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0%

0% สูงสุด 10 เดือน  
หรือผ่อนดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% / 0.74% ต่อเดือน 

+  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท* 

+  ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 12%**

*    ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชําระตั้งแต่  12,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป ลงทะเบียนฟรผี่านแอป UCHOOSE ค้นหา MIQ1 หรือ SMS ก่อนทํารายการผ่อนชําระพิมพ์ MIQ1 วรรคหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555  
                    และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ "ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ MIQ1 เรียบร้อยแล้ว" (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ใหบ้ริการ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กรกฎาคม 2565 
**  ต่อที่ 2 : ใชค้ะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 12% เมื่อมียอดผ่อนชําระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลลส์ลิป ใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 3,000 คะแนนขึ้นไปไม่เกินมูลค่าสินค้าและทํารายการแลกคะแนนที่จุดขายภายในวันที่ทํารายการเท่านั้น แลกรับเครดิตเงินคืน 
                    สูงสุด 12% ของคะแนนที่สมาชิกบัตรแลกจํากัดสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 24,000 บาทหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ ไม่ร่วมรายการผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี สําหรับสิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เท่านั้น  
                    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย ตั้งแต่ 6 เดือน / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน

12,000 - 19,999 บาท 200 บาท

20,000 - 29,999 บาท 350 บาท

30,000 - 34,999 บาท 550 บาท

35,000 บาทขึ้นไป 900 บาท

+  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท* 

+  ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 12%**

*    ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชําระตั้งแต่  12,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป ลงทะเบียนฟรผี่านแอป UCHOOSE ค้นหา MIQ1 หรือ SMS ก่อนทํารายการผ่อนชําระพิมพ์ MIQ1 วรรคหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555  
                    และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ "ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ MIQ1 เรียบร้อยแล้ว" (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ใหบ้ริการ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กรกฎาคม 2565 
**  ต่อที่ 2 :ใชค้ะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 12% เมื่อมียอดผ่อนชําระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 3,000 คะแนนขึ้นไปไม่เกินมูลค่าสินค้าและทํารายการแลกคะแนนที่จุดขายภายในวันที่ทํารายการเท่านั้น แลกรับเครดิตเงินคืน 
                   สูงสุด 12% ของคะแนนที่สมาชิกบัตรแลกจํากัดสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 24,000 บาทหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ ไม่ร่วมรายการผา่นเว็บไซต์ทุกกรณี สําหรับสิทธิพิเศษสําหรับบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์  
                   วีซ่า คาร์ด และบัตรกรุงศรี เฟิร์สท์ช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม คาร์ด เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย / เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน (บาท)

ผ่อน 6-15 เดือนขึ้นไป ผ่อน 24 เดือนขึ้นไป

12,000 - 19,999 บาท 200 บาท 250 บาท

20,000 - 29,999 บาท 350 บาท 400 บาท

30,000 - 34,999 บาท 550 บาท 600 บาท

35,000 บาทขึ้นไป 700 บาท 900 บาท

สูงสุด 3 เดือน  
สําหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  
ทุกหน้าบัตร

สูงสุด 10 เดือน  
สําหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า,  
เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

สูงสุด 10 เดือน  
สําหรับ Mac, iPad Pro  
และ iPhone ที่ร่วมรายการ

READY 
CREDIT

SPEEDY 
CASH

CASH 
PLUS

สูงสุด 10 เดือน  
สําหรับ Mac, iPad Pro  
และ iPhone ที่ร่วมรายการ

สูงสุด 24 เดือน 

สําหรับ Mac, iPad Pro และ 
iPhone ที่ร่วมรายการ

สูงสุด 10 เดือน  
สําหรับ Mac, iPad Pro  
และ iPhone ที่ร่วมรายการ

ๅ
+ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อผ่อนชําระ * 
+ ใช้คะแนนเต็มจํานวนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อชําระเต็ม ** 

*    ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อผ่อนชําระ และใช้คะแนน SCB Rewards x2 ของยอดแบ่งชําระ *จํากัดการแลกคะแนน 
                     ไม่เกิน 300,000 คะแนน/ท่าน (รับเครดิตเงินเกินไมเ่กิน 30,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) แลกคะแนน 
                     ภายในวัน  ณ จุดขาย  ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 
**  ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เพียงใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดซื้อ เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชําระเต็มจํานวน   
                     จํากัดการแลก คะแนนสูงสุดไม่เกิน 100,000 คะแนน/ท่าน ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร SCB Family Plus บัตรเครดิต   
                     SCB M VISA ไม่ร่วมรายการ  และจํากัดการรับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 10,000 บาก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 
                     วันที่  1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

สูงสุด 10 เดือน  
สําหรับบัตรเครดิต SCB

สูงสุด 24 เดือน  
สําหรับบัตรเครดิต SCB Speedy Cash

สูงสุด 6 เดือน  

* แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต ่1,000 บาท และใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป หรือแลกคะแนนรับ
เครดิตเงินคืน 13% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท และใช้คะแนนขั้นต่ํา 1,000 คะแนน สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป  
หมายเหตุ : เฉพาะสําหรับการชําระค่าสินคา้/บริการต่อ 1 เซลสส์ลิป เทา่นั้น ไม ่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต 
KTC  CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – 
ROYAL ORCHID  PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการน้ีได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง  
30 มิถุนายน 2565 

* แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 12% สําหรับรายการ “ผ่อนชําระ” และ “รูดเต็มจํานวน” จํากัดการใช้คะแนนขั้นตํ่า 1,000 คะแนน และ
สูงสุดไม่เกินราคาสินค้า  สมาชิกจะต้องชําระเงินสินคา้ด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ท่ีใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น วิธี
การลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ ITO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และเคร่ืองหมาย # ตามด้วยจํานวนคะแนนท่ี
ต้องการแลก  ส่งมาท่ี 0613845000 ส่ง SMS ลงทะเบียน 1 ครั้ง / 1 เซลล์สลิป งดเว้นกําไรให้คะแนนสะสม รับเงินคืนภายใน 60 
วัน ภายหลังวันส้ินสุดของเดือนท่ีมียอดใช้จ่าย สมาชิกท่ีมียอดใช้จ่ายผา่นบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไปต่อเซลส์สลิป 
สมาชิกสามารถใช้คะแนน จํานวน 1,000 คะแนน โดยไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลสส์ลิป แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขท่ีกําหนด
ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2565

ๅ

สําหรับสินค้าใหม่ “iPhone 13 Green, iPhone SE 3 (2022) และ iPad Air 5” 
*     ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อแบ่งชําระครบทุก 7,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 
**  ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 14% เมื่อแบ่งชําระครบทุก 3,000 บาท + แลกคะแนนสะสม Thank You ทุก 3,000 คะแนน โดยส่ง  
                    SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ สําหรับ iPhone 13 Green และ iPhone SE 3 (2022) พิมพ์ BISE และ  
                   สําหรับ iPad Air 5 พิมพ์ BIPD ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก สง่มาที่ 4712008 และรอข้อความยืนยันการลงทะเบียน  
                   จากระบบ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 

สําหรับสินค้าทั่วไป 
*     รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% เมื่อแบ่งชําระครบทุก 3,000 บาท + แลกคะแนนสะสม Thank You ทุก 3,000 คะแนน โดยส่ง SMS  
      ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการพิมพ์ BSMP ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 และรอข้อความยืนยัน 
     การลงทะเบียนจากระบบ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) จํากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,400 บาท ต่อท่านตลอดรายการ เฉพาะสินค้าที่ 
     ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่ร้านค้าและธนาคารฯ กําหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย โดยมียอดราคา สินค้าขั้นตํ่า 1,500  
     บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป และยอดแบ่งชําระตอ่เดือน ไม่ตํ่ากว่า 500 บาท / เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565

+ รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อแบ่งชําระครบทุก 7,000 บาท* 
+ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14%**

0%

0%

0% 0%

สูงสุด 6 เดือน  0%

0%0%0%

สูงสุด 36 เดือน 

สําหรับ Mac, iPad Pro และ 
iPhone ที่ร่วมรายการ

+ แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% 
+ แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 12%

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย / เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิตยูโอบี, บัตรเครดิต TMRW 
(เมื่อผ่อน 10 เดือน)

บัตรยูโอบีแคชพลัส

10,000 - 19,999 บาท     150 บาท 100 บาท

20,000 - 29,999 บาท     400 บาท 350 บาท
30,000 - 34,999 บาท     550 บาท 500 บาท
35,000 - 39,999 บาท    700 บาท 650 บาท

40,000 บาทขึ้นไป 900 บาท 800 บาท

0%
+ เมื่อผ่อน 0% 10 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* 
+แลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัสเท่ายอดผ่อนชําระรับส่วนลด 12% **

สูงสุด 24 เดือน  
สําหรับบัตรยูโอบีแคชพลัส

*     ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย *เมื่อแบง่ชําระตั้งแต ่6 เดือนขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป (ยกเวน้ 0%36 เดือน ไม่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน) ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน : ส่ง SMS พิมพ์ PH4 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 
                     บัตร 10 หลักสุดท้ายไปที่ 4545111 ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนาคม 2565 

**   ต่อที่ 2 : รับส่วนลดทันที 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส เท่ายอดแบ่งชําระ ต่อเซลส์สลิป (เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ยกเว้นบัตรเครดิต TMRW , บัตรเครดิตยูโอบีโยโล่ แพลตินัม และบัตรยูโอบีแคชพลัสไม่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนาคม 2565

สูงสุด 10 เดือน  
สําหรับบัตรเครดิตยูโอบี, 
บัตรเครดิต TMRW

พิเศษ สําหรับ iPhone13 Series (Green) , iPhone SE, iPad Air5, Mac Studio และ Studio Display 
*     ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 2% สูงสุด 12,000.- ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย เมื่อแบ่งชําระ 0% สูงสุด 10 เดือน สําหรับบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW และแบ่งชําระ 0% 10-24 เดือน สําหรับบัตรยูโอบี แคชพลัส ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ส่ง SMS  
                    พิมพ์ NPD22 เว้นวรรคตามดว้ยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ไปที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 25 พฤษภาคม 2565 

**   ต่อที่ 2 : รับส่วนลดทันที 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส เท่ายอดแบ่งชําระ/เซลล์สลิป *จํากัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ยกเว้นบัตรเครดิต TMRW , บัตรเครดิตยูโอบีโยโล่  
                     แพลตินัม และบัตรยูโอบีแคชพลัสไม่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 25 พฤษภาคม 2565











 

PROMOTION ( 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 2565 ) 

ใช้คะแนนรบัเครดิตเงินคืน 12% 

โปรโมชัน่ ใชค้ะแนนรบัเครดติเงนิคนื 12% 

ระยะเวลา 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 2565 

 

โปรโมชัน่ : แลกคะแนนรบัเครดิตเงินคืน 12%  

ส าหรบัรายการ “ผ่อนช าระ” และ “รดูเตม็จ านวน” 

จ ำกดักำรใชค้ะแนนขัน้ต ่ำ 1,000 คะแนน และสงูสุดไม่เกนิรำคำสนิคำ้  

**สมำชกิจะตอ้งช ำระเงนิสนิคำ้ดว้ยบตัรฯใบเดยีวกนักบับตัรฯ ทีใ่ชค้ะแนนแลกรบัเครดติเงนิคนืเท่ำนัน้ 

 

วิธีการลงทะเบียนรบัเครดิตเงินคืน 

พมิพ ์ITO เวน้วรรค ตำมดว้ยหมำยเลขบตัร 16 หลกั และเครือ่งหมำย # ตำมดว้ยจ ำนวนคะแนนทีต่อ้งกำรแลก  

☑ ส่งมำที ่0613845000 

☑ ส่ง SMS ลงทะเบยีน1 ครัง้ / 1 เซลลส์ลปิ 

☑ งดเวน้กำรใหค้ะแนนสะสม 

☑ รบัเงนิคนืภำยใน 60 วนั ภำยหลงัวนัสิน้สุดของเดอืนทีม่ยีอดใชจ้ำ่ย 

 

เง่ือนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรบัเครดิตเงินคืน  

1. รำยกำรส่งเสรมิกำรขำย (“รำยกำร”) นี้ บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) หรอื เคทซี ีจดัท ำขึน้เพือ่มอบสทิธปิระโยชน์เครดติเงนิคนืใหแ้กส่มำชกิ

บตัรเครดติ KTC (“สมำชกิ”) ทีม่คีะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมยีอดใชจ้่ำยผ่ำนบตัรเครดติ KTC (“บตัรฯ”) ในช่วงระหว่ำงวนัที ่1 พ.ค. – 

31 ก.ค. 2565 (“ระยะเวลำรำยกำร”) ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดเท่ำนัน้   

2. ขอสงวนสทิธิย์กเวน้สมำชกิบตัรเครดติ KTC CASH BACK ทุกประเภท, บตัรเครดติ KTC - ศูนยบ์รกิำรโลหติแห่งชำต ิสภำกำชำดไทย, KTC VISA 

CORPORATE, บตัร KTC เพื่อหน่วยงำนรฐั และบตัรสนิเชื่อพรอ้มใช้ KTC Proud ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมรำยกำรนี้ได ้ 

3. สมำชกิทีม่ยีอดใชจ้่ำยผ่ำนบตัรเครดติ KTC ตัง้แต่ 1,000 บำทขึน้ไปต่อเซลสส์ลปิ สมำชกิสำมำรถใชค้ะแนน จ ำนวน 1,000 คะแนน โดยไม่เกนิยอดใช้

จ่ำยต่อเซลสส์ลปิ แลกรบัเครดติเงนิคนืไดต้ำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 

4. กรณีทีย่อดใชจ้่ำยตอ่เซลสส์ลปิทีม่เีศษสตำงค ์เคทซีขีอสงวนสทิธิปั์ดเศษขึน้เป็นหน่วยบำทเพื่อใชเ้ป็นยอดใชจ้่ำยในกำรค ำนวณจ ำนวนคะแนนเพื่อแลก

รบัเครดติเงนิคนืตำมรำยกำรนี้  

5. กำรแลกรบัเครดติเงนิคนืตำมรำยกำรนี้ เฉพำะส ำหรบักำรช ำระค่ำสนิคำ้/บรกิำรต่อ 1 เซลสส์ลปิ เท่ำนัน้ ไม่สำมำรถแยกเซลสส์ลปิได ้ 

6. ขอสงวนสทิธิไ์ม่น ำดอกเบีย้ ค่ำธรรมเนียมกำรใชว้งเงนิ ค่ำปรบั และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เงนิคนืทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิรำยกำรซื้อสนิคำ้/บริกำร หรอืเงนิ

คนืทีเ่กดิจำกกำร Refund ทุกประเภท มำค ำนวณเพื่อมอบสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่สมำชกิตำมรำยกำรนี้  

7. กำรค ำนวณเครดติเงนิคนืจำกยอดใชจ้่ำยผ่ำนบตัรฯ ตำมรำยกำรนี้ เคทซีจีะค ำนวณจำกยอดใชจ้่ำยนับตัง้แตว่นัทีส่มำชกิลงทะเบยีนเขำ้ร่วมรำยกำร

ส ำเรจ็เป็นตน้ไปและจะค ำนวณเรยีงล ำดบัตำมวนัและเวลำทีม่กีำรท ำรำยกำรใชจ้่ำยผ่ำนบตัร โดยจะค ำนวณเมื่อสิน้สุดระยะเวลำรำยกำร   

8. เคทซีจีะท ำกำรเครดติเงนิคนืเขำ้บญัชบีตัรฯ ของสมำชกิ ภำยใน 60 วนั ภำยหลงัวนัสิน้สุดของเดอืนทีม่ยีอดใชจ้่ำย 


