
 โปรโมชั่นแคมเปญ “กรุงเทพมหานครฯ Shopping Festival”  

วันที ่26 มิ.ย. – 2 ส.ค. 63 (38 วัน) 

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์สยามดิสคัฟเวอร่ี 

 

1. โปรโมชั่นบัตรเครดิต 
 

รูปแบบรายการ รบับตัรกาํนลัและเครดิตเงินคืนสงูสดุ 23 % จากบตัรเครดิตที่ร่วมรายการ 

 

 

 

 

 
(ดูรายละเอียดเพิม่เตมิจากรายการ Credit Card Day: 1 มิ.ย.63 – 11 ส.ค.63) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย (26 มิถุนายน 63  – 31 สิงหาคม 63) ที่ใชจ่้ายที่ สยามพารากอน  สยามเซ็นเตอร์

สยามดิสคฟัเวอร่ี  (ทุกชิน้ทั้งศูนย)์ 

 ● รบัสิทธิ์แบ่งจ่ายรายเดือนผ่าน KBank Smart PAY By PHONE 0% นาน 10 เดือน  

เฉพาะยอดใชจ่้ายตัง้แต่ 5,000 – 50,000 บาท/ เซลสส์ลิป, จาํกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ,ยอดผ่อนสูงสุด 

50,000 บาท ตลอดรายการ, จาํกัด 500 สิทธิ์ต่อศูนยก์ารคา้ ตลอดรายการ* 

 

โดยผู้ถือบตัรแสดงหลักฐาน ดงันี ้ 

              - ใบเสร็จ, เซลสส์ลิปชาํระเต็มจาํนวนที่จ่ายดว้ยบัตรเครดิตกสิกรไทย และบตัรประชาชนที่ช่ือ-นามสกุล  

                เดียวกับบตัรเครดิต 

             - ลงทะเบียนรบัสิทธิ์ที่จุด Redemption  

• สยามพารากอน : ชัน้  M STAR DOME  

• สยามเซ็นเตอร ์สยามดิสคฟัเวอร่ี ชัน้  G 

ตวัอย่าง : กรณีซือ้สินคา้มากกว่า 50,000 บาท 

               เช่น ซือ้สินคา้ 70,000 บาท ลูกคา้ตอ้งทาํการรูดแบบเต็มจาํนวน 2 ครัง้ คือ  

               1. รูดแบบเต็มจาํนวนผ่านบตัรเครดิตกสิกรไทย 50,000 บาท ต่อเซลสส์ลิป (เพื่อทาํการผ่อน 0% 10 เดือน)   

               2. รูดแบบเต็มจาํนวนผ่านบตัรเครดิต 20,000 บาท อีกเซลสส์ลิป 

 

 

*เง่ือนไข : 

โปรโมช ัน่บตัรเครดติเพิม่เตมิเมือ่ชอ้ป                                      
ที ่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์สยามดสิคฟัเวอรี ่ 



1. ยอดใชจ่้ายที่ขอใชบ้ริการตอ้งเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ณ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอรส์ยามดิสคฟัเวอร่ี ระหว่าง

วนัที่ 26 มิถุนายน 63 – 31 สิงหาคม 2563 และตอ้งมียอดใชจ่้ายตัง้แต่ 5,000 – 50,000 บาท/ เซลสส์ลิป           จาํกัด 

1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ ทุกประเภทบตัรรวมกัน/ ตลอดรายการ, จาํกัด 500 สิทธิ์ต่อศูนยก์ารคา้ ตลอดรายการ โดยผูถื้อบัตร

แสดงหลักฐานดังนี ้บัตรเครดิตกสิกรไทย ใบเสร็จ, เซลสส์ลิปชาํระเต็มจาํนวนที่จ่ายดว้ยบัตรเครดิตกสิกรไทย และ

บตัรประชาชนที่ช่ือ-นามสกุลเดียวกับบัตรเครดิต ลงทะเบียนรบัสิทธิ์ภายในวนัที่ซือ้สินคา้ ที่ จุด Redemption เท่านัน้     

2. กรณีผู้ถือบัตรแจ้งขออนุมัติวงเงินชั่วคราวกับธนาคาร จะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart 

PAY By PHONE ได ้ 

3. สงวนสิทธิ์เฉพาะผูถื้อบตัรที่มีประวติัการชาํระเงินปกติตลอด 3 รอบบญัชีล่าสดุเท่านัน้  

4. รายการที่เปล่ียนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแลว้ จะไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน หรือรายการส่งเสริมการ

ขายอื่นๆ ของธนาคารไดอ้ีก  

5. ผูถื้อบตัรสามารถโทรฯเขา้ Call Center หลงัจากทาํรายการ 3 วนัทาํการ เพื่อเช็คยอดการผ่อน   

6. รายการใชจ่้ายที่ไม่ร่วมรายการ ไดแ้ก่ รายการใชจ่้ายผ่านบัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน,์ บตัรเครดิตไทยเบฟ, บตัร Fleet 

Card, บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, และการซือ้บตัรกาํนลั /Siam Gift Card  

7. คะแนนสะสมของยอดซือ้สินค้าที่เปล่ียนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนในรายการนี ้ จะถูกเรียกคืนเต็มจํานวน โดย

คะแนนดงักล่าวจะทยอยคืนเขา้ในบญัชีบตัรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายแต่ละเดือน  

8. การอนุมติั KBank Smart PAY By PHONE  ขึน้อยู่กับดุลยพินิจและเง่ือนไขที่ธนาคารกาํหนด  

9. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกาํหนด รายการดงักล่าวจะไม่สามารถขอใชบ้ริการแบ่ง

จ่ายไดอ้ีก • สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้กาํหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนีโ้ดยไม่ตอ้งแจ้งให้

ทราบล่วงหนา้ ในกรณีมีขอ้พิพาทคาํตดัสินของธนาคารถือเป็นที่สิน้สดุ  

 

 

 

 

 

         

 



สทิธพิเิศษสําหรบับตัรเครดติวนัสยาม-กสกิรไทย และบตัรเครดติกสกิรไทย 

วันที่ 1 มิ.ย. – 11 ส.ค. 63  

เม่ือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอ่ืนๆ ที่ศูนยก์ารค้าสยามพารากอน 

 

ต่อที่ 1  รับเครดิตเงินคืน 12%* เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซือ้  

ส่ง SMS ลงทะเบียนรบัสิทธิ์แลกคะแนน พิมพ ์SPC (วรรค) หมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสดุท้าย (วรรค) จาํนวนคะแนนที่

ตอ้งการแลก ส่งมาที่ 4545888 ตวัอย่าง SPC 123456789101 12500 

 

พิเศษ ทุกวันเสาร ์เฉพาะบัตรวันเครดิตสยาม-กสิกรไทย  

รับเครดิตเงินคืน 20%** เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใชจ่้าย 

(ลงทะเบียนที่จุด Redemption ชั้น M ฝ่ัง Star Dome สยามพารากอน, จาํกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนน/
ท่าน/ตลอดรายการ)  
 
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท***  

 

ยอดใช้จ่าย/เซลสส์ลิป 
บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย 

รับเครดิตเงินคืน 

บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอ่ืนๆ 

รับเครดิตเงินคืน 

20,000 บาทขึน้ไป 500 บาท 300 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 1,500 บาท 1,000 บาท 

150,000 บาทขึน้ไป 4,500 บาท - 

• บตัรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย จาํกัดการรบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 4,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ  

หรือ บตัรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ จาํกัดการรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 1,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ  

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไข :  

* • ผูถื้อบตัร ตอ้งส่ง SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทุกครัง้ที่ตอ้งการแลกรบัคืน 12% โดยพิมพ ์SPC (วรรค) หมายเลขบตัรเครดิต 

12 หลักสุดทา้ย (วรรค) จาํนวนคะแนนที่ตอ้งการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 11 ส.ค. 63  



เท่านัน้ • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถื้อบัตรตามจาํนวนคะแนนที่แจง้แลก ผ่าน 

SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาํเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ใหกั้บผูถื้อบตัร เงินเครดิตเขา้บญัชีเครดิต 

ดาํเนินการภายใน 7 วนัทาํการ   

**• สงวนสิทธิ์เฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย ที่มียอดใชจ่้ายที่ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ทุกวนัเสาร ์ระหว่างวันที่ 

1 มิ.ย. – 11 ส.ค. 63 เท่านัน้ • นาํใบเสร็จและเซลสส์ลิปที่ใช้จ่ายภายใตช่ื้อ-สกุล หมายเลขบตัรเครดิตเดียวกัน และภายในวัน

เดียวกัน ลงทะเบียนเพื่อแลกรบัเครดิตเงินคืน 20% ชัน้ M ฝ่ัง Star Dome สยามพารากอน • จาํกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 

500,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถื้อบัตรตาม

จาํนวนคะแนนที่ทาํการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนไดไ้ม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้ • หากยอดซือ้เป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนน

สะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจาํนวนเต็ม • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาํเนินการแลกเครดิตเงิน

คืน 20% ใหกั้บผูถื้อบตัร  

***• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ลงทะเบียนที่จุด Redemption ชั้น M ฝ่ัง Star Dome 

สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 11 ส.ค. 63 เท่านั้น • ในกรณีที่ลูกคา้ใช้จ่ายทั้งบตัรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตร

เครดิตกสิกรไทยประเภทอื่น ธนาคารสงวนสิทธิ์จาํกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดจากบตัรเครดิตวันสยาม – กสิกรไทย • ผู้ถือบัตรจะ

ไดร้บัเครดิตเงินคืนในบญัชีบัตรเครดิตของผู้ถือบตัร ภายใน 60 วนั หลงัจากสิน้สดุรายการส่งเสริมการขาย • บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ 

บตัรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ไม่สามารถร่วมรายการนีไ้ด ้ • ผูถื้อบตัรไม่สามารถนาํ

ใบเสร็จหรือเซลสส์ลิปมารวมคิดในการรบัเครดิตเงินคืนได ้• ผูถื้อบตัรที่จะไดร้บัเครดิตเงินคืน จะตอ้งมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ 

มีประวติัการชาํระเงินที่ดี ไม่ผิดนดัชาํระเงินตามขอ้กาํหนดของการเป็นผู้ถือบตัรเครดิตของธนาคาร จนถึงวนัที่ไดร้บัเครดิตเงินคืน 

• ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้กาํหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี ้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

• หากมีกรณีพิพาท คาํตดัสินของธนาคารถือเป็นที่สิน้สดุ • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ K-Contact Center 0 2888 8888  

     

 

 

 

 
 



สิทธิพิเศษสําหรับบตัรเครดติซิตี ้

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%* (ทุกศุกร-์เสาร-์อาทิตย ์ตัง้แต่วนัที่ 26 มิ.ย.63  – 2 ส.ค. 2563) 

เม่ือใชค้ะแนนสะสมซิตี ้รีวอรด์ เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลลส์ลิป 

• รบัเครดิตเงินคืน 20% สาํหรบับัตรเครดิตซิตี ้อลัทิมา และ บตัรเครดิตซิตี ้เพรสทีจ  

• รบัเครดิตเงินคืน 12% สาํหรบับัตรเครดิตซิตีป้ระเภทอื่นๆ 

(จาํกัดการแลกคะแนนสะสม 50,000 คะแนน/บตัรฯ/เดือน/ศูนยก์ารคา้) 

 

ต่อที่ 2 รับบัตรกาํนัลห้องพักที่ Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin 2 วัน 1 คืน มูลค่า 18,595 บาท (26 มิ.ย. – 

2 ส.ค. 2563) 

• สาํหรบัผูท้ี่มียอดใชจ่้ายสงูสดุเม่ือใชจ่้ายผ่านบตัรฯ 200,000 บาท หรือมากกว่า/ตลอดรายการ 

(จาํกัด 1 บตัรกาํนลั/ท่าน/ตลอดรายการ และจาํกัด 3 สิทธิ์/ตลอดรายการ รวมศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร,์ 

สยามดิสดฟัเวอร่ี) 

ลงทะเบียนต่อที่ 2: โดย พิมพ ์OB ตามดว้ยหมายเลขบตัรฯ 12 หลกัสดุทา้ย  

(ไม่ตอ้งเวน้วรรคหมายเลข) ตามดว้ย ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครัง้ละ 3 บาท) 

 

 

เง่ือนไขธนาคารซิตี้แบงก ์

ต่อที่ 1* - ยกเวน้บตัรเครดิตซิตี ้แคชแบ็ก, บตัรเครดิตซิตี ้ซิมพลิซิตี,้ บตัรเครดิตซิตี ้รอยลั ออรคิ์ด พลัส, บตัรเครดิตซิตี ้แกร็บ, 

บตัรเครดิตซิตี ้ลาซาดา้, บตัรเครดิตซิตี ้แม็คโคร และบตัรเสริมทุกประเภท 

- คะแนนที่ทาํรายการแลว้ไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได ้

- จาํกัดการแลกคะแนนสะสม 50,000 คะแนน/ท่าน/เดือน/ศูนยก์ารคา้ 

- ธนาคารซิตีแ้บงกจ์ะทาํการโอนเครดิตเงินคืน เขา้บญัชีบตัรหลกัภายใน 60 วนัหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะตอ้ง

คงสภาพสมาชิกบตัรฯ จนถึงวนัที่ทาํการโอนเครดิตเงินคืนเขา้บญัชี 



ต่อที่ 2** - รบับตัรกาํนัลโรงแรม  Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin 2 วนั 1 คืน มลูค่า 18,595 บาท สาํหรบัผูท้ี่มี

ยอดใชจ่้ายสงูสุดเม่ือใช้จ่ายผ่านบตัรฯ 200,000 บาท หรือมากกว่า/ตลอดรายการ 

-เง่ือนไขบตัรกาํนัลเป็นไปตามขอ้กาํหนดของโรงแรม 

-มลูค่าบัตรกาํนลั คาํนวนจาก Rack Rate ในวนัที่ 16 มิ.ย. 63 

-จาํกัด 1 บตัรกาํนลั/ท่าน/ตลอดรายการ 

-จาํกัด 3 สิทธิ์/ตลอดรายการ ที ่ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์สยามดิสดฟัเวอร่ี  

เง่ือนไขรวม*/**   

- สงวนสิทธิ์สาํหรับลกูคา้ที่ลงทะเบียนเท่านัน้ 

- สินคา้แบ่งจ่าย Citi PayLite ไม่ร่วมรายการ 

- ไม่สามารถใชร่้วมกับโปรโมชั่นอื่นได ้

- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตีท้ี่ออกในประเทศไทยเท่านั้น  

- ธนาคารซิตีแ้บงกไ์ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับสินคา้และบริการ หากมีปัญหาหรือขอ้สงสยั กรุณาติดต่อรา้นคา้หรือผูใ้หบ้ริการ

โดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตดัสินใจซือ้สินคา้และบริการ 

- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพาทใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับรายการส่งเสริมการขายนี ้

- UCBS42 

 

 

 

 

 

 

 
 



บัตรเครดิตไทยพาณิชย ์(1 ก.ค. 63 – 2 ส.ค. 63)  

แลกรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 18% * เม่ือใชค้ะแนนเท่ายอดซือ้ 

บัตรเครดิตไทยพาณิชยที์่ร่วมรายการ 

ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 

วันเสาร-์อาทิตย ์ 

 

วันจันทร-์ศุกร์ 

SCB PRIVATE BANKING/ SCB FIRST/ SCB PRIME/  

(บัตรเครดิต SCB M LEGEND/ SCB M LUXE ร่วมเฉพาะสยามพารากอน 

เท่านั้น) 18% 

10% 
บัตรเครดิตไทยพาณิชยป์ระเภทอ่ืนๆ  

(บัตรเครดิต SCB M LIVE ร่วมเฉพาะสยามพารากอน เท่าน้ัน) 

(บตัรเครดิต Family Plus และบตัรเครดิตนิติบุคคลไม่ร่วมรายการ) 13% 

จํากัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ท่าน/ รวมทุกศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ(สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ 

สยามดิสคัฟเวอร่ี และไอคอนสยาม)/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และลงทะเบียนในวันที่ซือ้สินคา้ ณ จุดลงทะเบียนที่

กาํหนดเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

*เง่ือนไข 



1. สิทธิพิเศษนีส้าํหรบัผูถื้อบัตรเครดิตไทยพาณิชย ์“ผู้ถือบตัร” เม่ือใชจ่้าย ณ รา้นคา้เช่าที่ร่วมรายการโซนศูนยก์ารคา้     

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์สยามดิสคฟัเวอร่ี และไอคอนสยาม ระหว่างวนัที่ 1 ก.ค. 63 – 2 ส.ค. 63 เท่านัน้ 

2. ศูนยฯ์ สยามพารากอน บตัรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ บตัรเครดิต Family Plus และบตัรเครดิตนิติบุคคล  

3. ศูนยฯ์ สยามเซ็นเตอร ์สยามดิสคฟัเวอร่ี และ ไอคอนสยาม บตัรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ บตัรเครดิต 

SCB M ทุกประเภท บตัรเครดิต Family Plus และบตัรเครดิตนิติบุคคล  

4. เฉพาะการใชจ่้าย ณ รา้นคา้เช่าที่ร่วมรายการ คือ รา้นคา้เคร่ืองประดบั รา้นคา้เฟอรน์ิเจอร ์ชุดเคร่ืองนอน นาฬิกา แว่นตา 

เสือ้ผา้ เคร่ืองหนงั กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองหอม สถาบันกวดวิชา สถาบนัสอนพิเศษ และรา้นอาหารโซนศูนยก์ารคา้

ที่ร่วมรายการเท่านัน้ 

5. ยกเวน้การใชจ่้ายภายในหา้งฯ Paragon /Siam Takashimaya/ Loft / Food Republic/ Food Court / Takeaway/ Take 

Home/ รา้นอาหารในโซนสขุสยาม/ รา้นอาหารในหา้งฯ Siam Takashimaya/ Gourmet Market / Power Mall/ Sportmall / 

Madame Tussauds/ Virgin Active Fitness/ Entertainment zone/ รา้นหนงัสือ เช่น บีทูเอส/ รา้นทอง/ คลินิกและสถาบนั

เสริมความงาม/ คอรส์ออกกาํลังกายและ Fitness/ รา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รา้นกลอ้ง เคร่ืองเสียง คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ ์IT /

รายการผ่อนชาํระ 0% ทุกประเภท/ การใชจ่้ายที่รา้นมือถืออาทิ เช่น รา้น AI Gadget/ รา้น AIS / DTAC / True / Apple/ 

Banana IT/ Jaymart / iStudio / Vertu / Samsung / บตัรโทรศพัท ์ ค่าโทรศพัทมื์อถือรายเดือน บตัรเติมเงิน / Gift Card 

Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/ เคร่ืองยนต ์และรถยนต ์

6. ผูถื้อบตัรตอ้งนาํเซลลส์ลิปและบัตรเครดิตตวัจริงเพื่อมาลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณที่ธนาคารฯกาํหนดในวนัที่ซือ้

สินคา้เท่านัน้  

7. จาํกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 200,000 คะแนน / ท่าน /รวมทุกศูนยก์ารคา้ที่ร่วมรายการ/ ตลอด

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยศูนยฯ์ที่ร่วมรายการไดแ้ก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์สยามดิสคฟัเวอร่ี และ ไอคอนสยาม 

8. คะแนนสะสมที่แลกรบัเครดิตเงินคืนแลว้ ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได ้และไม่สามารถขอใช้คะแนน

สะสมล่วงหนา้ (Point Advanced) ได ้

9. ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเครดิตเงินคืนเขา้บัญชีบตัรเครดิตที่ใชจ่้ายภายใน 5 5 วนันบัจากวนัที่ทาํรายการ โดยแสดงยอดเครดิตเงิน

คืนไวใ้นใบแจ้งยอดรายการบตัรเครดิต (Statement) 



10. ผูถื้อบตัรที่ไดร้บัเครดิตเงินคืนจะตอ้งมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชาํระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาํระเงิน ตาม

ขอ้กาํหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดขอ้บงัคับ และ/หรือ เง่ือนไขใด ๆ  

11. ยอดใชจ่้ายที่นาํมาคาํนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นบัรวมยอดใชจ่้ายที่เกินกว่าวงเงินที่ไดร้บัอนุมัติจาก

ทางธนาคารเม่ือผูถื้อบตัรขอใชเ้กินกว่าวงเงินในแต่ละบตัรเครดิต ถึงแมว่้าผูถื้อบัตรจะชาํระเงินเขา้บัญชีเครดิตเพื่อรองรบั

ค่าใชจ่้ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ไดร้บัอนุมติัจากทางธนาคารก็ตาม 

12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชนจ์ากรายการส่งเสริมการขายจากการใชบ้ตัรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใชเ้พื่อ

ทางการคา้และ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี ้ 

13. ธนาคารมีสิทธิ์เปล่ียนแปลง กติกา เง่ือนไข ขอ้กาํหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย

นีไ้ดโ้ดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนดาํเนินการ เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นที่ไม่อาจแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าได ้กรณีที่มีขอ้พิพาท 

ใหถื้อคาํตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด 

14. โปรดตรวจสอบเง่ือนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนยบ์ริการไทยพาณิชย ์โทร. 02-777-7777 

 

 


