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สัญลักษณ อิออน

สัญลักษณ วีซาการด

หมายเลขบัตร

เดือนปที่เขาเปนสมาชิก

เดือนปที่บัตรหมดอายุ

ไมโครชิพ (Micro Chip)

สัญลักษณ Contactless

ดานหลังบัตรดานหลังบัตรดานหลังบัตรดานหลังบัตรดานหลังบัตร

แถบแมเหล็ก

ชองสำหรับลงลายมือช�อ

รหัส CVV

กรุณาตรวจสอบช�อ-นามสกุล

หมายเลขบัตร และวันหมดอายุใหถูกตอง

รายละเอียดของบัตรดานหนา

กรุณาลงลายมือช�อดวยปากกาลูกล�น

ในชองสำหรับลงลายมือช�อทันทีที่ ไดรับบัตร

โดยจะตองลงลายมือช�อใหเหมือนกับที่ ไดลงไว

ในใบสมัคร และ/หรือ ในหนังสือเดินทาง

รายละเอียดของบัตรดานหลัง

รายละเอียด

บัตรเครดิต วีซา โอลิมปก อิออน
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สิทธิพิเศษสำาหรับการออกกำาลังกายคลาส

ฟิตเนส,	โยคะ	และมวยไทย*

•	จำากัด	2,000	สิทธิ์/ร้านค้าทั้งหมด/เดือน

•	กดรับสิทธิ์ผ่านทาง	AEON	THAI		MOBILE	Application	แล้วนำา	Code	ที่ ได้ไปแสดงต่อพนักงานเพื่อใช้สิทธิ์

•	สิทธิ์มีอายุใช้งานจนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่กดรับสิทธิ์	โดยไม่สามารถโอนหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้

•	รับสิทธิ์ ได้ต่อเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่	5,000	บาทขึ้นไป	ภายในเดือนที่รับสิทธิ์ก่อนรับสิทธิ์

•	เมื่อกดรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

•	การถ่าย	หรือบันทึกภาพสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ได้	เมื่อทำารายการรับสิทธิ์	หรือกดรับสิทธิ์แล้วเกินระยะเวลาที่กำาหนด

	 จะไม่สามารถคืน	หริยกเลิกได้ทุกกรณี

•	ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น

•	ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

•	สงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ	และฟิตเนสแต่ละแห่งกำาหนด

รับสิทธิ์ออกกำาลังกายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่	ABSOLUTE	YOU,	Fitfac	Muaythai	

Academy,	Jetts	24	Hour	Fitness,	WE	Fitness	และ	Yoga	&	Me	ฟรี	4	ครั้ง	

/	เดือน

วิธีการรับสิทธิ์เข้าฟรี

ผ่าน	AEON	THAI	MOBILE	Application

3 4

*จำากัด	4	สิทธิ์/หมายเลขบัตรหลัก/เดือน

1.  

AEON THAI MOBILE 

6.  Code 5.   

 

4.  

 

  4 /  

2.  

AEON THAI MOBILE  

7.  

3. เลือกบัตรเครดิต วีซา

โอลิมปก อิออน
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สิทธิพิเศษสำาหรับ	ABSOLUTE		YOU

	 •	รับสิทธิ์ออกกำาลังกายคลาสโยคะประเภท	Hot	Series,	Vinyasa	,	Absolute	Fit,	Hot	Flow,	Yin	Yang	และ	Yoga	Palaties	ได้ที่	ABSOLUTE	YOU	สตูดิโอ	ทุกสาขาที่มีบริการคลาสโยคะ	(ยกเว้นสาขา	G	Tower,	สาขา 

	 			The	Common	และสาขา	La	Villa	อารีย์)

	 •	จำากัด	1	คลาสต่อ	1	สิทธิ์

	 •	กรุณานัดหมายเพื่อทำาการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย	1	วัน

	 •	สามารถรับสิทธิพิเศษได้ตามตารางคลาสที่	ABSOLUTE	YOU	แต่ละสาขากำาหนด	โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่	www.absoluteyou.com

สิทธิพิเศษสำาหรับ	Fitfac	Muaythai	Academy

	 •	รับสิทธิ์ออกกำาลังกายคลาสมวยไทยลดน้ำาหนัก	(แบบกลุ่ม)	ได้ที่	Fitfac	Muaythai	Academy	ทุกสาขา	(ยกเว้นสาขาขอนแก่น)

	 •	จำากัด	1	คลาสต่อ	1	สิทธิ์

	 •	ไม่มีบริการผ้าเช็ดตัวสำาหรับลูกค้า

	 •	สามารถรับสิทธิพิเศษได้ตามเวลาทำาการของ	Fitfac	Muaythai	Academy	แต่ละสาขา	โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่		www.fitfacmuaythai.com

สิทธิพิเศษสำาหรับ	Jetts	24	Hour	Fitness

	 •	 รับสิทธิ์ออกกำาลังกายในคลาสฟิตเนสทุกประเภท	 ได้แก่	 คลาส	 Body	 Pump,	 คลาส	 Body	 Jam	 ,	 คลาส	 Body	Combat	 ,	 คลาส	 Body	 Balance,	 คลาส	Hatha	 Yoga,	 คลาส	 Power	 Yoga,	 คลาส	 Yogalates, 

	 	 คลาส	Zumba,	คลาส	Gymball,	คลาส	SH’BAM,	คลาส	Gentle	Flow	และคลาส	J-Series	ได้ที่	Jetts	24	Hour	Fitness	ทุกสาขา

	 •	จำากัด	1	คลาสต่อ	1	สิทธิ์

	 •	ไม่มีบริการผ้าเช็ดตัวสำาหรับลูกค้า

	 •	สามารถรับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่เวลา	6:00	-	22:00	น.	ของ	Jetts	24	Hour	Fitness	ของแต่ละสาขาโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่	www.jetts.co.th

สิทธิพิเศษสำาหรับ	WE	Fitness

	 •	รับสิทธิ์เข้าร่วมคลาสออกกำาลังกายประเภท	คลาสกลุ่มเอ็กเซอร์ไซส์	(Group	X)	คลาสโยคะ(Yoga)	คลาสทีอาร์เอ็ก	(TRX)	และคลาสออกกำาลังกายกลุ่มเล็ก	(Small	Group)	ได้ที่	WE	Fitness	ทุกสาขา

	 •	สิทธิพิเศษไม่รวมถึงค่าเช่าผ้าเช็ดตัวที่	WE	Fitness	ได้จัดไว้บริการลูกค้า

	 •	สามารถรับสิทธิพิเศษได้ตามเวลาทำาการของ	WE	Fitness	แต่ละสาขา	โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่	www.wefitnesssociety.com

สิทธิพิเศษสำาหรับ	Yoga	&	Me

	 •	รับสิทธิ์ออกกำาลังกายคลาสฝึกโยคะที่	Yoga	&	Me	ทุกสาขา

	 •	จำากัด	1	คลาสต่อ	1	สิทธิ์

	 •	มีบริการผ้าเช็ดตัวสำาหรับลูกค้า

	 •	สามารถรับสิทธิพิเศษได้ตามเวลาทำาการของ	Yoga	&	Me	แต่ละสาขา	โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่	www.yogaandme.net



รายละเอียดฟิตเนส,	โยคะ

และมวยไทย	ชั้นนำาที่ร่วมรายการ*

รายละเอียดฟิตเนส,	โยคะ

และมวยไทย	ชั้นนำาที่ร่วมรายการ*
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www.absoluteyou.com www.fitfacmuaythai.com

ABSOLUTE		YOU	8	สาขา

	 1.	 สาขา	อมรินทร์	 โทร.	02-252-4400

	 2.	 สาขา	สีลม	 โทร.	02-631-7996

	 3.	 สาขา	เอ็กเชน	ทาวเวอร์	 โทร.	02-258-4020

	 4.	 สาขา	ลาดพร้าว	 โทร.	02-937-0747

	 5.	 สาขา	คริสตัล	ปาร์ค	 โทร.	02-515-0868

	 6.	 สาขา	อ่อนนุช	(เซ็นจูรี่	เดอะมูฟวี่พลาซ่า)	 โทร.	02-042-5213

	 7.	 สาขา	The	Circle	ราชพฤกษ์	 โทร.	02-050-0214

	 8.	 สาขา	มาร์เก็ตเพลส	นางลิ้นจี่	 โทร.	02-287-2099

Fitfac	Muaythai	Academy	10	สาขา

	 1.	 สาขา	พระราม	9	 โทร.	095-994-6194

	 2.	 สาขา	สาทร	 โทร.	097-279-3467

	 3.	 สาขา	เอกมัย	 โทร.	086-384-3376

	 4.	 สาขา	เมืองทองธานี	 โทร.	096-778-6394

	 5.	 สาขา	รังสิต	 โทร.	098-830-9988

	 6.	 สาขา	รามอินทรา	 โทร.	064-630-8851

	 7.	 สาขา	ศรีนครินทร์	 โทร.	091-003-8885

	 8.	 สาขา	ราขพฤกษ์	 โทร.	096-701-1024

	 9.	 สาขา	เพลินจิต	 โทร.	096-990-4790

	10.	 สาขา	ตลิ่งชัน	 โทร.	089-890-5995



รายละเอียดฟิตเนส,	โยคะ

และมวยไทย	ชั้นนำาที่ร่วมรายการ*

รายละเอียดฟิตเนส,	โยคะ

และมวยไทย	ชั้นนำาที่ร่วมรายการ*
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Jetts	24	Hour	Fitness	21	สาขา

	 1.	 สาขา	Suanplern	Market	(พระราม	4)	 โทร.	064-218-3387

	 2.	 สาขา	The	Scene	(ทาวน์อินทาว์น)	 โทร.	097-003-6897

	 3.	 สาขา	Nawamin	City	Avenue	(เกษตร-นวมินทร์)	 โทร.	097-006-9628

	 4.	 สาขา	Stadium	One	(BTS	สนามกีฬา)	 โทร.	095-849-4375

	 5.	 สาขา	The	PhyII	(BTS	อ่อนนุช)	 โทร.	095-852-0014

	 6.	 สาขา	Silom	Connect	(BTS	ช่องนนทรี)	 โทร.	095-851-9310

	 7.	 สาขา	The	Street	(MRT	ศูนย์วัฒนธรรม)	 โทร.	095-851-9312

	 8.	 สาขา	FYI	Center	(คลองเตย)	 โทร.	091-770-1816

	 9.	 สาขา	Sena	Fest	(เจริญนคร)	 โทร.	091-770-1817

	10.	 สาขา	HomePro	(ราชพฤกษ์)	 โทร.	091-770-1819

	11.	 สาขา	Parc	39	(พร้อมพงษ์)	 โทร.	064-302-7695

	12.	 สาขา	Gateway(บางซื่อ)	 โทร.	064-302-7696

	13.	 สาขา	SP	Tower	(อารีย์)	 โทร.	064-302-7697

	14.	 สาขา	Cosmo	Bazaar	(เมืองทองธานี)	 โทร.	064-302-0603

	15.	 สาขา	Little	Walk	(พัทยากลาง)	 โทร.	064-302-0601

	16.	 สาขา	Royal	Garden	Plaza	(เลียบชายหาดพัทยา)	 โทร.	064-302-0602

	17.	 สาขา	Market	Place	(ดุสิต)	 โทร.	064-302-0604

	18.	 สาขา	Asoke	(BTS	อโศก	)	 โทร.	063-850-3316

	19.	 สาขา	I’m	China	Town	(MRT	วัดมังกร)	 โทร.	063-835-8983

	20.	 สาขา	MS	Siam	(พระราม	3)	 โทร.	063-835-9280

	21.	 สาขา	Victory	Hub	(BTS	อนุสาวรีย์ชัยฯ)	 โทร.	095-586-8785

www.jetts.co.th
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รายละเอียดฟิตเนส,	โยคะ

และมวยไทย	ชั้นนำาที่ร่วมรายการ*

รายละเอียดฟิตเนส,	โยคะ

และมวยไทย	ชั้นนำาที่ร่วมรายการ*

www.wefitnesssociety.com www.yogaandme.net

WE	Fitness	7	สาขา

	 1.	 สาขา	รัชโยธิน	 โทร.	02-515-3699

	 2.	 สาขา	เอกมัย	 โทร.	02-785-3939

	 3.	 สาขา	เอสพละนาด	รัชดา	 โทร.	02-640-3939

	 4.	 สาขา	ปิ่นเกล้า	 โทร.	02-119-3399

	 5.	 สาขา	เจอะเวนิว	ทองหล่อ	 โทร.	02-119-3309

	 6.	 สาขา	โรงแรมวี	โฮเต็ล	 โทร.	02-309-3939

	 7.	 สาขา	แคราย	 โทร.	02-591-3939

Yoga	&	Me	7	สาขา

	 1.	 สาขา	The	Walk	เกษตร-นวมินทร์	 โทร.	02-001-9578

	 2.	 สาขา	The	Walk	ราชพฤกษ์		 โทร.	095-112-4468	

	 3.	 สาขา	อารีย์	(ตึกไอบีเอ็ม)	 โทร.	096-707-8118

	 4.	 สาขา	บอง	มาร์เช่	 โทร.	095-486-2364

	 5.	 สาขา	Zpell	(ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต)	 โทร.	094-994-0201

	 6.	 สาขา	The	Promenade	 โทร.	063-945-1096

	 7.	 สาขา	Belle	พระราม	9	 โทร.	064-554-3895



13 14

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด

1,500	บาท	/	รอบบัญชี*

	 •	 รับเครดิตเงินคืน	2%	สำาหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเยนตั้งแต่	5,000	เยนขึ้นไป/เซลล์สลิป

	 •	 บริษัทฯคำานวณยอดใช้จ่ายตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต	 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่	 11	 ของแต่ละเดือนจนถึงวันที่	 10	 ของ 

	 	 เดือน	ถัดไป	ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกนำามาคำานวณรวมกับบัตรหลัก	และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของบัตรหลัก

	 •	 ยอดใชจ่้ายที่ ไมร่่วมรายการไดแ้ก่	ยอดใชจ่้ายสกุลเงนิบาทในตา่งประเทศ	ยอดแลกเปลีย่น/ซ้ือเงนิตราสกุลเงนิตา่งประเทศ 

	 	 ทุกกรณี	 ยอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยว	 การซ้ือประกันหรือกองทุนรวม	 การตัดชำาระสาธารณูปโภคและ/หรือการ 

	 	 ตัดชำาระรายเดือน/รายปี	 ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก	 ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง	 (VOID)	 ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิด 

	 	 สทิธปิระโยชนอ์นัไดม้าในทางทจุริตไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม	หรือเจตนาโดยทจุริตเพื่อใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากรายการ 

	 	 ส่งเสริมการขาย	 การใช้จ่ายที่ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำาใดที่ผิดกฎหมาย	 และกรณีภาษีเพื่อ 

	 	 การท่องเที่ยว	(Tax	refund)	จะถูกหักจากยอดสะสมรวม

	 •	 บริษัทฯ	สงวนสิทธิ์ ในการมอบ	ยกเลิก	เพิกถอน	หรือเรียกคืน	ทั้งหมดหรือบางส่วนของเครดิตเงินคืนที่มอบให้ไปแล้ว 

	 	 แก่ผู้ถือบัตร	หากบริษัทฯ	ตรวจสอบพบพฤติกรรมหรือ	การกระทำาใดๆ	ที่ส่อไปทางทุจริต	ฉ้อฉล	ขัดต่อกฎหมายหรือ 

	 	 ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ธนาคารแห่งประเทศไทย	รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี

	 •	 บริษัทฯ	จะทำาการเครดิตเงินคืนโดยการโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก	ภายใน	90	วัน	นับจากวันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต	(ทุก 

	 	 วันที่	10	ของเดือน)	ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ทักท้วงเรียกร้องภายใน	30	วันนับจากวันที่สรุปรอบบัญชีบัตรเครดิต

•	รับเครดิตเงินคืน	5%	ณ	ร้านค้าท่ีร่วมรายการ	(Sportsworld,	golfdigg,	Ari	Football  

	 Concept	Store	และ	Ari	Running	Concept	Store)	(เมื่อใช้จ่ายต้ังแต่	3,500	บาทข้ึนไป	/	เซลล์สลิป)

•	รับเครดิตเงินคืน	2%	เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเยน	(เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่	5,000	เยนขึ้นไป	/	เซลล์สลิป)

	 *รับเครดิตเงินคืน	 5%	 สำาหรับยอดใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการท่ีร้านค้า	 Sportsworld,	 golfdigg,	 Ari	 Football	 

	 Concept	 Store	 และ	 Ari	 Running	 Concept	 Store	 ต้ังแต่	 	 3,500	 บาทข้ึนไป/เซลล์สลิป	 (สูงสุดไม่เกิน 

	 1,500	บาท/หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี)

รับส่วนลดทันทีสูงสุด	10%

จากร้านค้ากีฬาที่ร่วมรายการ*

	 •	 รับส่วนลด	5%	ของยอดใช้จ่าย	เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ	ตั้งแต่	3,500	บาทขึ้นไป	/	เซลล์สลิป

	 •	 สามารถใช้สิทธิ์ ได้ที่	Ari	Football	Concept	Store	และ	Ari	Running	Concept	Store	ทุกสาขา

	 	 (ยกเว้นสาขา	outlet)

	 •	 ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับบัตรสมาชิก	Ari	และรายการส่งเสริมการขายอื่น

	 •	 ไม่สามารถใช้สิทธ์ิกับสินค้าบางรายการ	เช่น	สินค้า	limited	edition	/	สินค้า	spread	love	/	สินค้าฝากขาย	/	สินค้าสโมสร	/  

	 	 สินค้าขอบสนาม	เป็นต้น	

	 •	 สงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ	กำาหนด

สิทธิพิเศษสำาหรับ	Ari	Football	Concept	Store	และ	Ari	Running	Concept	  

Store	(ยกเว้นสาขา	outlet)

	 •	 รับส่วนลด	10%	ของยอดใช้จ่าย	เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ	โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

	 	 3,500	บาทขึ้นไป	/	เซลส์สลิป	สูงสุดไม่เกิน	100,000	บาท	/	เซลส์สลิป

	 •	 จำากัดส่วนลดสูงสุด	10,000	บาท

	 •	 ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

	 •	 ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

	 •	 ส่วนลดใช้ได้เฉพาะร้าน	REV	RUNNR,	Champion	และ	Teva	สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น

	 •	 สงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ	กำาหนด

สิทธิพิเศษสำาหรับ	REV	RUNNR,	Champion	และ	Teva	(เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

•	10%	เมื่อซ้ือสินค้าราคาปกติ	ต้ังแต่	3,500	บาทข้ึนไป	/	เซลส์สลิป	สูงสุดไม่เกิน	100,000	 

	 บาท	/	เซลล์สลิป	จำากัดส่วนลดสูงสุด	10,000	บาท	ณ	REV	RUNNR,	Champion	 

	 และ	Teva

•	5%	 เมื่อซ้ือสินค้าราคาปกติ	 ต้ังแต่	 3,500	 บาทข้ึนไป	 /	 เซลล์สลิป	 ณ	 Ari	 Football 

	 Concept	Store	และ	Ari	Running	Concept	Store	(ยกเว้นสาขา	Outlet)
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รับส่วนลดทันทีสูงสุด	30%

จากฟิตเนสชั้นนำาที่ร่วมรายการ	(เฉพาะบัตรหลัก)*

15 16

•	30%	ณ	ABSOLUTE	YOU	เมื่อสมัครแพ็คเกจกรุ๊ปคลาส	6	เดือนข้ึนไป

•	รับเพิ่ม	1	เดือน	ณ	ABSOLUTE	YOU	เมื่อสมัครสมาชิกฟิตเนส	1	ปี

•	10	-	30%	ณ	WE	Fitness	เมื่อสมัครแพ็คเกจสมาชิก	1	ปี	พร้อม	Personal	Trainer

•	10%	ณ	Virgin	Active	Fitness	Clubs	เมื่อสมัครแพ็คเกจสมาชิก	1	ปี

	 •	 รับส่วนลดสูงสุด	10%	สำาหรับค่าบริการสนามกีฬาของ	Soccer	Pro,	Crystal	Football	Club	และ	B-Pro

	 •	 จำากัด	100	สิทธ์ิ/เดือน	รวมท้ังส้ินไม่เกิน	1,200	สิทธ์ิ/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

	 •	 สงวนสิทธ์ิตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ	กำาหนด

สิทธิพิเศษสำาหรับ	Soccer	Pro,	Crystal	Football	Club	และ	B-Pro	(เฉพาะบัตรหลัก)

•	10%	ค่าเช่าสนาม	ณ	Soccer	Pro,	Crystal	Football	Club	และ	B-Pro	ทุกสาขา

•	5%	เมื่อจองสนามกอล์ฟผ่าน	เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น	golfdigg

รับส่วนลดทันทีสูงสุด	10%

จากสนามกีฬา	(เฉพาะบัตรหลัก)*

Virgin	Active	Fitness	Clubs

WE	Fitness

	 •	 รบัสว่นลด	5%	สำาหรับคา่บริการสนามกอลฟ์	(สงูสดุไมเ่กิน	500	บาท/เซลลส์ลปิ)	เมื่อจองสนามกอลฟ์ผ่านทางเวบ็ไซต/์ 

	 	 แอปพลิเคชัน	golfdigg	โดยมียอดใช้จ่ายตั้งแต่	1,000	บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป	(จำากัด	4	สิทธิ์/หมายเลขบัตรหลัก/เดือน)	 

	 	 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน	1,000	สิทธิ์/เดือน

สิทธิพิเศษสำาหรับเว็บไซต์	/	แอปพลิเคชั่น	golfdigg	(เฉพาะบัตรหลัก)

B-ProSoccer	Pro golfdigg

	 •	 รับส่วนลด	10%	-	30%	ของยอดใช้จ่าย	เมื่อสมัครแพ็คเกจสมาชิก	1	ปี	พร้อม	Personal	Trainer

	 •	 สงวนสิทธ์ิตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ	กำาหนด

สิทธิพิเศษสำาหรับ	WE	Fitness

	 •	 รับส่วนลด	10%	ของยอดใช้จ่าย	เมื่อสมัครแพ็คเกจสมาชิก	1	ปี

	 •	 สงวนสิทธ์ิตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ	กำาหนด

สิทธิพิเศษสำาหรับ	Virgin	Active	Fitness	Clubs

	 •	 รับส่วนลด	30%	ของยอดใช้จ่าย	เมื่อสมัครแพ็คเกจกรุ๊ปคลาส	6	เดือนข้ึนไป

	 •	 รับเพ่ิม	1	เดือน	เมื่อสมัครสมาชิกฟิตเนส	1	ปี

	 •	 สงวนสิทธ์ิตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ	กำาหนด

สิทธิพิเศษสำาหรับ	ABSOLUTE	YOU

	 •	 กดรับสิทธิ์ผ่าน	 AEON	 THAI	 MOBILE	 Application	 แล้วนำา	 Code	 ที่ ได้รับกรอกลงในเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น	 

	 	 golfdigg	เพื่อการใช้สิทธิ์

	 •	 สิทธิ์มีอายุใช้งานจนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่กดรับสิทธิ์	โดยไม่สามารถโอนหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้

	 •	 รับสิทธิ์ ได้ต่อเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่	5,000	บาทขึ้นไป	ภายในเดือนที่รับสิทธิ์ก่อนรับสิทธิ์

	 •	 เมื่อกดรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี			

	 •	 ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น

	 •	 สงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ	กำาหนด



7 8

รับสิทธิ์เล่นโบว์ลิ่ง	1	เกมส์

แถมอีก	1	เกมส์*

รับส่วนลดทันทีสูงสุด	10%	จากสนามกีฬา*

17 18

ณ	Blu-O	Rhythm	&	Bowl	ทุกสาขา

•	รับสิทธิพิเศษ	เมื่อซื้อเกมส์โบว์ลิ่งจำานวน	1	เกมส์	แถมอีก	1	เกมส์	(ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า,	ถุงเท้า	และบริการอื่นๆ)

•	จำากัด	2	สิทธิ์/หมายเลขบัตรหลัก/เดือน

•	กรุณาแสดงบัตรเครดิต	วีซ่า	โอลิมปิก	อิออนต่อเจ้าหน้าที่	เพื่อการใช้สิทธิ์

•	สามารถรับสิทธิ์ ได้ที่	Blu-O	Ryhthm	&	Bowl	ทุกสาขา

•	ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด	บัตรสมาชิก	ลีก	ทัวร์นาเมนท์	และรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

•	สงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ	กำาหนด

สิทธิพิเศษสำาหรับ	Blu-O	Ryhthm	&	Bowl	(เฉพาะบัตรหลัก)

สามารถใช้บริการห้องพักรับรองอิออน	(สูงสุด	4	ครั้ง	/	เดือน)	ได้ที่สาขาอิออน

•	ผู้ถือบัตรหลักสามารถรับสิทธิ์สูงสุด	4	ครั้ง/เดือน	และผู้ถือบัตรเสริมสามารถรับสิทธิ์สูงสุด	2	ครั้ง/เดือน

•	ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการห้องพักรับรองตามที่บริษัทฯกำาหนด

	 โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม	ณ	จุดบริการ

•	เซ็นทรัล	เวิลด์

•	เมกา	บางนา

•	เซ็นทรัล	พลาซา	เวสต์เกต

•	เซ็นทรัล	พลาซา	ป่ินเกล้า

•	เซ็นทรัล	พลาซา	ระยอง

•	แฟช่ันไอส์แลนด์

•	ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต

•	เซ็นทรัล	เฟสติวัล	ภูเก็ต

•	เซ็นทรัล	เฟสติวัล	เชียงใหม่

•	เซ็นทรัล	เฟสติวัล	หาดใหญ่

•	เซ็นทรัล	พลาซา	นครราชสีมา

•	เซ็นทรัล	พลาซา	อุดรธานี

•	เซ็นทรัล	พลาซา	ขอนแก่น

•	อิออน	ศรีราชา	ช็อปป้ิงเซ็นเตอร์

สิทธิพิเศษสำาหรับห้องพักรับรองอิออน	(AEON	Lounge)

รับบริการห้องพักรับรองพิเศษอิออน

AEON	Lounge

Blu-O	Rhythm	&	Bowl



AEON HAPPY PLAN หมายถึง โปรแกรมการแบงชำระคาสินคาและ/หรือคาบริการที่เกิดจากการใช

บัตรเครดิต มาเปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน ภายในวงเงินบัตรเครดิต

ชอปงายๆ แบงชำระสบายๆ กับชอปงายๆ แบงชำระสบายๆ กับ

ขั้นตอนการทำรายการ ผาน AEON THAI MOBILE Application

ยอดชำระขั้นต่ำ 500 บาท/เดือน

ทำรายการแบงชำระไดระหวางรอบบัญชี 

(วันที่ 11 เดือนปจจุบัน ถึงวันที่ 10 เดือนถัดไป)

ไดรับคะแนนสะสม AEON HAPPY POINT ตามปกติ

เลือกระยะเวลาแบงชำระ 3, 6, 9, 10 เดือน

อัตราดอกเบี้ย 18% ตอป ลดตนลดดอก

เม�อใชจายผานบัตรเครดิตตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป

18

เลือก “แฮปปแพลน”

1.

เลือก รายการ

ที่ตองการแบงชำระ

2.

เลือก ระยะเวลา

การผอนชำระ กด “ถัดไป”

3.

ทำเคร�องหมายถูก

เพ�อยอมรับเง�อนไข

กด “ยืนยัน”

4.

มี Pop Up แจงยืนยัน

ทำรายการแลว ไมสามารถ

ยกเลิกได กด “ตกลง”

5.

ทำรายการสำเร็จ

6.

19 20
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เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ Contactless

•	สิทธิประโยชน์ข้างต้น	เป็นสิทธิประโยชน์ของ	ผู้ถือบัตรเครดิต	วีซ่า	โอลิมปิก	อิออน	ที่ออกโดย	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	 

	 (ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	เท่านั้น

•	ผู้ถือบัตรเครดิต	วีซ่า	โอลิมปิก	อิออน	จะต้องปฏิบัติ	ดังนี้	(1)		ยืนยันการเปิดใช้บัตรภายหลังจากได้รับบัตร	(2)	มีสถานะ 

	 การเปน็สมาชกิบตัรและไมม่ปีระวัตผิดินดัชำาระจนถึงวนัทีบ่ริษัทฯ	ทำาการโอนเครดติเงนิคนืเข้าบญัช	ี	และ	(3)	มยีอดใชจ่้ายเพื่อ 

	 ชำาระค่าสินค้า/บริการ	ผ่านบัตรเครดิต	วีซ่า	โอลิมปิก	อิออน	เท่านั้น

•	กรุณาแสดงบัตรเครดิต	วีซ่า	โอลิมปิก	อิออน	หรือสิทธิ์ที่ ได้รับผ่าน	AEON	THAI	MOBILE	Application	ต่อเจ้าหน้าที่ 

	 ของผู้ให้บริการก่อนการใช้สิทธิ์	หากพบความชำารุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกของสินค้าหรือบริการ	กรุณาติดต่อร้านค้า 

	 หรือผู้ให้บริการโดยตรง

•	สิทธิพิเศษเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร	ไม่สามารถโอน	เปลี่ยน	แลกเป็นเงินสด	บริการ	หรือสิทธิ์อื่นได้

•	ยกเว้นการมอบสิทธิ์ ในกรณีดังต่อไปนี้	(1)	มีการชำาระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ	อนุมัติ	(2)	ใช้บัตรเครดิต 

	 หรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม	เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ	หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของ 

	 ตนเอง	 ครอบครัว	 เครือญาติ	 หรือบุคคลใกล้ชิด	 (3)	 ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขตามที่ 

	 บริษัทฯ	กำาหนด	หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้	หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ	บริษัทฯ	สงวนสิทธิ์ 

	 ในการเรียกคืนส่วนลด	เครดิตเงินคืน	และสิทธิ์ต่างๆ	จากผู้ถือบัตร

•	สงวนสิทธิ์การมอบส่วนลด	 สิทธิประโยชน์พิเศษใดๆ	 ภายใต้ข้อกำาหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ	 และผู้ให้บริการแต่ละราย 

	 โปรดศ	ึกษาข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม	ณ	 ร้านค้าและผู้ให้บริการ	 หรือ	 ที่	 www.aeon.co.th	 หรือศูนย์บริการลูกค้าของ 

	 บริษัทฯ	ตั้งแต่เวลา	08:00	–	21:00	น.	ทุกวัน

•	สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข	 ข้อกำาหนด	การมอบส่วนลด	 เครดิตเงินคืน	 สิทธิพิเศษด้านบริการ	 ฯลฯ	 รวมถึงสิทธิ 

	 ประโยชน์ต่างๆ	กรณีมีข้อพิพาทคำาตัดสินของบริษัทฯ	ถือเป็นที่สุด

•	ข้อกำาหนดและเงื่อนไขนีจั้ดทำาข้ึนเปน็ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ	หากมคีวามแตกตา่งหรือไมส่อดคลอ้งกัน	ใหถื้อเอาข้อความ

	 ภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บัตรเดียวที่ทำาให้ทุกการจ่ายเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายข้ึนกว่าเดิม	 ไม่ต้องพกเงินสด	 เพียงแตะบัตร 

ก็ชำาระค่าสินค้า	/	บริการ	ได้รวดเร็ว	ทั้งยังมีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการชำาระเงินระบบไร้สัมผัส	(contactless)	รวมทั้ง

ระบบป้องกันหลายชั้นที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจทุกการใช้จ่าย

เพียงแตะบัตรที่หน้าเครื่องอ่านบัตร	Contactless	เพื่อชำาระค่าสินค้า	/	บริการ	ณ	ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์								ได้ทุกที่ทั่วโลก

สามารถชำาระค่าสินค้า	/	บริการได้ด้วยตนเอง	โดยไม่ต้องมอบบัตรเครดิตให้แก่เจ้าหน้าที่ร้านค้า

ใช้เวลาในการทำารายการน้อยกว่าการชำาระเงินด้วยบัตรเครดิตทั่วไป	หรือการชำาระด้วยเงินสด

ขั้นตอนที่	1

มองหาสัญลักษณ์							ณ	จุดขาย

ขั้นตอนที่	2

แจ้งพนักงานที่จุดชำาระเงินว่าคุณจะชำาระด้วยบัตร																พนักงาน

ป้อนยอดค่าสินค้า	/	บริการ	ทั้งหมดเข้าสู่เครื่องชำาระเงิน	จากนั้นตัวเลขราคา

จะปรากฎขึ้นบนเครื่องอ่านบัตร	Contactless

ขั้นตอนที่	3

เมื่อไฟกระพริบขึ้น	ให้ถือบัตรอยู่เหนือสัญลักษณ์							ในระยะใกล้	(ไม่เกิน	

4	เซนติเมตร)

ขั้นตอนที่	4

ไฟสเีหลอืงจะแจ้งใหค้ณุทราบวา่	ระบบกำาลงัอา่นและดำาเนนิการ	หา้มเลื่อนบตัร

ออกขณะไฟสีเหลืองกำาลังแสดงอยู่

ขั้นตอนที่	5

เมื่อไฟสีเขียวปรากฎขึ้น	หมายถึงการชำาระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว	ซึ่งใช้เวลา

ไมเ่กินคร่ึงวนิาทเีทา่นัน้	คณุสามารถเคลื่อนบตัรออก	และเลอืกไดว้า่ตอ้งการ

พิมพ์เซลล์สลิปหรือไม่	การใช้บัตร	Contactless	ไม่จำาเป็นต้องลงลายมือ

ชื่อ	หรือใส่รหัส	(PIN)	แต่อย่างใด*

ขั้นตอนการชำาระค่าสินค้า	/	บริการ

Contactless

Contactless

Contactless



เม�อทานไดรับบัตรเครดิตนี้ สิ่งที่ทานควรปฏิบัติทันที คือ

1. ตรวจสอบความถูกตองของช�อ-นามสกุลที่พิมพลงบนดานหนาบัตร

2. ลงลายมือช�อในชองสำหรับลงลายมือช�อดานหลังบัตรทันทีท่ี ไดรับบัตรเครดิตดวยปากกาลูกล�น ใหตรง

 กับลายมือช�อที่ ใหไวในใบสมัคร

3. บันทึกหมายเลขบัตรเครดิตของทานไวในสมุดบันทึก เพ�อใชอางอิงไดอยางถูกตองรวดเร็วในกรณีบัตร

 สูญหาย หรือถูกขโมย หรือมีปญหา

4. เก็บรหัสสำหรับเบิกเงินสดไวในที่ปลอดภัย แยกจากบัตรเครดิต

5. ไมควรเก็บบัตรเครดิตนี้ซอนกับบัตรอ�นๆ ที่มีแถบแมเหล็ก และไมควรใหบัตรเครดิตสัมผัสกับแมเหล็ก

 หรือถูกความรอนเพราะอาจทำใหขอมูลคลาดเคล�อนหรือบัตรชำรุดเสียหาย 

6. เทคโนโลยีชิปในบัตรเครดิต วีซา โอลิมปก อิออน ทำหนาที่เก็บขอมูลตางๆ ไดอยางปลอดภัย 

 และปองกันการคัดลอกหรือเลียนแบบไดมากกวาบัตรแถบแมเหล็ก จึงมั ่นใจวาบัตรของทานจะ

 ปลอดภัยจากการปลอมแปลง

7. โปรดตรวจสอบวาเปนบัตรเครดิตของทานทุกครั้งที่ ไดรับบัตร

8. โปรดเก็บรักษาบัตรเครดิตไวเสมือนหนึ่งเปนเงินสด หากบัตรเครดิตสูญหาย หรือถูกขโมย โปรดแจง

 บริษัทฯ ทันที

1. ชำระคาสินคาหรือบริการดวยบัตรเครดิต วีซา โอลิมปก อิออน 

2. เจาหนาที่จะสอดหรือรูดบัตรเครดิตที่เคร�องรับชำระเงินอัตโนมัติ (EDC) เพ�อพิมพ ใบบันทึกคาสินคา

 และบริการ (Sales Slip)

3. ตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขบัตรและจำนวนเงินในใบบันทึกคาสินคาและบริการ (Sales Slip) 

 กอนลงลายมือช�อในชองลงลายมือช�อของผูถือบัตรใหเหมือนกับดานหลังของบัตรเครดิต

4. รอรับบัตรเครดิตของทานคืนจากเจาหนาท่ีพรอมใบบันทึกคาสินคาและบริการ (Sales Slip) หากมีเอกสาร

 อ�นๆ เชน ใบเสร็จรับเงิน / ใบสงสินคา โปรดเก็บเอกสารดังกลาวไวเพ�อตรวจสอบกับใบแจงการชำระเงิน

 ในแตละเดือน และใชอางอิงในกรณีที่อาจเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับรายการใชจายของทาน

5. โปรดตรวจสอบใหแน ใจวาบัตรเครดิตที่เจาหนาที่นำมาคืนใหทานเปนของทานเอง เน�องจากบัตรที่ ไดรับ

 คืนมานั้นอาจเปนของบุคคลอ�นที่ซื้อสินคา หรือใชบริการในเวลาใกลเคียงกัน

6. โปรดปฏิเสธการลงลายมือช�อในใบบันทึกคาสินคาและบริการ (Sales Slip) ที่ ไมไดระบุจำนวนเงิน

7. หากทานคืนสินคาที่รานคาและรานคายอมรับการคืนสินคา กรุณาเก็บใบรับคืนสินคา (Credit Voucher) 

 ไวเปนหลักฐาน (ถามี)

8. หากทานคืนสินคาทางไปรษณีย ควรใชวิธีสงแบบไปรษณียตอบรับ และเก็บเอกสารดังกลาวไวเปนหลักฐาน

9. การแจงยกเลิกรายการใดๆ กับรานคา เชน ยกเลิกการซื้อสินคา ยกเลิกการเปนสมาชิก ยกเลิกการจอง

 โรงแรม เปนตน ควรจัดทำเปนหนังสือ และเก็บเอกสารดังกลาวไวเปนหลักฐาน

23 24

ข้อควรระวัง	

และวิธีการเก็บรักษาบัตรเครดิต
ข้อแนะนำาในการใช้บัตรเครดิตกับร้านค้า



*หมายเหตุ  คาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ ดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  คาบริการ คาธรรมเนียม คาใชจายอ�นๆ และอัตราการผอน

ชำระขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยอิออนจะแจงใหทราบลวงหนา

ยอดเงินที่เรียกเก็บ*

1 – 5,000 บาท

5,001 บาทขึ้นไป

500 บาท

รอยละ 10 รอยละ 10

500 บาทบัตรเครดิต วีซา

โอลิมปก อิออน

กรณีซื้อสินคา/บริการ กรณีเบิกเงินสดลวงหนา

ประเภทบัตร รายละเอียด ยอดชำระขั้นต่ำ

*ยอดเงินเรียกเก็บยังไมรวมคาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียมในการออกบัตรใหม กรณีชำรุด/สูญหาย และคาธรรมเนียมการขอรหัส

 ประจำตัวบัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม ซึ่งจะตองชำระเต็มจำนวนในแตละงวด

 1.  คาธรรมเนียมการใชวงเงินกรณีผอนชำระ หรือชำระลาชา 

                สำหรับการชำระคาสินคาและบริการ             18% ตอป

                วันที่เริ่มคิดคาธรรมเนียมการใชวงเงิน                                   คิดจากวันที่อิออน ทดลองจายเงินใหรานคา

 2.  คาธรรมเนียมการใชวงเงินกรณีเบิกเงินสดลวงหนา           18% ตอป

                วันที่เริ่มคิดคาธรรมเนียมการใชวงเงินกรณีเบิกเงินสดลวงหนา         คิดจากวันที่ทำรายการ

 3.  อัตราการผอนชำระคืนขั้นต่ำ

4.  คาธรรมเนียมการเบิกเงินสดลวงหนา 3% ของยอดเบิกเงินสดลวงหนาสำหรับบัตรเครดิต วีซา โอลิมปก อิออน

4.1 ใชบริการที่เคร�องเบิกเงินสดอัตโนมัติอิออน จะตองมียอดเบิกเงินสดลวงหนาขั้นต่ำ 1,000 บาท/ครั้ง

4.2 ใชบริการผานเครือขาย VISA และ VISA PLUS จะตองมียอดเบิกเงินสดลวงหนาขั้นต่ำ 3,000 บาท/ครั้ง

5.   ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 52 วัน เม�อชำระคาสินคา และ/หรือบริการผานบัตรเครดิต และชำระคืนเต็มจำนวน

     ภายในกำหนดชำระเงิน (ไมรวมกรณีเบิกเงินสดลวงหนา)

6.   คาธรรมเนียมในการดำเนินงาน

บัตรหลัก

บัตรเสริม ฟรี

ฟรี 500 บาท

250 บาท

ประเภทบัตร คาธรรมเนียมแรกเขา คาธรรมเนียมรายป

7. คาธรรมเนียมในการชำระเงิน (ชำระ ณ ที่จาย)

7.1 เคร�องเบิกและชำระเงินสดอัตโนมัติของอิออน/หักบัญชีธนาคาร  ไมมี

7.2 ธนาคารพาณิชย และจุดบริการรับชำระเงินที่จัดไวให     คิดคาบริการตามอัตราที่ผูใหบริการแตละรายกำหนด

8. คาปรับกรณีเช็คคืน      ไมมี

9. คาธรรมเนียมในการออกบัตรใหม กรณีชำรุด/สูญหาย   200 บาท/ครั้ง

10. คาธรรมเนียมการขอใบแจงการชำระเงิน     ไมมี

11. คาธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ     ไมมี

12. คาธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกรายการขาย    ไมมี

13. คาธรรมเนียมการขอรหัสประจำตัวบัตรใหมทดแทนรหัสเดิม   200 บาท/ครั้ง

14. คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้คางชำระ    100 บาท/รอบบัญชี

15. กรณีผูถือบัตรใชบัตรเครดิตชำระคาสินคา บริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดลวงหนาในตางประเทศ ผูถือบัตรอาจ

 ถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาใชจายใดๆ จากผูประกอบธุรกิจ และ/หรือผูใหบริการในตางประเทศ

 เชน คาธรรมเนียมการใชเคร�องเบิกถอนเงินสด หรือ ATM ในตางประเทศ เปนตน

16. ยอดใชจาย และ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนา คาธรรมเนียม คาบริการหรือคาใชจายที่เกิดจากการใชบัตรเครดิต

 ซึ่งไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐ จะถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐกอนแลวจึงแปลงเปนสกุลเงินบาทไทย โดยใชอัตรา

 แลกเปล่ียนกลางท่ีกำหนดโดยผูใหบริการเครือขายบัตรเครดิตของบัตรน้ันๆ ท่ีอิออนเปนสมาชิกอยู ณ วันท่ีมีการเรียกเก็บ

 คาใชจายดังกลาว และอิออนจะคิดคาความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราไมเกินรอยละ 2.5 ของอัตราแลกเปล่ียนกลาง

 ดังกลาว ผูถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนกลางไดจาก http://usa.visa.com/personal/card-benefits/

 travel/exchange-rate-calculator.jsp

          บัตรเครดิต วีซา โอลิมปก อิออน ท่ีทานไดรับ สามารถใชไดถึงวันหมดอายุ ซ่ึงปรากฏอยูบนดานหนา

ของบัตร โดยบัตรเครดิตมีอายุ 5 ป นับแตวันออกบัตร และสิทธิประโยชนของบัตรเครดิตใชไดจนถึงวันที่

8 กันยายน 2567 ภายหลังบัตรเครดิตหมดอายุ อิออนจะออกบัตรเครดิตอิออน โกลด ใหแกทานสมาชิก

เพ�อทดแทนบัตรเดิม เวนแตทานสมาชิกมีบัตรเครดิตอิออน โกลด อยูแลว โดยบริษัทฯ จะจัดสงบัตรเครดิต

อิออน โกลด ใหแกทานสมาชิกลวงหนากอนบัตรของทานจะหมดอายุ เม�อทานไดรับบัตรใหมแลว กรุณา

ทำลายบัตรเกาของทานทันทีเพ�อปองกันการสับสน และบุคคลอ�นที่อาจนำบัตรเกาของทานไปใช สวนคา

ธรรมเนียมจะเรียกเก็บเปนรายป โดยจะระบุในใบแจงการชำระเงิน เพ�ออำนวยความสะดวกแกทานสมาชิก

                              การเปลี่ยนแปลง

                             ที่อยูหรือขอมูลอ�น

       กรณีท่ีทานตองการเปล่ียนแปลงท่ีอยู สถานท่ีติดตอ (สถานท่ีสงใบแจงการชำระเงิน) เบอรโทรศัพท

หรือขอมูลอ�นๆ ทานสามารถติดตอสำนักงานสาขาทุกสาขา

                                     กรณีบัตร

                            สูญหายหรือถูกขโมย

          กรณีบัตรเครดิต วีซา โอลิมปก อิออน ของทานสูญหายหรือถูกขโมย ทานสามารถติดตอ

แจงอายัดบัตร ไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2665-0123 กด 5 ทุกวัน (24 ชั่วโมง) บริษัทฯ จะทำการระงับ

บัตรเครดิตของทานทันที และหากพบบัตรดังกลาวในเวลาตอมา กรุณาทำลายบัตรทันที
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รายละเอียดอัตราค่าบริการ	ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การต่ออายุบัตร	

และการออกบัตรใหม่ทดแทน


