
         

 

 

BOXING DAY:  พิเศษ เฉพาะวนัที9 :; ธนัวาคม :?;@ ณ ศนูยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอรี9 
 
 

 

ชอ้ป :N,NNN.- ขึT นไป รบัคืนรวมสูงสุด 2,000.- (10%) 

 

 ชอ้ปครบ... ขึT นไป 

 

ลกูคา้ทั 9วไป รบั 

 

  ลกูคา้บตัรเครดิตวนัสยาม–กสิกรไทย  รบัเพิ9ม 

 

20,000.- 

 

Siam Gift Card 1,000.- 

(@ สิทธิl /ทา่น , รวม 1NN สิทธิl) 

 

เครดิตเงินคืน @,NNN.-* 

(จาํกดั 1NN สิทธิl) 
 

เงื9อนไขรายการสง่เสริมการขายแลกรบั Siam Gift Card 1,000.-  

1. รวบรวมใบเสร็จจากรา้นคา้ที3ร่วมรายการ ภายในศนูยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอรี3 (ยกเวน้รา้นคา้กลุ่มรา้นอาหาร)  

มาแลกรบัการสมนาคุณ ภายในวนัที3ซืI อสินคา้เท่านัIน โดยจะตอ้งเป็นใบเสร็จที3ซืI อสินคา้ตัIงแต่เวลา OP.PP น.เป็นตน้ไป 

2. จาํกดัการแลกรบั Siam Gift Card 1,000 บาท ไดเ้พียง O สิทธิb/ท่านเท่านัIน  

3. สงวนสิทธิbเฉพาะลกูคา้ที3มารบัสิทธิbดว้ยตนเอง หรือ กรณีไมส่ามารถมารบัสิทธิbไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งทาํหนังสือมอบอาํนาจเพื3อมา

รบัสิทธิbการสมนาคุณจากบริษัทฯ เท่านัIน และตอ้งแลกรบัของสมนาคุณภายในวนัที3ซืI อสินคา้ มิเชน่นัIนถือวา่สละสิทธิbทุกกรณี 

4. เอกสารที3นํามาแลกรบัของรางวลั คือ ใบเสร็จจากรา้นคา้ตามที3กาํหนด+บตัรประชาชน และบตัรเครดิต+เซลสส์ลิปบตัรเครดิต 

(กรณีชาํระเป็นบตัรเครดิต) 

5. สงวนสิทธิlงดรว่มรายการ : รา้นคา้กลุ่มรา้นอาหาร, ซืI อสินคา้ 1 ชิI น แลว้แยกใบเสร็จมากกวา่ 1 ใบ, การซืI อบตัรกาํนัล หรือ 

บตัรเติมเงินของรา้นคา้ต่างๆ, การจองสินคา้ที3ยงัไมม่ีการจา่ยมดัจาํจริง หรือ การจา่ยมดัจาํที3สามารถคืนเงินได,้ การซืI อเพื3อ

การคา้ / ขายส่ง, การชาํระคา่สาธารณูปโภค หรือ ซืI อเพื3อการลงทุน เชน่ การซืI อหน่วยลงทุน  คา่ประกนัชีวติ คา่นํIา คา่ไฟ คา่

โทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้, การซืI อบตัรเติมเงินโทรศพัท,์ การแลกเปลี3ยนเงิน (Exchange)  

6. พนักงานขายของรา้นคา้เชา่ หากซืI อสินคา้ภายในรา้นของตนเอง ไมส่ามารถรว่มรายการได ้ 

7. ขอสงวนสิทธิbในการแจกของรางวลัใหก้บัผูที้3มีเงื3อนไขครบตามกาํหนดกอ่นหรือจนกวา่ของรางวลัจะหมด 

8. หากแลกรบัรางวลัรายการส่งเสริมการขายนีI แลว้ ไมส่ามารถนําไปแลกของรางวลัในรายการอื3นไดอี้ก 

9. เงื3อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที3บริษัทฯ กาํหนด  โปรดตรวจสอบเงื3อนไขเพิ3มเติม ณ จุดแลกรบัการสมนาคุณ 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbในการเปลี3ยนแปลงของรางวลั / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื3อนไขโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้    

11. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบต่อความผิดพลาดอนัเนื3องมาจากการสื3อสารของพนักงานขายรา้นคา้เชา่ 

12. กรณีนําใบเสร็จฯที3เป็นการเขียนดว้ยลายมือ ขอใหร้ะบุชื3อลกูคา้ใหช้ดัเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิbในการถ่ายเอกสารเก็บไว ้

 

เงื9อนไขรายการสง่เสรมิการขายรบัเครดิตเงินคืนบตัรเครดิตวนัสยาม – กสิกรไทย 

*• สงวนสิทธิbเฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย ที3มียอดใชจ้่ายที3ศูนยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอรี3เท่านัIน (ยกเวน้รา้นคา้กลุ่ม

รา้นอาหาร) โดยจะตอ้งเป็นใบเสร็จที3ซืI อสินคา้ตัIงแต่เวลา OP:PP น. เป็นตน้ไป • รวบรวบใบเสร็จและเซลสส์ลิปที3ใชจ้า่ยภายใตชื้3อ-

สกุลเดียวกนัและในวนัเดียวกนั ตัIงแต่ �0,000 บาทขึI นไปต่อวนั แลกรบัเครดิตเงินคืนภายในวนัเดียวกนัเท่านัIน ที3 จุดลงทะเบียน

สยามดิสคฟัเวอรี3 ชัIน G • สิทธิbมีจาํนวนจาํกดั, จาํกดั OPP ท่าน/ วนั และ 1 สิทธิb/ ท่าน/ ตลอดรายการ, สงวนสิทธิbลูกคา้ที3มารบั



         

 

ก่อนตามลาํดับ • สงวนสิทธิbใหลู้กคา้ที3มารบัสิทธิbดว้ยตัวเองเท่านัIน หรือกรณีไม่สามารถมารบัสิทธิbไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งทําหนังสือ

มอบอาํนาจตามที3ศูนยก์ารคา้ฯ กาํหนดเพื3อมารบัสิทธิbเท่านัIน • ผูถื้อบตัรเครดิตที3ไดร้บัเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนีI

แลว้ ไม่สามารถรบัโปรโมชั 3นจากรายการส่งเสริมการขายอื3นๆไดอี้ก • กรณีที3ทางผูถื้อบตัรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใชจ้่ายผ่าน

บตัรเครดิต หรือทางรา้นคา้คืนยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตไม่วา่กรณีใดๆ ภายหลงัจากที3ทางธนาคารไดม้อบเครดิตเงินคืนเขา้บญัชี

บตัรเครดิต ธนาคารจะหกัคืนเครดิตเงินคืนออกจากบญัชีที3ธนาคารไดเ้ขา้เครดิตเงินคืนให ้• ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนภายใน 

60 วนัหลงัจาก สิI นสุดรายการส่งเสริมการขาย • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี3ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได ้• ธนาคาร

สงวนสิทธิbในการใหเ้ครดิตเงินคืน โดยยึดถือขอ้มูลที3ธนาคารมีอยูเ่ป็นสาํคญั และไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของขอ้มูล หรือปัญหา 

ทางเทคนิคต่างๆ ซึ3งผูถื้อบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไวเ้ป็นหลักฐานอา้งอิง และเพื3อการตรวจสอบกรณีจาํเป็น • ผูถื้อบัตรที3จะไดร้บั

เครดิตเงินคืนตอ้งมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวติัการชาํระเงินที3ดี ไม่ผิดนัดชาํระเงินตามขอ้กาํหนดของการเป็นผูถื้อบตัร

เครดิตของธนาคาร จนถึงวนัที3ไดร้บัเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิbในการเปลี3ยนแปลงเงื3อนไข ขอ้กาํหนด และยกเลิกรายการ

ส่งเสริมการขายนีI  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คาํตดัสินของธนาคารถือเป็นที3สิI นสุด • สอบถามรายละเอียด

เพิ3มเติมไดที้3 K-Contact Center 0 2888 8888 

เงื3อนไขรวม •  รายการแบ่งจา่ยรายเดือน KBank Smart Pay KBank Smart Pay by Phone, การซืI อบตัรกาํนัล หรือ บตัรเติมเงินของ

รา้นคา้ต่างๆ, การจองสินคา้ที3ยงัไม่มีการจ่ายมดัจาํจริง หรือ การจ่ายมดัจาํที3สามารถคืนเงินได,้ การซืI อเพื3อการคา้ / ขายส่ง, การ

ชาํระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซืI อเพื3อการลงทุน เช่น การซืI อหน่วยลงทุน  ค่าประกนัชีวิต ค่านํIา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นตน้, 

การซืI อบตัรเติมเงินโทรศพัท,์ การแลกเปลี3ยนเงิน (Exchange) ไมส่ามารถรว่มรายการส่งเสริมการขายนีI ได ้

สิทธิพิเศษจากบตัรเครดิตที9รว่มรายการ Boxing Day 

 

สิทธิพิเศษสาํหรบับตัรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเวน้บตัรเครดิตเพื9อองคก์ร) 

 

รบัเพิ9มบตัรกาํนลัสตารบ์คั มูลค่า 1,000 บาท เมื9อมียอดใชจ้า่ยผ่านบตัรฯ ตัTงแต ่20,000 บาทขึT นไป/ เซลสส์ลิป  

จาํกดัรวมการใชจ้า่ยที9 ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์และสยามดิสคฟัเวอรี9 

 

ขอ้กาํหนดและเงื9อนไข  

1. สิทธิพิเศษสาํหรบัผูถื้อบตัรเครดิตทุกประเภท (ยกเวน้บตัรเครดิตเพื3อองคก์ร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื3อมียอดใชจ้่ายที3รา้นคา้ภายในศูนยก์ารคา้สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร ์และสยามดิสคฟัเวอรี3 ตาม

เงื3อนไขที3กาํหนดเฉพาะวนัที3 26 ธ.ค. 61 

2. ผูถื้อบตัรจะไดร้บับตัรกาํนัลสตารบ์คัสม์ลูคา่ 1,000 บาท เมื3อมียอดใชจ้า่ยตัIงแต่ 20,000 บาท ขึI นไป/ เซลสส์ลิป 

(สูงสุด 1,000 บาท / ท่าน / รายการส่งเสริมการขาย รวมทุกศนูยก์ารคา้) 

3. บตัรกาํนัลมีจาํนวนจาํกดัสาํหรบัศูนยก์ารคา้สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร,์ สยามดิสคฟัเวอรี3 รวมทุกศูนยก์ารคา้จาํนวน 30 

สิทธิb / รายการส่งเสริมการขาย 

4. บริษัทฯ จะคาํนวณสิทธิbจากยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต ไม่รวมถึงการใชจ้่ายที3หา้งสรรพสินคา้พารากอน, ฟู้ด ฮอลล,์ โฮม เฟรช 

มารท์, กูรเ์มต ์มารเ์ก็ต, เพาเวอรม์อลล,์ การชาํระค่าสินคา้หรือบริการประเภทเครื3องดื3มแอลกอฮอล,์ บุหรี3, บตัรกาํนัล, บตัรเติม

เงิน, ทองคาํและจิลเวลรี3, สินคา้ขายส่งเพื3อการคา้, สินคา้ผ่อนชาํระ, สินเชื3อเงินกูแ้ละเช่าซืI อ, การซืI อหน่วยลงทุน, การแลกเปลี3ยน

เงินตราต่างประเทศ, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบีI ย ค่าธรรมเนียมการใชว้งเงิน ค่าปรบั ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ 

และรายการที3มีการยกเลิกหรือคืนสินคา้/บริการ 

5. ผูถื้อบัตรสามารถรบับัตรกาํนัลโดยแสดงบัตรเครดิต เซลส์สลิป และใบเสร็จรบัเงินที3 ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน จุดรบัของ

สมนาคุณ ชัIน M บริเวณ Star Dome, ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร ์เคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธ์ ชัIน G, ศูนยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอรี3 

เคาน์เตอรบ์ริการลกูคา้ ชัIน G ภายในวนัและสาขาเดียวกนักบัที3มียอดใชจ้า่ย 

6. บริษัทฯ มิไดม้ีส่วนเกี3ยวขอ้งกบับตัรกาํนัล ขอ้กาํหนดและเงื3อนไขการใชบ้ตัรกาํนัลเป็นไปตามที3ผูใ้หบ้ริการกาํหนด หากพบความ

ไมส่ะดวกในการใชบ้ริการหรือความชาํรุดบกพร่อง กรุณาติดต่อผูใ้หบ้ริการโดยตรง 



         

 

7. บตัรกาํนัลเป็นสิทธิbเฉพาะตวัของผูถื้อบตัร ไมส่ามารถโอน เปลี3ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิbอื3นหรือบริการอื3นได ้

8. บริษัทฯ สงวนสิทธิbในการเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายไดเ้ฉพาะผูถื้อบตัรที3ยงัคงสภาพสมาชิก และมีประวติัการชาํระดีตาม

หลกัเกณฑข์องบริษัทฯ จนถึงวนัที3ไดร้บับตัรกาํนัล และยกเวน้การมอบบตัรกาํนัลในกรณีดงัต่อไปนีI  (1) มีการชาํระเงินเขา้บญัชีบตัร

เครดิตเกินวงเงินที3บริษัทฯ อนุมติั (2) ใชบ้ตัรเครดิตหรือสินเชื3อเพื3อวตัถุประสงคอ์นัขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื3อวตัถุประสงค์

ทางธุรกิจ หรือใชใ้นกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครวั เครือญาติ หรือบุคคลใกลชิ้ด (3) ใชบ้ตัรเครดิตหรือสินเชื3อไม่เป็นไป

ตามขอ้กําหนดและเงื3อนไขตามที3บริษัทฯ กําหนด หรือเงื3อนไขของรายการส่งเสริมการขายนีI  หากพบภายหลังว่าผูถื้อบัตรขาด

คุณสมบติั บริษัทฯ สงวนสิทธิbในการเรียกคืนบตัรกาํนัล 

9. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ3มเติมที3จุดขาย และสื3อประชาสมัพนัธอื์3นของบริษัทฯ 

 

 

สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต 

 
รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 25%*  

ยอดใชจ้า่ยเตม็จาํนวน/เซลสส์ลิป 

(บตัรเครดิตธนชาต DIAMOND series เท่านัIน) 

เมื9อใชค้ะแนน 

แลกรบัเครดิตเงินคืน 
รบัเครดิตเงินคืน 

5,000 บาทขึI นไป  2 เท่า (10,000 คะแนน) 1,250 บาท 

(จาํกดัรบัเครดิตเงินคืนสูงสุด O,��P บาท/ บญัชีบตัรตลอดรายการ ต่อศนูยก์ารคา้) ลงทะเบียนการใชค้ะแนนแลกรบัเครดิตเงิน

คืนภายในวนัที3ทาํรายการซืI อสินคา้เท่านัIน 

จดุลงทะเบียน 

สยามดิสคฟัเวอรี3 : เคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธ ์ชัIน  G 

เงื9อนไขการรบัเครดิตเงินคืน :  

• ขอสงวนสิทธิbการรบัเครดิตเงินคืน สาํหรบัสมาชิกที3ลงทะเบียนตามแต่ละศนูยก์ารคา้กาํหนด และมียอดใชจ้า่ยผ่านบตัรฯ ตัIงแต่ 

�,PPP บาทขึI นไป/ หมายเลขบตัร/ เซลสส์ลิป  และทาํรายการแบบชาํระเต็มจาํนวนผ่าน บตัรเครดิตธนชาต DIAMOND series 

เท่านัIน  โดยตอ้งใช ้OP,PPP คะแนนแลกรบัเครดิตเงินคืน O,��P บาท  

• จาํกดัการรบัเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีสูงสุด O,��P บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ/ ศนูยก์ารคา้ฯ 

• สมาชิกจะตอ้งมีคะแนนสะสม T-REWARDS คงเหลือในบญัชีบตัรฯ ณ วนัที3ธนาคารฯ ทาํการคาํนวณคะแนนสะสมเพื3อแปลงเป็น

เครดิตเงินคืนเขา้บญัชีฯ มากกวา่หรือเท่ากบัยอดคะแนนสะสมที3ใชแ้ลกรบัเครดิตเงินคืนตามรายการนีI  ในกรณีที3คะแนนสะสมมี

จาํนวนนอ้ยกวา่ OP,PPP คะแนน ถือวา่สมาชิกสละสิทธิbในการรบัเครดิตเงินคืน และเครดิตเงินคืนจะถูกนําเขา้บญัชีบตัรเครดิต

ดาํเนินการภายใน �P วนัหลงัจากสิI นสุดรายการส่งเสริมการขาย 

เงื9อนไขอื9นๆ : 

• ธนาคารฯ ไมร่บัผิดชอบต่อการสูญหายของขอ้มลูหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานการเขา้ร่วมรายการ

เพื3อการตรวจสอบ  

• ธนาคารฯ ไมม่ีส่วนเกี3ยวขอ้งกบัสินคา้และบริการ  กรณีที3สินคา้และบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศนูยก์ารคา้โดยตรง 

• กรณีที3มีขอ้โตแ้ยง้เกี3ยวกบัการคาํนวณยอดใชจ้า่ยเพื3อรบัเครดิตเงินคืน สมาชิกบตัรฯตอ้งติดต่อธนาคารภายใน �P วนันับแต่

วนัที3ธนาคารฯ ทาํเครดิตเงินคืน 

• ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี3ยนแปลงเงื3อนไขไดต้ามที3ธนาคารฯ เห็นสมควร  

• กรุณาสอบถามขอ้มลูเพิ3มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. O��P กด P กด � 

 


