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“Siam Paragon  l  Siam Center  l   Siam Discovery 
“Siam The Ultimate Giving” 

21 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 (56 วัน) 
*********************************************************************************  
จุดลงทะเบียนเพือ่รับสิทธิพเิศษจากรายการ และการสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 

 สยามพารากอน :    ชั้น M  ฝ่ัง Stardome 
 สยามเซ็นเตอร์ :     เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ชั้น 1  
 สยามดิสคฟัเวอร่ี :  เคาน์เตอร์บริการลูกคา้ชั้น G และ ชั้น 4  

 

 
 

1. SIAM THE ULTIMATE GIVING SALE  (1-31 ธ.ค. 59)   

ร้านคา้ชั้นนาํในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคฟัเวอร่ี ร่วมมอบสิทธิพิเศษ / ส่วนลดสูงสุด 80%*  
*เง่ือนไขตามที่ร้านคา้กาํหนด / โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ  จุดขาย) 

2. SIAM THE ULTIMATE  LUXURY LUCKY DRAW  
ชอ้ปครบทกุ 2,000 บาท ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการภายในศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ
สยามดิสคฟัเวอร่ี  รับคูปองชิงโชค 1 ใบ* เพ่ือลุน้ชิงรางวลั 
(*สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันเดียวกนัจากท้ัง 3 ศูนย์ฯ ได้และจ ากัดรับคูปองชิงโชคสูงสุด 100 ใบ/ท่าน/วัน) 
 

พิเศษ ! รับคูปองชิงโชค ×2    เฉพาะสมาชิก Platinum M Card , VIZ Card , สมาชิกบตัรเครดิตอิออน  
            สมาชิกบตัรเครดิตไทยพาณิชย ์และลูกคา้ AIS*  
           *ลกูคา้ AIS  ตอ้งกดรหสัแลก 10 Point เพือ่รับสิทธ์ิ 
 

 
  
 
 
 
 

  

    

ลูกค้า AIS  พร้อมรับสิทธิพเิศษหรือส่วนลดสูงสุด 30% (เฉพาะร้านแฟช่ัน/อาหารที่ร่วมรายการ) วันน้ี – 31 ม.ค. 60 
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The Ultimate Lucky Draw Prizes :  
 

รางวลัที่ 1 รถยนต์ BMW 218i  Gran Tourer จาํนวน 1 รางวลั   
  มูลค่า 2.699  ล้านบาท                         
 
 
 

รางวลัที่ 2 Smart Phone  DE ROYALE i7 PLUS Gold 24 KT 256 GB  
  จาํนวน 3 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 159,000 บาท  
  รวมมูลค่า 477,000 บาท 
 

รางวลัที่ 3  บตัรชมการแข่งขนัฟุตบอลทีม Chealsea VIP Box Seat  2 ท่ีนัง่ 

พร้อมตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั : กรุงเทพ-ลอนดอน  

จาํนวน 18 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 125,530 บาท  

รวมมูลค่า 2,259,540 บาท 
 

รางวลัที่ 4  บตัรจอดรถฟรี 1 ปีท่ีสยามพารากอน จาํนวน 19 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 36,000 บาท  

รวมมูลค่า 684,000 บาท 

รางวลัที่ 5 บตัรจอดรถฟรี 1 ปี ท่ีสยามคาร์พาร์ค จาํนวน 19 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 20,400 บาท  

รวมมูลค่า 387,600 บาท 

รวมมูลค่าของรางวลัทั้งส้ิน 6,507,140 บาท 

 

3. THE ULTIMATE TOP SPENDERS @SIAM PARAGON 
 

    เฉพาะที่สยามพารากอน   
Top Spenders Prize :   Smart Phone  DE ROYALE i7 PLUS  

 Gold 24 KT 256 GB  มูลค่ารางวลัละ 159,000.-  
    สาํหรับลูกคา้ 3 ท่านท่ีมียอดชอ้ปสะสมสูงสุดตลอดรายการ  
 

(เงือนไขตามท่ีบริษทัฯ กาํหนด / รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) 
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4. PLATINUM M CARD PRIVILEGES  (27 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59)  

15  TOP SPENDERS*  
 รับ Gastronomy Trip แห่งปีสุดเอก็ซ์คลูซีฟ ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน 7 วนั 4 คืน  
พร้อมตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นธุรกิจ, ท่ีพกัระดบั 5 ดาว และม้ืออาหารสุดพิเศษ ณ ดินแดนท่ีมีมิชิลินสตาร์ 
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก รวมมูลค่ากว่า  8 ลา้นบาท   (จาํนวน 15 รางวลั รางวลัละ 2 ท่ีนัง่) 
 

สมาชิก 15 Top Spenders ของศูนย์การค้าสยามพารากอน แบ่งรางวลัเป็นของแต่ละโซน ดังนี้ 
1. 10 Top Spenders ท่ีมียอดซ้ือรวมจากทุกร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ฯ 
2. 3 Top Spenders ท่ีมียอดซ้ือในโซนแฟชัน่ชั้น M และชั้น 1 เท่านั้น  
3. 2 Top Spenders ท่ีมียอดซ้ือในโซน Super Car ชั้น 2 เท่านั้น 

 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณปรัชปริญ  ศรีภทัรวุฒิ      ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนการตลาดบตัรแพลตตินั่ม เอม็ การ์ด โทร 02-6108095 
คุณโชติมา สิริโยธิน   ผูจ้ดัการส่วนอาวุโสการตลาดบตัรแพลตตินัม่ เอม็ การ์ด โทร 0-2610-8083 

 

5.  PRIVILEGES  from 12 CREDIT CARDS  รับเพิม่รวมสูงสุด 30% จากบัตรเครดติที่ร่วมรายการ  

     เฉพาะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
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รับสิทธ์ิแลกรับบัตรชมภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์จ านวน  2  ที่น่ัง (ที่น่ังปกต)ิ 

เม่ือแสดงใบเสร็จสะสมจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติอิออนครบทุก 5,000 บาท 
(จ ากัดการแลกรับสูงสุด 10 ใบ / บัตร / วัน) 

เงื่อนไขและรายละเอียดการแลกรับบตัรชมภาพยนตร์ 

1. สงวนสิทธ์ิรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตอิออนทุกประเภทท่ีออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านัน้ (ยกเว้นบัตรเครดติเพื่อองค์กร) 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะสมาชิกท่ีมีการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน ณ ร้านค้าเช่าภายใน 
   ศนูย์การค้าสยามพารากอน ในระหว่างวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2559  – 15 มกราคม 2560 (56 วนั) เท่านัน้ 

3. สะสมยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติอิออนครบทกุ 5,000 บาท / บัตร / วนั รับสิทธ์ิ แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซนีีเพล็กซ์   
   จ านวน 2 ที่นัง่ (ที่นัง่ปกติ)   จ ากัดการแลกรับบัตรชมภาพยนตร์สงูสดุ 10 ใบ / บัตร / วนั) 

4. สมาชิกต้องแสดงเซลส์สลิปที่มีการใช้จ่ายสะสมผ่านบตัรเครดิตอิออนภายในวนัเดียวกนัครบทุก 5,000 บาท และบตัรเครดิตอิออน  
   เพื่อแลกรับบตัรชมภาพยนตร์ 

5. สมาชิกสามารถแลกรับบตัรชมภาพยนตร์ ณ จดุแลกรับการสมนาคณุของสยามพารากอน  ชัน้ M STARDOME 
6. เซลส์สลิปที่น ามาแลกรับบัตรชมภาพยนตร์สามารถใช้ได้วนัตอ่วนัเท่านัน้ และไม่สามารถน ามาแลกซ า้ในรายการนีห้รือรายการส่งเสริม 

   การขายอื่นได้อีก 
7. การสะสมยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน ไม่ร่วมรายการดังต่อไปนี  ้  :  รายการใช้จ่ายในโซนห้างสรรพสินค้าพารากอน     
   สินค้าประเภท Food Hall, Home Fresh Mart, Gourmet Market, Power Mall, เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์และบุหร่ี, บตัรก านลั, บตัรเตมิเงิน 
   ทกุประเภท, สินค้าผ่อนช าระ, สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, ทองค า และจิวเวอร่ี , รายการธุรกรรมทางการเงิน เช่น รายการสินเช่ือเช่าซือ้  
  รายการสินเช่ือเงินกู้ทกุประเภท การเบิกเงินสดล่วงหน้า คา่ปรับ คา่ธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มี  
  การคนืสินค้าในภายหลงั 

8. บตัรชมภาพยนตร์มีจ านวนจ ากัดและไม่สามารถโอนสิทธ์ิ,แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ/หรือผลิตภณัฑ์อื่นได้ 
9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของข้อมลูหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการและ  

   เซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จ าเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือค าตดัสินของบริษัทฯ เป็นที่สิน้สุด  
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงับ หรือยกเลิกการมอบบตัรชมภาพยนตร์ ในกรณีมีการใช้บัตรเครดติที่เป็นไปในลกัษณะการใช้เพื่อ 

   การค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดติในทางที่มิชอบ ผิดกฎหมาย หรือผิดวตัถปุระสงค์ในการใช้บตัรเครดิตโดยสุจริต หรือมีการโอนเงิน  
   เข้าบญัชีบตัรเครดิต ซึง่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บตัรเครดิตให้เกินกวา่วงเงินที่บริษัทฯ ก าหนด หรือบริษัทฯ ตรวจพบภายหลงั  
   วา่มีการยกเลิกการท ารายการของรายการส่งเสริมการขายนี  ้

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ 
   รับผิดชอบตอ่ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ 

12. โปรดตรวจสอบเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเตมิ ณ จุดขาย หรือสื่อประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th 
13. ข้อตกลงและเง่ือนไขนีจ้ัดท าขึน้เป็นภาษาไทย, ภาษาองักฤษ ในกรณีที่มีความแตกตา่งหรือไม่สอดคล้องกนัระหว่างภาษาไทย,  

  ภาษาองักฤษ ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลกัในการตีความ 

http://www.aeon.co.th/
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สิทธิพเิศษส าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพครบตามเงื่อนไข  

รับเครดิตเงนิสูงสุด 40,000 บาท (เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทติย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
เฉพาะวันท่ี  25 - 27  พ.ย. / 2-5 ธ.ค./ 9-12 ธ.ค./ 16-18 ธ.ค./ 23-25 ธ.ค./ 30-31 ธ.ค. 59  

                1-2  ม.ค. / 6-8 ม.ค. / 13-15 ม.ค. 2560 

ยอดใช้จ่าย สิทธิพเิศษ 
ครบทกุ 10,000  บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน  200  บาท   
ครบทกุ 50,000  บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน  1,500  บาท    

ครบทกุ 100,000 บาท/เซลล์สลิป 
+ แลกคะแนนสะสมเท่ายอดซือ้ 

 
รับเครดิตเงินคืน 20% 

 

 เงื่อนไข: 

 สทิธิพิเศษเฉพาะเซลล์สลิปบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ภายใต้ชื่อ-สกุล / หมายเลขบตัรเดียวกนั  ที่มียอดใช้จ่ายภายในวนัเดียวกนั  ณ 
ร้านค้าภายในศนูย์การค้าสยามดิสคฟัเวอร่ี, สยามเซ็นเตอร์, และสยามพารากอน ที่ร่วมรายการ  เพื่อลงทะเบียนรับสทิธ์ิ ณ จุด
ลงทะเบียนที่ทางศนูย์การค้าฯ ก าหนด  และขอสงวนสทิธ์ิการรับสิทธิพิเศษ เฉพาะเซลล์สลิปที่ลงทะเบียนเรียบร้อยเท่านัน้   

 สงวนสทิธ์ิ  เฉพาะการซือ้สนิค้าและช าระแบบเต็มจ านวนที่ร้านค้าภายในศนูย์การค้าฯ (การแบ่งช าระผ่าน Be Smart ไม่สามารถร่วม
รายการสง่เสริมการขายนี)้ 

 สงวนสทิธ์ิ ยกเวน้ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน, Gourmet  Market & Home Fresh Mart และ Power Mall 

 สงวนสทิธ์ิ ส าหรับ Tier 1-2 จ ากดัการรับ เครดิตเงินคืน สงูสดุ 6,000 บาท /ท่าน/บญัชีบตัร ตลอดรายการ 

 สงวนสทิธ์ิ ส าหรับ Tier 3 จ ากดัการรับเครดิตเงินคืน สงูสดุ 40,000 บาท /ท่าน/บญัชีบัตร ตลอดรายการ  

 สงวนสทิธ์ิการแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Reward และ
เป็นบตัรหลกัเท่านัน้ ยกเว้น บตัรเครดิตไทเทเนียม บตัรเครดิตแอร์เอเชีย และบตัรเสริมไม่ร่วมรายการ 

 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิ ยกเว้น  บตัรเครดิตประเภทองค์กร ,บตัรเครดิตสว่นราชการ ,บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบตัรเครดิตเพื่อการ
จดัซือ้ ไม่ร่วมในรายการสง่เสริมการขายนี  ้  

 ธนาคารจะท าการเครดิตเงินคืน ภายใน 60 วนั หลงัจบโครงการ 

 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 กรณีมีข้อโต้แย้ง ค าตดัสนิของธนาคาร ถือเป็นที่สิน้สดุ 
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 ผ่อน 0% 4-6 เดือน พร้อมรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 3,000 บาท  
 สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารซีไอเอ็มบีไทยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ก าหนด 
 

ยอดใช้จ่ายตัง้แต่ (บาท) รับสิทธ์ิผ่อนช าระ 0% นาน รับเครดติเงนิคืน (บาท) 
30,000-49,999 บาท 4 เดือน 200 บาท 
50,000-199,999 บาท 5 เดือน 400 บาท 
ครบ  200,000 บาทขึน้ไป 6 เดือน 3,000 บาท 

เงื่อนไขรายการ 

 ผู้ ร่วมรายการสง่เสริมการใช้บตัรนีต้้องเป็นสมาชิกบตัรเครดิต (บตัรหลกั และบตัรเสริม) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) 

 สทิธิพิเศษส าหรับรายการสง่เสริมการใช้บตัรนี ้เฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตที่ยงัคงสภาพสมาชิก ในวนัที่ท ารายการขอผ่อนช าระหรือรับ
เครดิตเงินคืน 

 สมาชิกบตัรเครดิตที่มียอดค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตของธนาคาร ที่ ร้านค้าใน ศนูย์การค้าสยามดิสคฟัเวอร่ี, สยามเซ็นเตอร์, และสยาม
พารากอน รับสทิธิพิเศษ 2  ต่อ  1. รับสทิธิผ่อนช าระ 0% นานสงูสดุ 6 เดือน  1 ครัง้/บตัรหลกั/ตลอดรายการ และ/หรือ 2. รับเครดิตเงิน
คืนสงูสดุ  3,000 บาท  ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ดงันี ้ 

 สมาชิกบตัรเครดิตที่มียอดค่าใช้จ่ายขัน้ต ่าตัง้แต่ 10,000 บาทขัน้ไป/เซลล์สลปิ สามารถน ายอดค่าใช้จ่ายดงักล่าวมาสะสมหรือรวมกัน 
เพื่อรับสทิธิในการผ่อนช าระ ดงันี ้ 

 สมาชิกบตัรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายตัง้แต่  30,000 – 49,999 บาท รับสทิธิผ่อนช าระ 0% นาน 4 เดือน 

 สมาชิกบตัรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายตัง้แต่  50,000 – 199,999 บาท รับสทิธิผ่อนช าระ 0% นาน  5 เดือน 

 สมาชิกบตัรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายตัง้แต่  200,000 บาท ขึน้ไป รับสทิธ์ิผ่อนช าระ 0% นาน 6 เดือน  

 สมาชิกบตัรเครดิตที่มียอดค่าใช้จ่ายสะสม ตัง้แต่วนัที่  1 พ.ย. 59 – 31 ม.ค. 60 ตามที่ธนาคารก าหนด มีสทิธิได้รับเครดิตเงินคืน ดงันี ้

 สมาชิกบตัรเครดิตที่มียอดค่าใช้จ่ายตัง้แต่ 30,000 – 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท  

 สมาชิกบตัรเครดิตที่มียอดค่าใช้จ่ายผ่อนช าระตัง้แต่ 50,000 – 199,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท 

 สมาชิกบตัรเครดิตที่มียอดค่าใช้จ่ายตัง้แต่ตัง้แต่ 200,000 บาท ขึน้ไปรับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท 

 สมาชิกบัตรเครดิตมีสิทธ์ขอผ่อนได้ 1 ครัง้ ตลอดรายการ และ ต้องแจ้งขอใช้บริการผ่อนช าระ ผ่านทางโทรศัพท์ก่อนวันสรุป
ยอดบัญชีบัตรเครดิต หากวันท ารายการขอใช้บริการผ่อนช าระ ตรงกับวันตัดรอบบัญชี   ทางธนาคารจะท าการเรียกเก็บ
รายการในวันท าการถดัไป สมาชิกบัตรเครดิตต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและมีสถานะบัตรปกติในวันที่ท ารายการ 
และตลอดระยะเวลาจนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ 

 สมาชิกบตัรเครดิตประสงค์จะยกเลกิการใช้บริการบตัรเครดิต หรือยกเลกิการผ่อนช าระก่อนการผ่อนช าระเสร็จสิน้ไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ก็
ตาม สมาชิกบัตรเครดิตจะต้องช าระยอดคงค้างที่เหลอืทัง้หมดให้แก่ธนาคารทนัที 
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เงื่อนไขรายการ(ต่อ) 

 สมาชิกบตัรเครดิตไม่สามารถเปลีย่นแปลงรายการผ่อนช าระได้ 

 รายการผ่อนช าระด้วยบตัรเครดิตจะไม่ได้รับคะแนนสะสม Bonus Point 

 รายการผ่อนช าระด้วยบตัรเครดิต ไม่สามารถเข้าร่วมรายสง่เสริมการขาย และรายการสง่เสริมการใช้บัตรอื่นๆได้ 

 รายการเครดิตเงินคืนจะถูกค านวณแล้วโอนเข้าบญัชีบตัรเครดิตบัตรหลกัภายใน 60 วนั หลงัจากวนัที่สิน้สดุรายการส่งเสริมการใช้บัตร  

 รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนเปลี่ยน/แลก/ทอน/เป็นเงินสดได้ 

 สนิค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ, การซือ้แบบผ่อนช าระ, สนิค้าแลกซือ้ , สรุา, บตัรของขวญั, บตัรของขวัญอิเลก็ทรอนิกส์, ร้านค้าเช่า
ภายในห้างฯและศนูย์การค้าไม่สามารถน ามาค านวณเครดิตเงินคืนในรายการสง่เสริมการใช้บัตร 

 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยงัคงสภาพสมาชิกอยู่จนถึงวนัที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่านและไม่
มีการผิดนัดช าระกบัทางธนาคารตามที่ธนาคารก าหนดทัง้นี ้ธนาคาร ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไข 

 ระยะเวลา และสทิธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการสง่เสริมการขายนีโ้ดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆให้
ถือเอาค าตดัสนิของธนาคารเป็นที่สดุ 

 เงื่อนไขอื่นๆ ของการใช้บัตรเครดิตเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาการให้บริการบตัรเครดิตทุกประการ 

 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ CIMB Call Center 0 2626 777  

 
 

                  
 

 

รับสิทธ์ิแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์จ านวน  1  ที่น่ัง (ที่น่ังปกต)ิ 

เม่ือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติธนาคารออมสินครบ 5,000 บาทขึน้ไปต่อเซลส์สลิป  
(จ ากัดการแลกรับสูงสุด 2 ใบ / บัตร / วัน) 

เงื่อนไข  

1. รับบตัรชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซนีีเพล็กซ์ จ านวน 1 ที่นัง่โดยได้ 2 สิทธ์ิ/ บตัร/ วนั เม่ือลกูค้าใช้จ่ายผ่านบัตรตัง้แต่ 5,000  

    บาท ขึน้ไป 

2. ธนาคารฯขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์  

    โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 

 
 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.gsb.or.th/media-releases/logo.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjruJyI3ZjQAhWBro8KHamTBU4QwW4IFTAA&sig2=0qxuMB684ppTLTmoNaU9dw&usg=AFQjCNHn6RyNmGbY5MF5QZWTSVsyqM2i6Q
http://www.google.co.th/url?url=http://www.gsb.or.th/media-releases/logo.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjruJyI3ZjQAhWBro8KHamTBU4QwW4IFTAA&sig2=0qxuMB684ppTLTmoNaU9dw&usg=AFQjCNHn6RyNmGbY5MF5QZWTSVsyqM2i6Q
http://www.google.co.th/url?url=http://www.gsb.or.th/media-releases/logo.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjruJyI3ZjQAhWBro8KHamTBU4QwW4IFTAA&sig2=0qxuMB684ppTLTmoNaU9dw&usg=AFQjCNHn6RyNmGbY5MF5QZWTSVsyqM2i6Q


9 
 

 
 
 

อภสิิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบัตรเครดติซิตี ้ 
 

 ต่อที่ 1*  รับคะแนนสะสมซิตีรี้วอร์ด 170,000 คะแนน  
  เม่ือใช้จ่ายครบ 170,000 บาทขึน้ไป/ เซลล์สลิป  
  (จ ากัด 17 คนแรก/ ศูนย์การค้า/ ตลอดรายการ / ต้องลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนตามที่ศูนย์ฯก าหนด) 

 ต่อที่ 2*   

 รับคะแนนสะสม  5X เม่ือใช้จ่ายทุกๆ 5,000 บาท / เซลล์สลิป   หรือ 

 รับคะแนนสะสม 12X เม่ือใช้จ่ายครบ 100,000 บาทขึน้ไป / เซลล์สลิป 
 

  (จ ากัดการใช้จ่ายที่  100,000 บาท/ สมาชิกบัตร/ ศูนย์การค้า/ ตลอดรายการ) 

ลงทะเบียนครัง้เดียวผ่าน SMS พิมพ์ HNY17 เว้นวรรค 1 ครัง้ ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย  

(ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712333 ค่าส่งครัง้ละ 3 บาท 
 
 

***พเิศษรับเพิ่มบัตรก านัลห้องพกัประเภท Resort Classic Garden View Room  พร้อมอาหารเช้า  
ที่ InterContinental Pattaya Resort 1 คืน มูลค่า 15,676 บาท  
จ ากัดส าหรับลูกค้า 20 ท่านแรกท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรฯครบตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ  
 

เงื่อนไขธนาคารซิตีแ้บงก์:  

1. *สงวนสทิธ์ิส าหรับลกูค้า 17 คนแรกของแต่ละศนูย์การค้า ที่มาลงทะเบียน ณ Citi M Visa Customer Service 
2. ส าหรับ บตัรซิตี ้แคชแบ็ก จะได้รับเครดิตเงินคืน 17,000 บาท ของยอดการใช้จ่าย 170,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ  
3. แสดงใบเสร็จร้านค้าที่ซือ้สนิค้าผ่านบัตรฯ ควบคู่ภายในวนัและศนูย์การค้าเดียวกนั  
4. **สงวนสิทธ์ิส าหรับลกูค้าที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ในแต่ละช่วงเวลาของโปรโมชัน่ของแต่ละศนูย์การค้าเท่านัน้  
5. ส าหรับ บตัรซิตี ้แคชแบ็ก จะได้รับเครดิตเงิน 1.5% ของยอดการใช้จ่าย ทกุๆ 5,000 บาทจนถงึ 99,999. 99 บาท หรือ 4% ของยอดการใช้

จ่าย 100,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ  
6. */**ยอดคะแนนสะสมพิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน จะถกูโอนเข้าบญัชีบตัรฯหลกั ภายใน 60 วนัหลงัจบรายการ โดยสมาชิกบตัรเครดิต

จะต้องคงสภาพสมาชิกบตัรเครดิตจนถึงวนัที่ท าการโอนคะแนนสะสมพิเศษ หรือ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี  
7. ส าหรับบัตรเครดิตซิตี ้รอยลั ออร์คิดพลสั ทกุประเภท รับคะแนนสะสมซิตี ้รีวอร์ด คร่ึงหนึง่  
8. คะแนนสะสม5x หรือ 12x รวมคะแนนสะสมปกติแล้ว 
9. การซือ้สนิค้าเชิงพาณิชย์จะไม่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ  
10. ยกเว้นยอดใช้จ่ายในห้างสรรพสนิค้า พารากอน/ พาวเวอร์ มอลล์ /กร์ูเมต์ มาร์เก็ต และสนิค้าผ่อนช าระผ่านระบบ Citi PayLite  

ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบ่งช าระส าหรับบตัรก านัลศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์และพาราไดซ์ พาร์ค เท่านัน้  
11. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ 
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เงื่อนไขธนาคารซิตีแ้บงก์: (ต่อ) 

12. สงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตซิตีท้ี่ออกในประเทศไทยเท่านัน้  
13. ธนาคารซิตีแ้บงก์ไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสยักรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรด

สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ  
14. ธนาคารซิตีแ้บงก์ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาตัดสนิข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัรายการส่งเสริมการขายนี ้ 
15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรฯ 1588  
CBUD62 
 

เงื่อนไขการรับบัตรก านัลที่พัก*** 

1 .จ ากดับตัรก านัล 1 ใบ/ท่าน(รวมบัตรหลกัและบตัรเสริม)/ตลอดรายการ 
2. สงวนสทิธ์ิส าหรับลกูค้าที่มาลงทะเบียนและใช้จ่ายตามเง่ือนไข ที่ Citi M Visa Customer Service พารากอน 20 ท่านแรกเท่านัน้ 
3. เงื่อนไขการใช้บัตรก านลัสามารถตรวจสอบได้ที่ Citi M Visa Customer Service 

 
 

 

 

 

สิทธิพเิศษ  2 ต่อเฉพาะผู้ถือบัตรเครดติกสิกรไทย 

ต่อที่ 1 :  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท* 
- รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อช้อปตัง้แต ่20,000 บ.ขึน้ไป/เซลส์สลิป  

- รับเครดิตเงินคืน 1,200* บาท  เมื่อช้อปตัง้แต ่60,000 บ.ขึน้ไป/เซลส์สลิป  

- รับเครดิตเงินคืน 4,500* บาท  เมื่อช้อปตัง้แต ่180,000 บ.ขึน้ไป/เซลส์สลิป  
(จ ากดัการรับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 4,500 บ./ท่าน ตลอดรายการ)   
 

ต่อที่ 2 :  ใช้คะแนนแลกเท่ายอดซือ้รับเครดิตเงินคืน 10%**   
สง่ SMS ลงทะเบียนรับสทิธ์ิแลกคะแนน พิมพ์ PG (วรรค) หมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย (วรรค) จ านวนคะแนนที่ต้องการแลก  
สง่มาที่ 4545888 (ค่าสง่ครัง้ละ 3 บาท) 
พิเศษ แลกครบทุก 10,000 คะแนน รับบัตรก านัลสตาร์บัคส์มูลค่า 100 บาท (จ ากัดสูงสุด 1,000 บาท/ท่าน ตลอดโครงการ) 
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เงื่อนไข :  
*- จ ากดัรับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 4,500 บาท /ท่าน /ตลอดรายการ  เฉพาะการใช้จ่ายที่ศนูย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวนัที่ 21 พ.ย. 59 – 
15 ม.ค. 60  
- น าใบเสร็จและเซลล์สลปิมาลงทะเบียนที่จดุลงทะเบียนของธนาคาร ฯ เท่านัน้  
- ยกเว้น บตัรเครดิตนิติบุคคล บตัร Fleet Card  บตัรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บตัรเครดิตไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay  และ 
KBank  Smart Pay By Phoneไม่สามารถน ายอดมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนส าหรับรายการนีไ้ด้ 
 - กรณีที่ทางผู้ ถือบตัรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ 
ภายหลงั 
จากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบญัชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบตัรเครดิตนัน้ตามที่
ธนาคาร 
ได้มีการเครดิตเงินคืนให้ 
- ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบัตรเครดิตของผู้ ถือบตัร โดยแสดงยอดใบแจ้งหนีบ้ตัรเครดิตภายใน 60 วนัหลงัจบรายการ 
- รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้ 
- ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ค าตดัสนิของธนาคาร ถือเป็นที่สิน้สดุ 
**- เงื่อนไขการใช้บตัรก านัลเป็นไปตามที่ร้านค้าก าหนด 
- ธนาคารสงวนสทิธ์ิการร่วมรายการ เฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตกสิกรไทยที่ยงัคงสภาพสมาชิกปกติและมีประวติัการช าระเงินตรงตามเง่ือนไข
กบัธนาคารเท่านัน้ 
- บตัรเครดิตดิไทเทเนียม บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบคุคลทกุประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนีไ้ด้ 
- คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถกูตดัจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรตามจ านวนคะแนนที่ท าการแลก และคะแนนสะสมที่แลกไป
แล้วไม่สามารถยกเลกิ ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ 
- บตัรก านลัจะจดัสง่ไปยงัที่อยู่ในการจดัสง่ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ภายใน 60 วนัท าการ นบัจากวนัที่จบโครงการ 
*/** - ธนาคารมีสทิธิในการเปลีย่นแปลงเงื่อนไข ข้อก าหนด และยกเลกิรายการสง่เสริมการขายนี  ้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีกรณี
พิพาท ค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นที่สิน้สดุ  
- ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จดุขาย หรือสอบถามที่ K-Contact Center 0 2888 8888    
จดุขาย หรือสอบถามที่ K-Contact Center 0 2888 8888    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 

         
 

สิทธิพเิศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดติกรุงศรีรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท 
เม่ือใช้จ่ายครบ   (บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป) รับเครดติเงนิคืน 

20,000 250 

50,000 1,000 

100,000 2,500 
  

จ ากัดรับเครดิตเงนิคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ตลอดรายการ 
         

เงื่อนไข  

 สอบถามรายละเอียดและเง่ือนไขเพิ่มเตมิ ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าเช่าในศนูย์การค้าสยามพารากอน และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านัน้  

 สงวนสิทธ์ิการให้เครดติเงินคนืเฉพาะลกูค้าท่ีใช้จ่ายตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯก าหนดและลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนของศนูย์การค้าเท่านัน้ (สยาม
พารากอน: จดุลงทะเบียน Stardome ชัน้ M) มิฉะนัน้ถือวา่สละสิทธ์ิ  

 เง่ือนไขการรับเครดิตเงินคนื : สงวนสิทธ์ิการให้เครดติเงินคนืสงูสดุ 5,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชี ภายใต้ช่ือ-นามสกลุเดยีวกนั ตลอดรายการ
ส่งเสริมการขาย  

 บริษัทฯจะเครดติเงินคนืเข้าบญัชีบตัรฯภายใน 90 วนัหลงัสิน้สดุรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบตัรเสริมเครดติเงินคนืจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลกั
เท่านัน้)  

 ในกรณีสงสยัวา่ไม่ได้รับเครดิตเงินคนื โปรดติดตอ่ศนูย์บริการบัตรเครดติภายใน 120 วนัหลงัจากวนัที่จบรายการ  

 ยอดการใช้จ่ายแตล่ะรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะค านวณเครดติเงินคนืตอ่เซลล์สลิป  

 รายการส่งเสริมการขายนีไ้ม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดิตคนืเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยงัคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวตักิารช าระดีจนถึงวนัที่มีการเครดิตเงินคนืในบญัชีของท่าน  

 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึน้ ในวนัที่ก าหนดเท่านัน้ไม่นบัรวม ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่
ถกูยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลงั ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลกับริษัทฯ  

 รายการเครดิตเงินคนืไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้  

 สงวนสิทธ์ิในการเรียกเครดิตเงินคนืจากสมาชิกบตัร ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงัวา่มีการยกเลิกการท ารายการของรายการส่งเสริมการขายนี ้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ โดยถือข้อมลูท่ีบริษัทฯมีอยู่เป็นส าคญั ผู้ ถือบัตรควรเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณีจ าเป็น  

 บริษัทฯ ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสยักรุณาตดิต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านัน้  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯก าหนด หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสินของ
บริษัทฯ ถือเป็นที่สดุ  

 ยกเว้นการซือ้สินค้าผ่อนช าระ Krungsri Smart Plan  

 ให้บริการสินเช่ือโดย บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั  
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   สิทธิพเิศษส าหรับสมาชิกบัตรเครดติ KTC 

   ช้อปรับปี 2017 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%  

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

- รับเงินคืน 15% ส าหรับยอดซือ้ 7,001 – 20,000.- ขึน้ไปตอ่เซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซือ้ แลกรับ 

- รับเงินคืน 17% ส าหรับยอดซือ้ 20,001.- ขึน้ไปตอ่เซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซือ้ แลกรับ 
 

หมายเหต ุ: ส าหรับสมาชิกบตัรเครดิต KTC ทีน่ าเซลล์สลิปจากการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตฯ กบัร้านคา้เช่าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน 
มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทัง้หมดของรายการทีจุ่ดแลกรับสิทธิพิเศษภายในศูนย์การคา้ฯ โดยยกเวน้เซลส์สลิปยอดใช้
จ่ายผ่านบตัรเครดิตฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้างสรรพสินคา้ Siam Paragon  
 

เงื่อนไข 

 ยกเว้นบตัรเครดิต KTC Cash Back, บตัรเครดิต KTC ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บตัรเครดิตKTC Visa Corporate Gold 
และบตัร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิการมอบสทิธิประโยชน์ตามรายการนีใ้ห้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัด
ช าระหนีต้ลอดระยะเวลาร่วมรายการสง่เสริมการขายจนถงึวนัที่เคทีซีมอบสทิธิประโยชน์ในรายการนีใ้ห้สมาชิกบตัรเครดิตฯ และขอสงวน
สทิธ์ิเฉพาะการซือ้สนิค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยสว่นบุคคลเท่านัน้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกบัที่ก าหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวัน
ต่อวนัที่สมาชิกท ารายการเท่านัน้ โดยคะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทนัทีที่สมาชิกบตัรเครดิตฯ ใช้แลก
เพื่อรับเครดิตเงินคืน 

 ขอสงวนสทิธ์ิการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบัตรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุรายการ 

 ขอสงวนสทิธ์ิโดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นส าคัญ สมาชิกบตัรเครดิตฯ ผู้ ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกบัเคทีซีรวมทัง้เซลส์
สลปิเพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจ าเป็น 

 ขอสงวนสทิธ์ิสทิธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ 

 กรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสนิของเคทีซีถือเป็นที่สิน้สดุ 

 เคทีซีขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อก าหนดและเง่ือนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสนิของเคทีซี ถือเป็นที่สิน้สดุ 

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

 

http://www.ktc.co.th/
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สิทธิพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์   
 

รับเงนิคืน 3%   เมื่อใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาท / ใบเสร็จ 

รับเงนิคืน 5%  เมื่อใช้จ่ายครบ 100,000 บาท ขึน้ไป  / ใบเสร็จ 

พิเศษ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.59  - 15 ม.ค. 60  
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร SCB First ครบ 120,000 บาท ขึน้ไป  
รับฟรีบัตรก านัลห้างฯ พารากอนมูลค่า 10,000 บาท (จ ากัด 84 ท่านแรกเท่านัน้ )   
 

เงื่อนไข  

 ต้องลงทะเบียน ณ จดุแลกรับการสมนาคณุที่ก าหนด   ชัน้ M  STARDOME  (หน้า ร้าน D&G) 

 การใช้จ่าย ครบทกุ 10,000 บาท / ใบเสร็จ 

 การใช้จ่ายครบ 100,000 บาทขึน้ไป  / ใบเสร็จ 

 ขอสงวนสิทธ์ิ การใช้จ่ายครบ 120,000 บาทขึน้ไป / ใบเสร็จ เม่ือใช้จ่ายผ่านบัตร SCB First  ณ ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า 
สยามพารากอน - ร้านค้าในกลุ่ม Fashion เคร่ืองหนัง กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดับ นาฬิกา Jewelry Watch Dining  เท่านัน้ 
ยกเว้น สินค้าผ่อนช าระ การซือ้เพื่อค้า ขายส่ง บัตรโทรศัพท์  ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน  การใช้จ่ายที่ ร้าน Mobile ร้าน AIS / 
DTAC / True / Jaymart / istudio / Vertu / Samsung / บัตรโทรศัพท์  ค่าโทรศัพท์มือถอืรายเดือน บัตรเติมเงิน  Gift Card 
Voucher เคร่ืองยนต์ รถยนต์ ค่าน า้ ค่าไฟ  การแลกเปลี่ยนเงนิ  สินค้าผ่อนช าระ SCB 0% ดีจงั   

 สงวนสทิธ์ิจ ากดัให้เงินคืนสงูสดุ 5,000 บาท  ต่อ ท่าน ตลอดรายการ  

 สวนสิทธ์ิรับบตัรก านัล  10,000 บาท ต่อท่านต่อตลอดรายการ  และจ ากดั 84  ท่านแรกเท่านัน้  

 ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงินสดได้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิในการให้ของสมนาคณุเฉพาะบตัรเครดิตไทยพาณิชย์โดยผู้ ถือบตัรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรและไม่ผิดนัดช าระเงิน
ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอเรียกคืนในกรณีที่ตรวจพบในภายหลงัว่าผู้ที่ได้รับสทิธ์ิมีคณุสมบติัไม่ถูกต้อง  

 ในกรณีที่ทางธนาคารฯ  ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึน้ มาจากการแบ่งช าระค่าสนิค้าชิน้เดียวกนั ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิปฏิเสธการมอบ
เงินคืน  และเรียกรับสนิค้าคืนได้   

 ขอสงวนสทิธ์ิในการค านวณค่าใช้จ่าย ตามเง่ือนไขเท่านัน้ โดยเศษของการค านวณ ที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้น ามาค านวณในการมอบเงินคืน  

 ในกรณีที่ทางธนาคารฯ มี  2 รายการส่งเสริมการขายที่ซ้อนกนั  ขอสงวนสทิธ์ิส าหรับลกูค้าโดยได้รับรายการส่งเสริมการขายจากรายการนี ้
เท่านัน้   และ ไม่สามารถลงทะเบียน รายการส่งเสริมการขายซ า้กันได้ 

 เงินคืน จะปรากฎในใบแจ้งหนีใ้น 60 วนัหลงัจบรายการ  

 เฉพาะสนิค้าที่ร่วมรายการโปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ  จดุขาย 
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ใช้จ่าย 1,500 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป รับ Liverpool Box Set มูลค่า 250 บาท  
ใช้จ่าย 5,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป รับกระเป๋า Fresh Connection มูลค่า 2,290 บาท  
 

*จ ากัดของก านัลอย่างละ 1 ชิน้/หมายเลขบัตร/ตลอดโปรแกรม 
 
เงื่อนไขธนาคาร 

 น าเซลล์สลปิที่มียอดใช้จ่ายตามที่ก าหนดมาแลกรับของก านลั ณ จดุแลกรับการสมนาคณุที่ก าหนด   ชัน้ M  STARDOME   

 รายการซือ้บัตรก านัลของห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆ รวมถงึการช าระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าประกันชีวิต ไม่สามารถน าเซลล์สลิปมาร่วมรายการได้ 

 จ ากดัการรับของก านลั อย่างละ 1 ชิน้/หมายเลขบตัร/ระยะเวลาสง่เสริมการขาย หากธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิกบัตรฯมีการแลก
ของก านลัเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเงินในบญัชีบตัรหรือเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตตามมลูค่าของของก านลั
ที่สมาชิกบตัรฯ รับเกินสทิธ์ิ 

 ของก านลัไม่สามารถโอนสทิธ์ิหรือเปลีย่นแปลงเป็นเงินสดได้ 

 ธนาคารฯ ไม่ใช่ผู้ผลติ หรือผู้น าเข้าส าหรับของก านัล ธนาคารฯ ไม่มีสว่นรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของของก านลั 

 ส าหรับรายการที่ถกูยกเลิก/คืนในภายหลงั หรือในกรณีที่สมาชิกบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินหรือร้านค้ายินยอมคืนยอดใช้จ่ายหลงัจากที่
ธนาคารฯ ได้มอบของก านัลแล้ว ธนาคารฯ จะหกัเงินจากบญัชีบัตรเครดิตหรือเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตตามมลูค่าของของก านัลที่
สมาชิกบตัรฯได้รับไป  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงของก านัล (หากของก านลัหมด หรือเนื่องจากเหตอุื่นตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร) หรือ
แก้ไข  เพิ่มเติม หรือ เปลีย่นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 ยอดการใช้จ่ายของบัตรเสริมจะนบัรวมกบัเข้ากบัยอดใช้จ่ายของบัตรหลกัเพื่อจะได้รับสิทธิตามเงื่อนไขของรายการนี  ้     

 ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 กรณีที่การสง่เสริมการขายนีข้ดัหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกบักฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานก ากบัใดๆ ธนาคารฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิที่จะยกเลกิรายการได้   

 กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง ค าตดัสนิของธนาคารฯ  ถือเป็นที่สดุ 
 
              
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Standard_Chartered.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5zMSw3pjQAhUKsY8KHVxUDoMQwW4IFTAA&sig2=zCplsM1WcD4prkboMdDsEw&usg=AFQjCNHvznBQG3eKEpssdbVhFdoCO21m8w
https://www.google.co.th/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Standard_Chartered.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5zMSw3pjQAhUKsY8KHVxUDoMQwW4IFTAA&sig2=zCplsM1WcD4prkboMdDsEw&usg=AFQjCNHvznBQG3eKEpssdbVhFdoCO21m8w
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รับเครดติเงนิคืนสูงสุด 15% หรือแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน 

ต่อที่1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ตลอดรายการ (สูงสุด 6,000 บาท)   
(เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแบบช าระเต็มจ านวน/เซลล์สลปิ / สงวนสทิธ์ิส าหรับการรูดแยกใบเสร็จเพื่อช าระเงิน) 

ยอดใช้จ่ายตอ่เซลล์สลิป  เครดิตเงินคนื  

10,000 บาทขึน้ไป 300 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 1,700 บาท 

120,000 บาทขึน้ไป 6,000 บาท  

 

 

ต่อที่2: รับเครดิตเงินคืน 10% เม่ือใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซือ้/เซลล์สลปิ 

หรือ    แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน  
               (เมื่อช้อปสนิค้าจากทุกร้านภายในศนูย์การค้าฯ ยอดใช้จ่ายผ่านบตัรธนชาตขัน้ต ่า ตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ  

                ผู้ ถือบตัรสามารถน าเซลส์สลปิที่ซือ้สนิค้ามาเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนนาน 6 เดือน ณ จดุลงทะเบียน ที่ก าหนด 

                ภายในวนัที่ท ารายการซือ้สนิค้าเท่านัน้) 
 

เงื่อนไขต่อที่ 1 :  

 ขอสงวนสทิธ์ิการรับเครดิตเงินคืน ส าหรับลกูค้าที่ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคณุ ชัน้ M, Star Dome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ท
เม้นสโตร์ ฝ่ังร้าน Valentino) 

 *การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี  ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบตัรฯ  ตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป / หมายเลขบัตร /
เซลล์สลปิ   และท ารายการแบบช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้จ่าย / บญัชีบตัร / 
เซลล์สลปิ(ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึน้ในทกุยอดใช้จ่ายจะไม่น ามาค านวณเครดิตเงินคืน 

 จ ากดัการรับเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีสงูสดุ 6,000 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ 

 การเครดิตเงินคืนจะค านวณจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทัง้บัตรหลกั และบตัรเสริมรวมกนัจากทกุรายการสง่เสริมการ ขายที่ศนูย์การค้า
สยามพารากอน ระหว่าง วนัที่ 24 พ.ย. 59 – 8 ม.ค. 60 เท่านัน้ ยกเว้น การเปลี่ยนยอดซือ้ปกติเป็นรายการผ่อนช าระ (IPP on Call) ผ่าน 
Call Center  และ/หรือ  ณ จดุแลกของสมนาคณุ   การซือ้บัตรก านลัศนูย์ฯ  โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตัรหลกัเท่านัน้  
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เงื่อนไขต่อที่ 1 :  

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตัรเครดิตบตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย และขอสงวนสทิธ์ิคืนเงิน
เข้าบญัชีเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตที่ยงัคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนดัช าระจนถึงวนัที่ท าการเครดิตเงินคืน  

 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะระงบั หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บตัรเครดิตที่เป็นไปในลกัษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้
บตัรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวตัถปุระสงค์ในการใช้บตัรเครดิตโดยสจุริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบญัชีบัตรเครดิต ซึง่มีผล
เป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ ก าหนด 

 การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลีย่น หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้ 
 

เงื่อนไขต่อที่ 2 :  

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยต้องเป็นบตัรหลกัที่มีคะแนนสะสมใน
บตัรฯ เท่านัน้  

 ผู้ ถือบตัรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากบัยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลปิ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวนัที่ท ารายการ 

 การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสทิธ์ิเฉพาะผู้ ถือบตัรที่มีคะแนนสะสมอยู่ในบตัร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากบั
ยอดใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการในวนัที่ธนาคารฯ ด าเนินการหักคะแนนเพื่อท าการเครดิตเงินคืน  

 ก าหนดการใช้คะแนนเพื่อเป็นเครดิตเงินคืน 10% จากทกุยอดการใช้จ่าย ตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้ไป (กรณียอดใช้จ่ายต ่ากว่า 1,000 บาท 
ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนีไ้ด้) ตวัอย่าง ยอดใช้จ่าย 10,250 บาท ตดัคะแนนที่ 10,200 คะแนน เท่ากบัเครดิตเงินคืน 1,020 บาท (เศษ
ของจ านวนเงินไม่ถงึ 100 บาท ไม่สามารถน ามาแลกเพื่อเป็นสว่นลดได้) ซึง่ลกูค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดคะแนน (Code: 
115001) โดยโทร. 1770 ทกุครัง้ที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดิตเงินคืน 

 คะแนนสะสม T-Rewards จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผู้ ถือบตัรเครดิต ตามจ านวนที่ท าการแลกคะแนนในวนัที่เครดิตเงินคืน  

 ธนาคารฯ จะท าการเครดิตเงินคืนให้กบัผู้ ถือบตัรในวนัท าการถดัไป  

 กรณีที่ลกูค้ามีคะแนนสะสมไม่ครบตามจ านวนเท่ากบัยอดซือ้ ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่ด าเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนน
เท่ากบัยอดซือ้ให้ 

 คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

 คะแนนสะสมที่แลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

เงื่อนไขการแบ่งจ่าย0% :  

 การแบ่งช าระ 0% นานสงูสดุ 6 เดือน  สงวนสิทธ์ิเฉพาะยอดใช้จ่าย ตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลปิ   สามารถแจ้ง
ความประสงค์ ณ จดุแลกของสมนาคณุ ชัน้ M, Star Dome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ฝ่ังร้าน Valentino)  ภายในวนัที่ท า
รายการซือ้สนิค้าเท่านัน้ 

 การอนมุัติเป็นรายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan ขึน้อยู่กบัดลุพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด 

 บตัรเครดิตจะต้องมีสถานภาพปกติไม่มีค้างช าระ ส าหรับในกรณีการผ่อนช าระ 

 ขอสงวนสทิธ์ิรายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan เฉพาะรายการซือ้สินค้าก่อนวนัสรุปรอบบญัชี 2 วนัท าการ 

 รายการซือ้สนิค้าโดยการช าระเต็มจ านวนที่เกิดจากการเพิ่มวงเงินบตัรเครดิตชั่วคราวไม่สามารถน ามาเปลีย่นเป็นรายดารแบ่งช าระ 0% 
Smile Plan ได้ 



18 
 

เงื่อนไขอ่ืนๆ : 

 สทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตธนชาต และบตัรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จ่ายผ่านบตัรฯ เท่านัน้  

 บตัรเครดิตส าหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนีไ้ด้ 

 สทิธิพิเศษนีไ้ม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นได้ 

 ธนาคารไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ  กรณีที่สนิค้าและบริการมีปัญหาในทกุกรณี  โปรดติดต่อห้างฯโดยตรง 

 ข้อก าหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ ก าหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิน้สดุ   

 ธนาคารฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือยกเลกิรายการสง่เสริมการขาย รวมถงึความผิดพลาดในการพิมพ์ 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า   

 กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จดุขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 
 

           
 
 
 

ต่อที่ 1 รับบัตรก านัล Starbucks สูงสุด 1,000 บาท 
  (เฉพาะวันเสาร์และอาทติย์ ระหว่างวันท่ี 21 พ.ย. 59 – 15 ม.ค. 60) 
  รับบัตร Starbucks มูลค่า 500 บาท เม่ือมียอดใช้จ่ายทุกๆ  25,000 บาท/เซลส์สลิป    

*จ ากัดการรับบัตรก านัลสูงสุด 1,000 บาท/ลูกค้า/ตลอดโปรแกรม 

 

ต่อที่ 2    รับคะแนนสะสมเพิ่ม 30%  
  ส าหรับทุกยอดใช้จ่ายทัง้ในและต่างประเทศผ่านบัตรเครดิตยูโอบี (วันที่ 15 พ.ย. 59 – 31 ม.ค. 60)  

  *จ ากัดยอดใช้จ่ายที่น ามาค านวณคะแนนสะสมเพิ่มไม่เกิน 1 ล้านบาท/ลูกค้า/ตลอดรายการ 

ลงทะเบียนครัง้เดียวเพื่อรับสิทธิตลอดรายการส่งเสริมการตลาด โดยส่ง SMS พิมพ์ YE เว้นวรรคตามด้วยเลขบัตรเครดิต  

12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ครัง้ละ 3 บาท) 
 

เงื่อนไขการแลกรับบัตรก านัล 

 กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสนิค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ จดุขาย ธนาคารไม่ได้มีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้า การจ าหน่ายสนิค้าและบริการ 
กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง 

 รายการสง่เสริมการตลาดนี ้ไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น 

 ธนาคารจะมอบของสมนาคณุส าหรับลกูค้าที่มียอดช าระเต็มจ านวนตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยลกูค้าจะต้องติดต่อขอรับของสมนาคณุ 
ณ จดุขาย 

 ยกเว้นการใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในห้างสรรพสนิค้า พารากอน, เพาเวอร์บาย, โฮมเฟรชมาร์ท, Gourmet Market, สรุา, ยา, บตัรก านลัเงินสด, 
บตัรเติมเงินทุกประเภท, สนิค้าผ่อนช าระ, สนิค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ  
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เงื่อนไขการแลกรับบัตรก านัล 

 ยอดใช้จ่ายของบตัรหลกั และบตัรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ ถือบัตรเดียวกนั จะถกูน ามาค านวณรวมเข้าในบญัชีของผู้ ถือบตัรหลกั  

 สงวนสทิธ์ิเฉพาะบัตรเครดิตยโูอบี ที่ออกในประเทศเท่านัน้ยกเว้นบตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัร 
และไม่ผิดนดัช าระ  

 ข้อก าหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

 กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกบัรางวลัหรือของสมนาคณุ ผู้ ถือบตัรฯจ าต้องท าการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถกูต้องภายใน 3 
เดือน นบัจากวนัสดุท้ายที่สิน้สดุรายการเท่านัน้ 

 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2285 1555  หรือ www.uob.co.th 
 

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม 

 สงวนสทิธิเฉพาะบัตรเครดิตยโูอบี ที่ออกในประเทศเท่านัน้ ยกเว้นบตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ ถือบัตรเครดิตจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ 
SMS ,คงสภาพการเป็นสมาชิกบตัร,และไม่ผิดนดัช าระจนถงึวนัที่ธนาคารฯ ท าการบนัทึกคะแนนสะสมในบญัชี 

 จ ากดัยอดใช้จ่ายที่น ามาค านวณคะแนนสะสมเพิ่มไม่เกิน 1 ล้าน บาท/ลกูค้า/ตลอดรายการ 

 ยอดใช้จ่ายที่น ามาค านวณคะแนนสะสมเพิ่ม 30% ในรายการนีต้้องอยู่ระหว่างวนัที่ 15 พฤศจิกายน 59 – 31 มกราคม 2560 โดยยดึถือ
วนัที่ท ารายการขออนมุติั (Transaction Date) เท่านัน้ โดยไม่รวมรายการจากการใช้จ่ายที่เกิดจากหมวด น า้มนั, กองทนุต่างๆ, รายการ
ผ่อนช าระที่เกิดขึน้ก่อนวนัที่ 15 พ.ย.59, ยอดเบิกเงินสดลว่งหน้า, ดอกเบีย้, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และ รายการที่ถกูยกเลกิ
ภายหลงั 

 ธนาคารฯ จะท าการค านวนยอดใช้จ่ายเพื่อให้คะแนนสะสมเพิ่มโดยจะค านวณรายการของบัตรหลกัทกุใบและบตัรเสริมทุกใบรวมกนั และ 
ท าการบนัทึกคะแนนสะสมเพิ่มจากคะแนนสะสมปกติที่ท่านได้รับภายใน 60 วนันบัจากวนัที่จบรายการให้กบับตัรหลกัที่ลกูค้าท าการ
ลงทะเบียนเท่านัน้ 

 คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ 

 กรณีมีข้อโต้แย้งเร่ืองการค านวณคะแนนสะสม ผู้ ถือบัตรจะต้องท าการติดต่อมายงัธนาคารเพื่อตรวจสอบความถกูต้องภายใน 1 เดือนนบั
จากวนัที่ธนาคารท าการบนัทกึคะแนนสะสมให้กบัสมาชิกบัตรฯ 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.uob.co.th/
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เงือ่นไขรายการส่งเสริมการขาย  SIAM THE ULTIMATE GIVING: 
 

(1) The Ultimate Giving Sale  
เฉพาะร้านคา้ที่ร่วมรายการ•โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุด Redemption ประจาํศูนยฯ์ 
(2)  The Ultimate Luxury Lucky Draw 
ชอ้ปครบทุก 2,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ • ลูกคา้เอไอเอส (ตอ้งกดรหัสแลกเอไอเอสพอยท์ 10 พอยท์เพื่อรับสิทธ์ิ) , สมาชิกบตัรเครดิต 
AEON, สมาชิกบตัรเครดิต SCB, สมาชิกบตัร Platinum M card, VIZ Card รับคูปอง 2 ใบ • จาํกดั 100 ใบ / ท่าน / วนั เขียนช่ือ ที่อยู่ เบอร์
โทรศพัท ์หยอ่นใส่กล่องภายในศูนยก์ารคา้สยามพารากอน,สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคฟัเวอร่ี ณ จุด Redemption ประจาํศูนยฯ์ • หมดเขต รับ
ช้ินส่วนวนัท่ี 15 ม.ค. 60 • จบัรางวลั Grand Lucky Draw ในวนัที่ 24 ม.ค. 60 ที่ สยามพารากอน • ประกาศรายช่ือผูโ้ชคดีวนัที่ 26 ม.ค.- 28 ก.พ.
60 ทางเว็บไซต์ www.siamparagon.co.th, www.siamcenter.co.th, www.siamdiscovery.co.th  และเคาน์เตอร์ลูกคา้สัมพนัธ์ ศูนยก์ารคา้สยาม
พารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคฟัเวอร่ี• ผูโ้ชคดีตอ้งติดต่อรับรางวลัภายใน 30 วนั หลงัจากประกาศผลรายช่ือ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละ
สิทธ์ิและทางบริษทัจะทาํการติดต่อผูโ้ชคดีสาํรองในลาํดบัถดัไป • ผูไ้ดรั้บรางวลัตอ้งชาํระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % เป็นเงินสดตามคาํสั่งสรรพากร ทป 
101/2544 • ผูไ้ดรั้บรางวลัตอ้งนาํมูลค่าของรางวลัและค่าหกัภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกบัรายได ้เพื่อยื่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร
ในปลายปีที่ไดรั้บรางวลั • ของรางวลัไม่สามารถโอนให้ผูอ้ื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวลัอื่นๆได ้ • ผูไ้ดรั้บรางวัล
รถยนต์ BMW ตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย, ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งหมดตามเง่ือนไขของบริษทัฯ • ผูท้ี่ไดร้างวลับตัรชมฟุตบอลทีม
Chealsea พร้อมตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั จะตอ้งเดินทางไปตามรอบท่ีระบุ และวนัเวลาท่ีทางบริษทัฯกาํหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้•  
คาํตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และส้ินสุด • ผูไ้ดรั้บรางวลัตอ้งพาํนักอาศยัอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น • พนักงานร้านคา้ในสยาม
พารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคฟัเวอร่ี, พนกังานบริษทัสยามพิวรรธน์ จาํกดั และบริษทัฯ ในเครือทั้งหมด รวมทั้งผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง ไม่มีสิทธ์ิ
เขา้ร่วมรายการ • ขอสงวนสิทธ์ิในการนาํภาพผูโ้ชคดีที่ไดรั้บรางวลั เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพนัธ์ในโอกาสต่างๆ • ตรวจสอบเง่ือนไขเพิ่มเติม 
ณ เคาน์เตอร์ Redemption Siam Paragon  ชั้น M ฝ่ัง Star Dome หรือเคาน์เตอร์ Redemption Siam Center ชั้น 1 หรือ เคาน์เตอร์ Redemption ชั้น 
G, 4 สยามดิสคฟัเวอร่ี 
(3) Top Spender @Siam Paragon 
เฉพาะผูท้ี่มาลงทะเบียนดว้ยตวัเอง พร้อมหลกัฐานบตัรประจาํตวัประชาชนตวัจริง ณ จุด Redemption สยามพารากอน ชั้น M ฝ่ัง Star Dome 
ประจาํศูนยฯ์•รวบรวมใบเสร็จจากร้านคา้ที่ร่วมรายการในสยามพารากอนเพื่อสะสมยอดวนัต่อวนั • ลูกคา้ตอ้งมียอดซ้ือขั้นตํ่าสะสมตลอด
รายการ 500,000 บาทข้ึนไป และตอ้งสะสมยอดซ้ือจากร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้ต่างประเภทกนั อยา่งนอ้ย 2 ประเภทข้ึนไป  เช่น ยอดซ้ือจากร้าน
กลุ่ม Fashion และร้านกลุ่ม Watch เป็นตน้ • ระยะโปรโมชัน่ท่ีสะสมยอดซ้ือไดคื้อระหว่างวนัท่ี 21 พ.ย.59 -15 ม.ค.60 เท่านั้น • ไม่สามารถนาํ
ใบเสร็จมาสะสมยอดก่อน หรือยอ้นหลงันอกเหนือจากระยะเวลาของรายการ• ผูไ้ดรั้บรางวลัตอ้งชาํระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % เป็นเงินสดตามคาํสั่ง
สรรพากร ทป 101/2544 • ผูไ้ดรั้บรางวลัตอ้งนาํมูลค่าของรางวลัและค่าหกัภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกบัรายได ้ เพื่อยืน่ภาษเีงินไดบุ้คคลธรรมดาต่อ
กรมสรรพากรในปลายปีที่ไดรั้บรางวลั • ของรางวลัไม่สามารถโอนใหผู้อ้ื่นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวลัอืน่ๆได ้ • ขอ
สงวนสิทธ์ิยอดใบเสร็จท่ีนาํมาสะสมยอดซ้ือ Top Spender ในรายการน้ีแลว้ ไม่สามารถนาํไปสะสมยอด Top Spender ของรายการอื่นๆไดอ้ีก 
(4) Platinum M Card 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้หอ้งแพลตตินัม่ คลบั ชั้น M ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน โทร. 0-2610-8080 และ 0-2610-8107 
 (5) Bank Privileges 
เง่ือนไขเป็นไปตามรายการส่งเสริมการขาย / เง่ือนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกาํหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุด Redemption ประจาํศูนยฯ์ 

http://www.siamparagon.co.th/
http://www.siamcenter.co.th/
https://www.siamdiscovery.co.th/

