ชื่อแคมเปญ:
ร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ:

ระยะเวลาแคมเปญ:

Festive Season Y2021
ทุกร้านค้ารวมรายการออนไลน์ รวมรายการรูดเต็มจานวนและแบ่งชาระ
ยกเว้น หมวดปั๊มน้ามัน (ค่านา้ มันและก๊าซทีใ่ ช้เติมยานพาหนะ)
หมวดศูนย์บริการและตัวแทนจาหน่ ายยานพาหนะ (ค่าซ่อมและการซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เรือ)
หมวดประกันและกองทุน หมวดท่องเทีย่ ว โรงแรม ทีพ
่ กั สายการบิน ทัวร์ ค่าบริการจัดนาเทีย่ วรถเช่า)
15 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65

ประเภทบัตรทีร่ ว่ มแคมเปญ: บัตรเครดิตทีทบ
ี ี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน
้
รายละเอียดแคมเปญ:
รับเครดิตเงินคืน 1% เพียงมียอดใช้จา่ ยกิน ช้อป สะสม ครบ 30,000 บาท ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง
หมายเหตุ : จากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท / บัญชีบตั รหลัก ตลอดรายการ
ลงทะเบียนเพือ
่ รับสิทธิ ์ : ลงทะเบียนครัง้ เดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ FES ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
ttb so goood:
ช้อปแล้วอย่าลืมเลือกแบ่งจ่าย กับ ttb so goood แบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% 3 เดือน (ขัน
้ ต่า 1,000 บาท / เซลล์สลิป)
เลือกทารายการด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch หรือติดต่อ ttb contact center 1428 ก่อนวันสรุปยอดบัญชี
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :
 สิทธิพเิ ศษสาหรับลูกค้าทีม
่ ียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตทีทบ
ี ี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน
้ ยกเว้น
บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 เมื่อใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตจากทุกร้านค้ารวมรายการออนไลน์ รวมรายการรูดเต็มจานวนและแบ่งชาระ
โดยคานวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จา่ ยสะสมครบ 30,000 บาท
 จากัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด
300
บาท
/
บัญชีบตั รหลัก
ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
โดยคานวณยอดใช้จา่ ยจากบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65
ยกเว้น หมวดปั๊มนา้ มัน (ค่านา้ มันและก๊าซทีใ่ ช้เติมยานพาหนะ) หมวดศูนย์บริการและตัวแทนจาหน่ ายยานพาหนะ (ค่าซ่อมและการซื้อรถยนต์
มอเตอร์ไซด์ เรือ) หมวดประกันและกองทุน หมวดท่องเทีย่ ว โรงแรม ทีพ
่ กั สายการบิน ทัวร์ ค่าบริการจัดนาเทีย่ ว รถเช่า) โดยยึดจาก MCC
Code
ตามทีท
่ าง
VISA
และ
MASTERCARD
กาหนด
ยอดใช้จา่ ยในเชิงธุรกิจ
ยอดใช้จา่ ยทีถ
่ ก
ู ยกเลิกในภายหลัง
หรือยอดใช้จา่ ยทีม
่ ีการคืนสินค้าภายหลัง
 ธนาคารจะทาการเครดิตเงินคืนภายใน
60
วันหลังสิน
้ สุดรายการ
เฉพาะผู้ถือบัตรทีม
่ ีการลงทะเบียน
SMS
เพือ
่ รับสิทธิภ์ ายในระยะเวลาทีก
่ าหนด
และได้ร ับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสาเร็จ
ยกเว้น
บัตรเครดิต
ttb
reserve
เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 ธนาคารขอสงวนสิทธิส์ าหรับลูกค้าบัตรทีม
่ ีสถานะบัตรปกติจนถึงวันทีม
่ ีการคืนเงินเข้าบัญชีบตั ร
หรือมีการชาระยอดใช้จา่ ยภายในวันทีค
่ รบกาหนด
โดยยอดใช้จา่ ยตามเซลล์สลิปทีถ
่ ูกนามาคานวณนัน
้ จะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี
(Posted
Date)
และไม่รวมรายการทีถ่ ูกยกเลิกในภายหลัง
 ยอดใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม
จะถูกนามาคานวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน
โดยจะคานวณเฉพาะบัตรเครดิตและบัตรเสริมทีท
่ าการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านัน
้
โดยธนาคารจะทาการเครดิตเงินคืนให้กบั บัตรหลักทีม
่ ียอดใช้จา่ ยสูงสุด
 ธนาคารจะนายอดใช้จา่ ยสะสมจากเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคานวณเพือ
่ รับเครดิตเงินคืน
โดยยอดใช้จา่ ยดังกล่าว
ไม่รวมยอดใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากสินค้าแลกซื้อสินค้าหรือร้านค้าทีไ่ ม่รว่ มรายการ
ยอดใช้จา่ ยในเชิงธุรกิจ
ยอดใช้จา่ ยทีถ
่ ก
ู ยกเลิก
และยอดใช้จา่ ยทีม
่ ีการคืนสินค้าภายหลัง
เงื่อนไขอืน
่ ๆ:
 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลง ข้อกาหนดและเงือ
่ นไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร
เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 ธนาคารไม่มีสว่ นเกีย่ วข้องกับสินค้าและบริการ กรณี สน
ิ ค้าและบริการมีปญ
ั หา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลีย่ น ทอน เป็ นเงินสดหรือโอนสิทธิใ์ ห้ผู้อน
ื่ ได้
 กรณี มีข้อพิพาท ให้ถือคาตัดสินของธนาคารเป็ นทีส่ ุด
 สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมที่ ttb contact center 1428 หรือ www.ttbbank.com
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