
 
 

1 กมุภาพนัธ ์– 31 พฤษภาคม 2561 

สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิบตัรบตัรเครดติกสกิรไทย รดูชอ้ปแรง…รบัสว่นลดเพิม่สงูสดุ 22% 

 

ใชค้ะแนน KBank 
Reward Point แลกเทา่

ยอดซือ้ 

บตัรเดอะวสิดอม 

บตัรเดอะพรเีมยีร ์

และบตัรเดอะแพสช ัน่กสกิรไทย 

บตัรเครดติกสกิรไทย 

ประเภทอืน่ๆ 

เสาร ์– อาทติย ์ ลดเพิม่ 22 % ลดเพิม่ 20 % 

จันทร ์– ศกุร ์ ลดเพิม่ 14 % 

  

เงือ่นไข 
*• ก าหนดการแลกคะแนนเทา่ยอดซือ้แทนสว่นลด 14%, 20% และ 22% เฉพาะเคานเ์ตอร/์แบรนดท์ีร่ว่ม
รายการที ่สยามดสิคัฟเวอรี ่(Open Space) ระหวา่งวันที ่1 กมุภาพันธ ์– 31 พฤษภาคม 2561 เทา่นัน้ • ไม่
สามารถน ายอดซือ้สนิคา้หลงัจากหกัสว่นลดเพิม่ 14%, 20% และ 22% จากการแลกคะแนนสะสมมารว่ม
รายการแบง่จา่ยรายเดอืน KBank Smart Pay • หากยอดซือ้เป็นเศษทศนยิม การแลกคะแนนสะสมจะถกูปัด
เศษทศนยิมลงเหลอืเพยีงจ านวนเต็ม และยอดสว่นลด 14%, 20% และ 22% จากการแลกคะแนนสะสมจะ
ค านวณจากจ านวนเต็มเทา่นัน้ไมร่วมเศษทศนยิม • ธนาคารสงวนสทิธิใ์หใ้ชค้ะแนนสะสมแลกรับสว่นลดได ้
เฉพาะผูถ้อืบตัรทีไ่ดช้ าระเงนิตรงตามเงือ่นไขทีไ่ดต้กลงไวก้บัธนาคารเสร็จสิน้แลว้ และยงัคงเป็นสมาชกิบตัร
เครดติของธนาคาร ณ วันทีใ่ชส้ทิธิด์ังกลา่ว • บตัรเครดตินติบิคุคล, บตัรเครดติเพือ่ธรุกจิ, บตัรเครดติ
มาสเตอรก์ารด์ไทเทเนยีมกสกิรไทย, บตัร Fleet Card ,บตัรเครดติไทยเบฟ, ไมส่ามารถรว่มรายการ
ได ้• คะแนนสะสมจากบตัรเครดติทีม่ชี ือ่และสกลุเดยีวกนั สามารถรวมกนัเพือ่ใชแ้ลกรับสว่นลดในรายการที่
ก าหนด (ยกเวน้คะแนนจากบตัรเครดติรว่มเครอืโรงพยาบาลกรงุเทพ-กสกิรไทย คะแนนจากบตัรหลกัและ
บตัรเสรมิไมส่ามารถน ามารวมกนัไดแ้ละไมส่ามารถน ามารวมกบัคะแนนสะสมของบตัรอืน่ได)้ • คะแนน
สะสม KBank Reward Point จะถกูตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถ้อืบตัรตามจ านวนคะแนนทีท่ าการแลก 
และไมส่ามารถคนืคะแนนไดไ้มว่า่กรณีใดทัง้สิน้ • คะแนนสะสมทีแ่ลกแลว้ ตอ้งใชแ้ทนสว่นลดภายในวัน
เดยีวกนั ณ รา้นคา้ทีท่ าการแลกคะแนนเทา่นัน้ • คะแนนสะสมไมส่ามารถยกเลกิ คนื แลก เปลีย่น หรอื ทอน
เป็นเงนิสดได ้• กรณีมขีอ้พพิาทค าตัดสนิของธนาคารถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ • ธนาคารสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

(เมือ่ท ารายการ instant reward แลว้ไมส่ามารถน ามารว่มรายการผอ่นช าระไดอ้กี) 

 

 

 

 

 



 
 
1 กมุภาพนัธ ์– 11 มนีาคม 2561  
บตัรเครดติซติ ีแ้บงคใ์ชค้ะแนน Citi rewards เทา่ยอดซือ้แลกรบัสว่นลดเพิม่ + 

เครดติเงนิคนืรวม  17.5% 

  
• รบัสว่นลด + เครดติเงนิคนืสงูสดุ 17.5% เม ือ่ใชค้ะแนนสะสมซติ ี ้รวีอรด์ เทา่ยอดซือ้
ที ่Discovery Open Space สยามดสิคฟัเวอรี ่
  

ยอดใชจ้า่ย//เซลสส์ลปิ แลกคะแนนสะสมเทา่ยอดซือ้ 
ลดเพิม่ 

เครดติเงนิคนื 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 12.5% 2.5% 

       ตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป 12.5% 5% 
  

ลงทะเบยีนทาง SMS โดยพมิพ ์CNY18(เวน้วรรค) หมายเลขบัตรเครดติ12 หลกัสดุทา้ยโดยไมต่อ้ง 

เวน้วรรคระหวา่งหมายเลข สง่มาที ่471228 คา่สง่ครัง้ละ 3  บาท 

  
เงือ่นไขธนาคารซติีแ้บงก ์
- ยกเวน้บตัรเครดติซติีแ้คชแบ็ก บตัรเครดติซติี ้ซมิพลซิติี ้บตัรเครดติซติีเ้อ็ม วซีา่ บตัรเครดติซติี ้รอยลั ออร์
คดิพลัส และบตัรเสรมิทกุประเภท 
- สงวนสทิธิเ์ฉพาะรา้นคา้ใน Siam Discovery Open Space ทีร่ว่มรายการ ในโซน Her Lab, His Lab, 
Street Lab, Digital Lab, Creative Labและ Play Lab โดยสามารถถามรายละเอยีดเพิม่เตมิทีเ่คานเ์ตอร์
แลกรับการสมนาคณุ ชัน้ G สยามดสิคัฟเวอรี ่
- คะแนนทีท่ ารายการแลว้ไมส่ามารถคนื ยกเลกิ หรอืโอนกลับเขา้บญัชไีด ้
- ไมส่ามารถใชร้ว่มกบัการรับคะแนนสะสมพเิศษ หรอื เครดติเงนิคนืสงูสดุ 3,000 บาท ได ้
- ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะท าการโอนเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรหลักภายใน 60 วัน หลงัจากจบรายการ โดย
สมาชกิบตัรฯ จะตอ้งคงสถานภาพสมาชกิบตัรฯ จนถงึวนัทีท่ าการโอนเครดติเงนิคนืเขา้บญัช ี
- สงวนสทิธิเ์ฉพาะสมชกิบตัรฯ ทีล่งทะเบยีนผา่น SMS เทา่นัน้ 
- ไมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้
- สงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรเครดติซติีท้ีอ่อกในประเทศไทยเทา่นัน้ 
- ธนาคารซติีแ้บงกไ์มม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิาร หากมปัีญหาหรอืขอ้สงสยักรณุาตดิตอ่รา้นคา้หรอื 
  ผูใ้หบ้รกิารโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอยีดกอ่นตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร 
- BCBA08 
(เมือ่ท ารายการ instant reward แลว้ไมส่ามารถน ามารว่มรายการผอ่นช าระไดอ้กี) 
 

 

 



 

วนันี ้-31 ธนัวาคม 2561     

  
แลกรับสว่นลดเพิม่ 12% วนัจันทร ์- พฤหัสบด ีหรอื  
แลกรับสว่นลดเพิม่ 15% วนัศกุร ์เสาร ์และอาทติย ์ 
เมือ่สมาชกิบัตรเครดติ KTC ใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติ KTC และใชค้ะแนนสะสม KTC Forever 
Rewards เทา่กับยอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิแลกรับ 

  
(เมือ่ท ารายการ instant reward ที ่Open Space Zone แลว้ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการโปรโมชัน่
อืน่ๆ ของบัตรเครดติ KTC ทีม่ใีนสว่นของศนูยก์ารคา้สยามดสิคัฟเวอรีไ่ดอ้กี / แคชเชยีรต์อ้ง
ประทับตราในใบเสร็จดังกลา่ววา่ไดร้ว่มรายการ Instant rewards แลว้)  
  
  
เง ือ่นไขสทิธพิเิศษ : 
• บัตรเครดติ KTC Cash Back, บัตรเครดติ KTC-ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย, บัตร
เครดติ KTC Visa Corporate Gold,บัตร KTC เพือ่หน่วยงานรัฐ ไมส่ามารถรว่มรายการได ้

• ยอดการใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติฯ นี ้จ ากดัเฉพาะรายการซือ้สนิคา้และ/หรอืช าระคา่บรกิารแบบเต็ม
จ านวน เพือ่การใชบ้รโิภคสว่นบคุคลเทา่นัน้ 

• ส าหรับ Siam Discovery เฉพาะในสว่นของพืน้ที ่Open Space Zone ยกเวน้การซือ้บัตร Siam 
Gift Card และสนิคา้กับรา้นคา้เชา่หรอืพืน้ทีเ่ชา่ตา่งๆ ไมส่ามารถเขา้รว่มรายการได ้

• คะแนนสะสมไมส่ามารถค านวนเป็นจดุทศนยิมได ้หากมยีอดใชจ้า่ยตอ่เซลสส์ลปิทีเ่ป็นเศษ
สตางค ์สงวนสทิธิปั์ดเศษขึน้เป็นหน่วยบาทในการใชค้ะแนนสะสมแลกรับสทิธพิเิศษใหก้ับสมาชกิ
บัตรเครดติฯ 

• สว่นลดเพิม่ส าหรับใชใ้นการช าระเงนิตอ่ 1 เซลสส์ลปิเทา่นัน้ ไมส่ามารถแยกใบเสร็จหรอืเซลส์

สลปิได ้และตอ้งช าระยอดคา่ใชจ้า่ยคงเหลอืดว้ยบตัรเครดติ KTC เลขทีเ่ดยีวกันกับบัตรฯ ทีใ่ช ้

คะแนนสะสมแลกเทา่นัน้ 

• สว่นลดเพิม่จากเคทซีเีป็นสว่นลดเพิม่ราคาสนิคา้ทีห่ักสว่นลดทกุประเภทของหา้งแลว้ และไม่
สามารถ แลก เปลีย่น ทอนเป็นเงนิสดได ้

• เคทซีขีอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของรางวลั รายละเอยีด ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขรายการ
สง่เสรมิการขาย โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และกรณีมขีอ้พพิาท ค าตัดสนิของเคทซี ีถอืเป็นที่
ส ิน้สดุ 
 


