื้อแลกรับส่วนลดเพิ ม 12.5%  

(เมื่อท ารายการ instant reward แล้วไม่สามารถน ามาร่วมรายการผ่อนช าระได้อีก)  

 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560     

บัตรเครดิตกสิกรไทยใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับส่วนลดเพิ ม 12%  

 

วันนี้ -31 ธันวาคม 2560    บัตรเครดิตกรุงไทย ใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards เท่ายอดซื้อ

แลกรับส่วนลดเพิ ม 12%  เฉพาะจันทร์-พฤหัสและ 15 % ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

(เมื่อท ารายการ instant reward ที่ Open Space Zone แล้วไม่สามารถเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นอื่นๆ ของบัตร

เครดิต KTC ที่มีในส่วนของศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ได้อีก / แคชเชียร์ต้องประทับตราในใบเสร็จดังกล่าวว่า

ได้ร่วมรายการ Instant rewards แล้ว)   

 
 
 
 
 

ลดเพิ่มสูงสุด 

15%  



 
 

สิทธิ์รว่มในรายการ SIAM GLOW RUSH SALE (15 มิ.ย.-30 ก.ค.60) 
 

LUCKY DRAW* (ส าหรับการช้อปปิ้งในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)  
ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับทันทีคูปองชิงโชค 1 ใบ  ส าหรับลูกค้าทั วไป  
พิเศษเฉพาะลูกค้า Platinum M Card / VIZ Card / ลุกค้าเอไอเอส และสมาชิกบัตรเครดิตอิออน  
รับคูปองชิงโชค 3  ใบ เพื อร่วมลุ้นของรางวัล  
 
รางวัลที  1Free Shopping with Siam Gift Card          มูลค่า 500,000 บาท จ านวน 2 รางวัล 
รางวัลที  2Smart Phone De Royale i7Plus Gold 24 KT & Diamond 2 CT มูลค่า 259,000 บาท จ านวน 3 รางวัล 
รางวัลที  3 1 Year Free Parking @ Siam Paragon         มูลค่า   36,000 บาท จ านวน 5 รางวัล 
รางวัลที  4 1 Year Free Parking @ Siam Car Park          มูลค่า   36,000 บาท จ านวน 5 รางวัล 
                                                                        รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น   2,137,000 บาท 
 
 
เงื่อนไขรายการชิงโชค / รับของรางวัล 
1. สามารถรวบรวมใบเสร็จ จากร้านค้าที ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า  Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery ครบทุก 2,000 

บาท ได้รับคูปอง 1 ใบ , ลูกค้าบัตรสมาชกิ Platinum M Card ,ลูกค้าบตัรสมาชกิ VIZ Card  , ลูกค้าเอไอเอส , สมาชิกบัตรเครดิตอิออน  
ช้อปครบทุก 2,000 บาท ได้รับคูปอง 3 ใบ ตามเงื อนไขภายในวันเดียวกัน  

2. จ ากัดสิทธิ์ทุกลูกค้าส าหรับการแลกรับคูปองชิงโชคสูงสุดไม่เกิน 100 ใบ / ท่าน / วัน 
3. ส้ินสุดการแลกรับการสมนาคุณในเวลาปิดท าการศูนย์ฯทุกวัน คือ เวลา 22.00 น. 
4. หมดเขตรับชิ้นส่วนวันที  30 ก.ค. 2560 , จับรางวัลในวันที  7 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.ที ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
5. ประกาศรายชื อผู้โชคดี วันที  11 สิงหาคม 2560   ที  website ของทั้ง 3 ศูนย์ฯ  สามารถรับรางวัลได้ระหว่างวันที  15 – 31 สิงหาคม  2560     

ที ออฟฟิสการตลาดชั้น 4  ศูนย์การค้าสยามพารากอน หากไม่รับรางวัลภายในระยะเวลาที ก าหนด  บริษัทฯขอถือเป็นโมฆะ 
6. ผู้ได้รับรางวัลต้องช าระภาษี ณ ที จ่าย 5%  
7. ผู้ได้รับรางวัลต้องน ามูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที จ่าย ไปรวมกับรายได้ เพื อยื นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรใน

ปลายปีที ได้รับรางวัล 
8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสดได้ 
9. ผู้ได้รับรางวัลต้องพ านักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
10. พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า สยามพารากอน , สยามเซ็นเตอร์ , สยามดิสคัฟเวอรี  , พนักงานบริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด และบริษัทใน

เครือทั้งหมด  รวมทั้งผู้เกี ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 
11. ลูกค้าจะต้องน าหลักฐานยืนยันในการับของรางวัลว่าเป็นบุคคลเดียวกัน 
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการน าภาพผู้โชคดีที ได้รับรางวัล  เผยแพร่เพื อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ 
13. ค าตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและส้ินสุด 
14. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี ยนแปลงเงื อนไข และของรางวัลโดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

 


