
รายละเอียดโปรโมช่ัน 

ฟรี Starbucks e-Coupon 200 บาท เม่ือใช้จ่ายด้วยบัตรเครดติ JCB ตัง้แต่ 2,000 บาทขึน้ไป ผ่าน
เว็บไซต์ที่ก าหนด* 
 

 
 
ง่ายๆ เพียงช็อปออนไลน์ผา่นเว็บไซต์ของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วจ่ายด้วยบตัรเครดิต JCB ตัง้แต ่2,000 บาทขึน้ไป 

 ระยะเวลากิจกรรม: 

เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.  

 รายละเอียดของรางวัล:  

Starbuck e-Coupon มลูคา่รางวลัละ 200 บาท เดือนละ 1,000 รางวลั จ านวนรวม 3,000 รางวลั รวมมลูคา่ของรางวลัทัง้สิน้ 
600,000 บาท  

 เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม:  

- ท ารายการช าระเงินออนไลน์ด้วยบตัรเครดิต JCB เพื่อช าระเงินคา่สนิค้าให้แก่เจ้าของสนิค้า ผา่น “เว็บไซต์ที่ก าหนด”  

- ลูกค้าที่ท า “รายการช าระเงินที่ ท าส าเร็จ1” ด้วยบัตรเครดิต JCB (เฉพาะบัตร AEON Royal Orchid Plus JCB 
Platinum, AEON JCB Classic, AEON JCB Gold, Krungsri JCB Platinum, KTC JCB Platinum, KTC Royal Orchid 
Plus JCB Platinum, KBank JCB Credit Card, AEON JCB Club Thailand, AEON JCB J-Premire Platinum, 
Krungsri Takashimaya JCB Platinum และ KTC Bangkok Airways JCB Platinum เท่านัน้) เพื่อช าระค่าสินค้าที่มี
มลูค่าตัง้แต ่2,000 บาทขึน้ไป บนเว็บไซต์ที่ก าหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม รับ Starbuck e-Coupon มลูค่า 200 บาท 
จ านวน 1 รางวลั ตอ่รายการช าระเงินท่ีท าส าเร็จ 1 รายการ 

 

- ลกูค้าที่ท ารายการส าเร็จตรงตามเง่ือนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรมเดือนละ  1,000 อนัดบัแรก จะเป็นผู้
ได้รับรางวลัตามเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลกูค้าที่ท าตรงตามเง่ือนไขที่บริษัทก าหนดไว้ก่อน มีสทิธิ
ได้รับรางวลัก่อน ทัง้นี ้บริษัทสงวนสทิธิมอบของรางวลัไมเ่กินจ านวน 3,000 รางวลั ตลอดทัง้ระยะเวลากิจกรรม 

                                                           
1  “รายการช าระเงนิที่ท าส าเร็จ” หมายถึง รายการช าระเงินออนไลน์ดว้ยบตัรเครดิต JCB (เฉพาะบตัร AEON Royal Orchid Plus JCB Platinum, AEON JCB Classic, AEON JCB Gold, Krungsri JCB 

Platinum, KTC JCB Platinum, KTC Royal Orchid Plus JCB Platinum, KBank JCB Credit Card, AEON JCB Club Thailand,  AEON JCB J-Premire Platinum, Krungsri Takashimaya JCB 

Platinum และ KTC Bangkok Airways JCB Platinum) เพ่ือช าระเงินค่าสินคา้ให้แก่ผูข้ายสินคา้บนเว็บไซต์ท่ีก าหนด ซ่ึงธนาคารหรือสถาบนัการเงินผูอ้อกบตัรอนุมติัการท ารายการให้สามารถ
ด าเนินการตดัเงินจากบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือช าระให้แก่ผูข้ายสินคา้ได ้ทั้งน้ี การอนุมติั หรือ ปฎิเสธการท ารายการ เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารหรือสถาบนัการเงินผูอ้อกบตัร 

 



 การประกาศผลและจัดส่งของรางวัล: 

- บริษัทจะประกาศรายช่ือผู้ ได้รับรางวลัผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany และจัดส่งของรางวลัให้ลูกค้าที่
ได้รับรางวลัทางอีเมล์ ไปยงั E-mail Address ที่ลกูค้าใช้ในการท ารายการช าระเงินท่ีท าส าเร็จ ดงันี ้

o ส าหรับลกูค้าที่ท ารายการช าระเงินที่ท าส าเร็จระหวา่งวนัที ่1 – 15 มกราคม 2562 บริษัทจะประกาศผลและจดัสง่ของ
รางวลัภายในวนัท่ี 16- 21 มกราคม 2562 

o ส าหรับลกูค้าที่ท ารายการช าระเงินท่ีท าส าเร็จระหวา่งวนัท่ี 16 – 31 มกราคม 2562 บริษัทจะประกาศผลและจดัสง่ของ
รางวลัภายในวนัท่ี 1-6 กมุภาพนัธ์ 2562 

o ส าหรับลกูค้าที่ท ารายการช าระเงินท่ีท าส าเร็จระหวา่งวนัท่ี 1 – 15 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษัทจะประกาศผลและจดัสง่
ของรางวลัภายในวนัท่ี 16-21 กมุภาพนัธ์ 2562 

o ส าหรับลกูค้าที่ท ารายการช าระเงินที่ท าส าเร็จระหว่างวนัที่ 16 - 28 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทจะประกาศผลและจดัสง่
ของรางวลัภายในวนัท่ี 1-5 มีนาคม 2562 

o ส าหรับลกูค้าที่ท ารายการช าระเงินที่ท าส าเร็จระหว่างวนัที่ 1 -15 มีนาคม 2562 บริษัทจะประกาศผลและจดัสง่ของ
รางวลัภายในวนัท่ี 16-21 มีนาคม 2562 

o ส าหรับลกูค้าที่ท ารายการช าระเงินท่ีท าส าเร็จระหวา่งวนัที่ 16 - 31 มีนาคม 2562 บริษัทจะประกาศผลและจดัสง่ของ
รางวลัภายในวนัท่ี 1- 5 เมษายน 2562 

- ในกรณี E-mail Address ของลกูค้าที่บริษัทได้รับไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวลัแก่ผู้ ได้รับรางวลั 
และน าของรางวลัไปใช้ในกิจกรรมสง่เสริมการขายอื่นใด หรือด าเนินการกับของรางวลัอยา่งใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร 
โดยให้เป็นไปตามดลุพินิจเด็ดขาดของบริษัท  

 เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon: 

- สามารถใช้ Starbucks e-Coupon ได้ที่ร้าน Starbucks ทกุสาขา ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

 เงื่อนไขอื่นๆ: 

- ของรางวลัไมส่ามารถแลก คืน หรือเปลีย่น เป็นเงินสด หรือสิง่ของอยา่งอื่น รวมทัง้ ไมส่ามารถโอนสิทธิไปให้บคุคลหรือนิติ
บคุคลอื่นใดได้ 

- เง่ือนไขตา่งๆ ภายใต้กิจกรรมนีใ้ห้เป็นไปตามที่บริษัทก าหนด  

- หากมีกรณีเป็นท่ีสงสยัหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยดึถือดลุพินิจและค าตดัสนิชีข้าดของบริษัทเป็นท่ีสดุ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี ้หรือเง่ือนไขใดๆ  ภายใต้กิจกรรม
ส่งเสริมการขายนีไ้ด้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany และ/หรือ 
เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ  

- บริษัทถือวา่ลกูค้าทกุรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหวา่งระยะเวลากิจกรรมสง่เสริมการขายนีไ้ด้ตกลงยอมรับข้อก าหนดตาม
กติกาและเง่ือนไขของกิจกรรมสง่เสริมการขายนีแ้ล้วทกุประการ 

 สอบถามเพิ่มเติม:  

บริษัท ทซูีทพูี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-026-3000 หรือ www.facebook.com/2c2pcompany  
 
 

www.facebook.com/2C2Pcompany
www.facebook.com/2C2Pcompany
www.facebook.com/2c2pcompany


Promotion 

Get Starbucks e-Coupon 200 Baht after paying with a JCB credit card at minimum 2,000 Baht or 
more through the defined websites. 

 

• Promotion Period:  
Starting on January 1, 2019 at 00.01 AM (after midnight) to 31 March 2019 at 00.00 AM (midnight) 

• Details of the prize:  
Starbucks e-Coupon valued 200 Baht, 1,000 prizes/month total 3,000 worth 600,000 Baht. 

• Conditions of participation: 

o Make a payment online with a JCB credit card to pay for goods to the owner through the 

"designated website". 

o Customers who make a "Successful Payment" with a JCB credit card (AEON Royal Orchid Plus 

JCB Platinum, AEON JCB Classic, AEON JCB Gold, Krungsri JCB Platinum, KTC Royal Orchid 

Plus JCB Platinum, KBank JCB Credit Card, AEON JCB Club Thailand, AEON JCB J-Premire 

Platinum, Krungsri Takashimaya JCB Platinum และ KTC Bangkok Airways JCB Platinum only) to 

pay for goods worth minimum at 2,000 Baht or more on the designated website will receive 

Starbuck e-Coupon worth 200 Baht per 1 successful transaction. 

o The first 1,000 customers each month who complete the transaction that meet the conditions 

stated above during the event period will receive the prizes according to the conditions set by 

the company.  The company will consider the customer who meet the conditions set by the 

company as priority.  The company reserves the right to award no more than 3,000 prizes 

throughout the duration of the event. 

• Announcement and delivery of prizes: 
o  The winners will be announced via www.facebook.com/2C2Pcompany and deliver the prize to 

the customer who won the prize by e-mail address that the customer used to complete the 

payment. 

 For customers who make payment between January 1-15, 2019, the company will 

announce the results and deliver the prize within January 16-21, 2019. 

www.facebook.com/2C2Pcompany


 For customers who make payment between January 16 - 31, 2019, the company will 

announce the results and deliver the prize within February 1-6, 2019. 

 For customers who make payment between February 1 - 15, 2019, the company will 

announce the results and deliver the prize within February 16-21, 2019. 

 For customers who make payment between February 16 - 28, 2018, the company will 

announce the results and deliver the prize by March 1 - 5, 2019. 

 For customers who make payment between March 1-15, 2019, the company will 

announce the results and deliver the prize within March 16-21, 2019. 

 For customers who make payment between March 16 - 31, 2019, the company will 

announce the results and deliver the prize within April1-6, 2019. 

o In case the E-mail Address of the customer is incorrect. The company reserves the right to 

award prizes to winners and keep the prizes to be used in any other promotional activities or any 

further activities as the company deems appropriate to be in complete discretion of the 

company. 

• Terms of Use for Starbucks e-Coupon: 

o Starbucks e-Coupon can be used at all branches of Starbucks by Sep 30, 2019. 

• Other conditions: 

o Prizes cannot be redeemed or exchanged for cash or other items and cannot be transferred to 

any other person or entity. 

o Terms and conditions as designated by the company. 

o If there are any suspicion or controversies, the company's discretion and judgment is strictly 

adjudicated. 

o The company reserves the right to change, suspend or cancel this promotion or any condition 

under this promotional activity by informing the customers 7 days in advance via 

www.facebook.com/2C2Pcompany and / or participating websites. 

o The Company assumes all customers who participate in the activities during the promotion 

period have agreed to accept the terms and conditions of this promotion. 

• Additional query: 

o For more information, please contact: 2C2P (Thailand) Co., Ltd. Tel. 02-026-3000 or 

www.facebook.com/2c2pcompany 

"Successful Payment" means an online payment transaction with a JCB credit card (AEON Royal Orchid Plus JCB 

Platinum Card, AEON JCB Classic Card, AEON JCB Gold Card, Krungsri JCB Platinum Card, KTC Royal Platinum 

Card, KBank JCB Credit Card, AEON JCB Club Thailand, AEON JCB J-Premire Platinum, Krungsri Takashimaya 

JCB Platinum และ KTC Bangkok Airways JCB Platinum only) to pay for the goods to the seller on the designated 

www.facebook.com/2C2Pcompany
www.facebook.com/2c2pcompany


website.  The bank or financial institution authorized by the card issuer to make the transaction can make a 

payment from the credit card to make payment to the seller. Follow the rules set by the bank or financial institution 

issuing the card. 

 


