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รูปแบบโครงการ 
 

 รายการสง่เสรมิการขาย  แสตมป์คนืเงนิ ที ่Terminal21 Korat 
 ระยะเวลาสะสมแสตมป์    1 ก.ค. -  30 ก.ย. 2561 

ระยะเวลาแลกรบัรางวลั  1 ก.ค. -  30 ก.ย. 2561 

ระยะใชค้ปูองแทนเงนิสด  1 ก.ค. - 14 ต.ค. 2561 

 

 เง ือ่นไขทีร่ว่มรายการ  -ซือ้สนิคา้และบรกิารภายในศนูยฯ์ ครบ 500 บาทขึน้ไป รบัฟรแีสตมป์ 1 ดวง 
**กรณีใบเสร็จร้านค้าท ั่วไป รวมกบัใบเสร็จ Foodland จะต้องน าใบเสร็จ 

Foodland ÷2 (หาร 2) และใชเ้งือ่นไขตามประเภทรา้นท ัว่ไป  
     -สะสมใบเสร็จ Foodland ครบ 1,000 บาท สามารถแลกรบัแสตมป์ 1 ดวง 

     -สะสมใบเสร็จไดไ้มเ่กนิ 3 ใบ/สทิธิ ์

-จ ากดัแลกแสตมป์สูงสดุ 5 ดวง/ใบเสร็จ 
      

ยกเวน้ไมส่ามารถเขา้รว่มโปรโมช ัน่ได ้
   

1. ใบเสร็จจาก ศนูยอ์าหาร Pier 21,Home Pro,Bike Club,The Power  

2. ใบเสร็จทีช่ าระคา่สาธารณูปโภค  
3. ใบเสร็จจากธนาคารหรอืการท าธุรกรรมตา่งๆ 

4. ใบเสร็จจากโชวร์ูมรถ 
5. ใบเสร็จจากพืน้ทีล่านกจิกรรมโปรโมช ัน่ 

6. ใบเสร็จจากรา้นทอง  
7. ใบเสร็จจากรา้นคา้ ทีไ่มม่ชีือ่รา้น / บรษิทัระบุ และเลขทีใ่บก ากบัภาษ ี 

*ลงทะเบยีนรบัสทิธิแ์ละสอบถามเงือ่นไขเพิม่เตมิ ไดท้ี ่จุดแลกแสตมป์ ช ัน้ G โซนน า้พ ุเวลา 10.30 – 22.00 น. 
 

เง ือ่นไขการเขา้รว่มของกลุม่รา้น Mini Shop 
 

- ลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้และใชบ้รกิารผา่นรา้นคา้ทีไ่มม่ใีบเสร็จ สามารถแลกรับแสตมป์ได ้โดยแสดงสลปิทีช่ าระผา่นบรกิาร  

E-Banking ธนาคารใดก็ได ้/ หรอืช าระผา่นทางบตัรเครดติและ บัตรเดบติ ตามเงือ่นไข  
 

เง ือ่นไขการไดร้บัคปูองเงนิสด 
 

: สะสมแสตมป์ครบ 20 ดวง แลกรับคปูองแทนเงนิสด 100 บาท จานวน 1 ใบ  

: สะสมแสตมป์ครบ 40 ดวง แลกรับคปูองแทนเงนิสด 100 บาท จานวน 3 ใบ  
: สะสมแสตมป์ครบ 60 ดวง แลกรับคปูองแทนเงนิสด 100 บาท จานวน 5 ใบ 

 
เง ือ่นไขการใชค้ปูองแทนเงนิสด  

1. คปูองแทนเงนิสด 100 บาท นี ้ใชเ้ป็นสว่นลดเฉพาะรา้นทีเ่ขา้ร่วมรายการเทา่นัน้ โดยจะมป้ีายแสดงหนา้รา้น เฉพาะสาขาที ่
เทอรม์นิอล 21 โคราช (ไมม่กี าหนดขัน้ต า่ ) ใชร้ะหวา่งวนัที ่1 ก.ค. – 14 ต.ค. 61  

2. คปูองแทนเงนิสด 100 บาท ใชไ้ดส้งูสดุ 5 ใบตอ่ 1 ใบเสร็จเทา่นัน้  

3. ลกูคา้ตอ้งแสดงคปูองสว่นลดเงนิสดกอ่นใชบ้รกิาร และระบขุอ้มลูในคปูองกอ่นใชบ้รกิาร 
4. คปูองแทนเงนิสดนีไ้ม่สามารถใชร้่วมกบัสว่นลดของโปรโมชัน่อืน่ๆ ได ้

5. คปูองสว่นลดเงนิสดนี ้ไม่สามารถทอน เปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืเปลีย่นเป็นรูปแบบการช าระเงนิอืน่ๆ ได ้
6. คปูองสว่นลดเงนิสดจะตอ้งเป็นคปูองทีจั่ดพมิพโ์ดย บรษัิท สยาม รเีทล ดเีวลล็อปเมน้ท ์จ ากัด เทา่นัน้ ทางบรษัิทฯ ขอปฎเิสธการรับ

คปูองทีถ่กูท าส าเนา ลบเลอืน ช ารุด ท าเครือ่งหมายอืน่ใด หรอืถกูเปลีย่นแปลง แกไ้ขขอ้มูล 

7. ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
8. พนักงานรา้นคา้ / เจา้ของรา้นคา้ภายในศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 โคราช และพนักงานบรษัิท สยาม รเีทล ดเีวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั 

ไมม่สีทิธิเ์ขา้ร่วมโปรโมชัน่ในครัง้นี ้หากตรวจสอบพนักงานของรา้นน าใบเสร็จของลกูคา้มาใชส้ทิธิ ์ทางศนูยก์ารคา้ขอสงวนสทิธิก์ารเขา้
ร่วมโปรโมชัน่โดยทนัท ีและไม่สามารถน าคปูองแทนเงนิสดมาแลกเงนิคนืจากทางศนูยไ์ด ้

 
 

   

 

 

คูม่อืฉบบัยอ่ โครงการแสตมป์คนืเงนิ วนัที ่1 ก.ค. -  30 ก.ย. 2561 
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ตวัอยา่งใบสะสมแสตมป์ 

 

ดา้นหนา้ 

 

ดา้นหลงั แสตมป์ม ี8 แบบ เพือ่ไวใ้ชใ้นการเลน่กจิกรรมเป็นชว่งๆ ตลอดโปรโมช ัน่ แตก่ารสะสมคละแบบได ้ไมม่เีง ือ่นไข

พเิศษ 
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ตวัอยา่งคปูองแทนเงนิสด 
 

 


