
Promotion  
for Apple Product

www.UFicon.comPromotion  
for Apple Product

0%
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สูงสุด 36 เดือน 

สูงสุด 10 เดือน  
หรือผ่อนดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% / 0.74% ต่อเดือน 

+  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท* 

+  ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 15%**

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย ตั้งแต่ 6 เดือน / เซลล์สลิป* รับเครดิตเงินคืน

12,000 - 19,999 บาท 200 บาท

20,000 - 29,999 บาท 400 บาท

30,000 - 39,999 บาท 600 บาท

40,000 บาทขึ้นไป 900 บาท

**  ต่อที่ 2 : ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 15% เมื่อมียอดชําระเต็มจํานวนหรือมียอดผ่อนชําระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 3,000 คะแนน ขึ้นไปไม่เกินมูลคา่สินค้าและ 
    ทํารายการแลกคะแนนที่จุดขายภายในวันที่ทํารายการเท่านั้น แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ของคะแนนที่สมาชิกบัตรแลกจํากัดสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมสูงสุด 400,000 คะแนนหรือเทียบเทา่ 60,000  บาท 
    หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ ไม่ร่วมรายการผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี สําหรับสิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 65

0%
*  ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชําระตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป  
    ลงทะเบียนฟรีผ่านแอป UCHOOSE ค้นหา MIQ2 หรือ SMS ก่อนทํารายการผ่อนชําระพิมพ์ MIQ2  
    วรรคหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ “ท่านได้ 
    ลงทะเบียนแคมเปญ MIQ2 เรียบร้อยแล้ว" ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 65

สูงสุด 10 เดือน  
สําหรับบัตรเครดิต SCB

ใช้คะแนนสะสม* รับเครดิตเงินคืน

คะแนนเท่ายอดแบ่งจ่าย 10%

คะแนนเท่ายอดแบ่ง x 2 20%

คะแนนเท่ายอดแบ่ง x 3 30%

คะแนนเท่ายอดแบ่ง x 4 40%

คะแนนเท่ายอดแบ่ง x 5 50%

+ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50%* 
+ ใช้คะแนนเต็มจํานวนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อชําระเต็ม **0%

 ชําระเต็มจํานวน 
**  ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เพียงใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชําระเต็มจํานวน จํากัดการแลก คะแนน สูงสุดไม่เกิน 100,000 คะแนน / ทา่นยกเวน้บัตรเครดิตนิติบุคคล  
   บัตร SCB Family Plus, บัตรเครดิต SCB M VISA ไม่ร่วมรายการ  และจํากัดการรับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 10,000 บาก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 65

*    ต่อที่ 1 :  แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50% จํากัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/ท่าน/เดือน  
   รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท / ท่าน / เดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ยกเว้น 
   บัตรเครดิตนิติบุคคล, SCB Family Plus, SCB M VISA ทุกประเภท 1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 65

0สูงสุด 10เดือน  

+ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%*
%

*  รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อแบ่งชําระครบทุกๆ 3,000 บาท + แลกคะแนนสะสม Thank You ทุกๆ 3,000 คะแนน โดยส่ง SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอด 
  รายการพิมพ์ BSMP ตามด้วยหมายเลข 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 และรอข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบเฉพาะสินค้าทีร่่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่ร้านค้า 
  และธนาคารฯ กําหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย โดยมียอดราคาสินค้าขั้นตํ่า 1,500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิปและยอดแบ่งชําระต่อเดือนไม่ตํ่ากว่า 500 / เดือน

  สงวนสิทธิ์คํานวนเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งชําระจากของบัตรหลักและ/หรือบัตรเสริมที่เกิดขึ้นจากการแบง่ชําระสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร , Gadget ,และ ณ ร้านค้าที่ร่วม 
       รายการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 65 - 31 ธันวาคม 65 จํากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,400 บาทต่อท่าน ต่อรอบโปรโมชั่น 2 เดือน (1 กรกฎาคม 65 - 31 สิงคหาคม   
  65, 1 กันยายน 65 - 31 ตุลาคม 65, 1 พฤศจิกายน 65 - 31 ธันวาคม 65) โดยกรณีลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน ธนาคารฯ จะทํา 
  การหักคะแนนสะสมในบัญชีของบัตรหลักในวันที่ธนาคารฯ คืนเงินให้ ทุก 3,000 คะแนน สูงสุดไม่เกินยอดจา่ยจาการแบ่งชําระสินค้าอุปกรณส์ื่อสาร , Gadget, IT และ 
  อุปกรณ์ถ่ายภาพ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และไม่เกิน 45,000 คะแนน ต่อรอบโปรโมชัน 2 เดือน หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอในวันที่ธนาคารฯ คืนเงินให้ ธนาคารฯ  
  ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน โดยเครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

สูงสุด 36 เดือน 0 %
ยอด PayLite / เซลล์สลิป* รับเครดิตเงินคืน

15,000 - 49,999 บาท 1%

50,000 - 99,999 บาท 2%

100,000 บาทขึ้นไป 3%

  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท  
  เมื่อแบ่งจ่ายผ่าน Citi PayLite* 
 จํากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / สมาชิกบัตรฯ / เดือน รับเครดิตเงินคืนจากการ  
    ชําระผ่านรายการแบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite เท่านั้นผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน 
    เพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS พิมพ์ ITPL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลัก 
     สุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228  ภายในระยะเวลารายการ 
     ส่งเสริมการขายเท่านั้น และหลังจบรายการ ธนาคารฯจะรวมยอดแบ่งจ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 
      และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตจากทุกร้านค้าทีร่่วมรายการที่ครบตามเงื่อนไขที่กําหนดระหว่าง 
     วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 65

สูงสุด 3 เดือน  
สําหรับบัตรกรุงศรี 
เฟิร์สช้อยส์ทุกหน้าบัตร

สูงสุด 10 เดือน  
สําหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  
วีซ่า, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

+  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด  
18,000 บาท* 

+  ใช้คะแนนสะสมแลกรับ 
เครดิตเงินคืนเพิ่ม
สูงสุด 15%**

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย / เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน (บาท)

ผ่อน 6 เดือนขึ้นไป ผ่อน 24 เดือนขึ้นไป

12,000 - 19,999 บาท 150 บาท 200 บาท

20,000 - 29,999 บาท 300 บาท 400 บาท

30,000 - 39,999 บาท 500 บาท 600 บาท

40,000 บาทขึ้นไป 800 บาท 900 บาท

0%
**  ต่อที่ 2 :  ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 15% เมื่อมียอดชําระเต็มจํานวนหรือมียอดผ่อนชําระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ใชค้ะแนนสะสมตั้งแต่ 3,000  
    คะแนนขึ้นไปไม่เกินมูลค่าสินค้าและทํารายการแลกคะแนนที่จุดขายภายในวันที่ทํารายการเท่านั้น แลกรับเครดิตเงิน สูงสุด 15% ของคะแนนที่สมาชิกบัตรแลกจํากัดสิทธิ ์
    การใช้คะแนนสะสมสูงสุด 400,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 60,000 บาท หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ ไม่ร่วมรายการผา่นเว็บไซต์ทุกกรณี สําหรับสิทธิพิเศษ 
    สําหรับบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อย วีซ่าคาร์ด และบัตรกรุงศรี เฟิร์สท์ช้อยส์ วซี่า แพลทินัมคาร์ด เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 65

*    ต่อที่ 1 :   รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชําระ 
    ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป ลงทะเบียนฟรีผ่านแอป  
    UCHOOSE ค้นหา MIQ2 หรือ SMS ก่อนทํารายการผ่อนชําระ 
    พิมพ์ MIQ2 วรรคหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่  
    061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ “ท่านได้ลง 
    ทะเบียนแคมเปญ MIQ2 เรียบร้อยแล้ว" ( ค่าบริการขึ้นอยู่กับ 
    เครือข่ายผู้ให้บริการ ) ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 65

***  เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป สามารถ ใช้คะแนนเท่ายอดชําระต่อเซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เและใชค้ะแนนเท่ายอดใช้
หรือใชค้ะแนนจํานวน 1,000 คะแนนแต่ไม่เกินยอดชําระต่อเซลล์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืน แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% เฉพาะสําหรับการชําระค่าสินคา้ / บริการต่อ  
1 เซลล์สลิป ไม่สามารถแยกเซลล์สลิปได้ ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ยกเวน้สมาชิกบัตรเครดิต KTC  CASH BACK ทุกประเภท, บัตร KTC - ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ 
สภากาชาดไทย,CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการน้ีได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

สูงสุด 6 เดือน  

0%
+ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 * 
+ ใช้คะแนนรับเครดิตเงินคืน 12%** 
+ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 
  15 % หรือ 13% ***

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน

15,000 - 49,999 บาท 1%

50,000 - 99,999 บาท 2%

100,000 บาทขึ้นไป 3%

*   ต่อที่ 1 ผ่อนชําระ 0% + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท การคํานวณเครดิตเงินคืน คํานวณ 
   เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการผ่อนชําระ ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันกับวันที่ 
   ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กาหนดเท่านนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 65 

** ต่อที่ 2 สําหรับรายการ“ผ่อนชําระ”และ“ชําระเต็มจํานวน” รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% เมื่อแลกคะแนน  
   KTC FOREVER เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถใช้คะแนน   
   จํานวน 1,000 คะแนนโดยไม่เกินยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป พิมพ์ ITO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 
   บัตร 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจํานวนคะแนนท่ตี้องการแลกส่งมาท่ี 0613845000  
   ส่ง SMS ลงทะเบียน 1 ครั้ง / 1 เซลล์สลิป ( ถ้าไม่ต้องการแลกคะแนนให้ใส่ #0 ) ขอสงวนสิทธิ ์
   ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด 
   ไทย, KTC VISA CORPORATE , บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud  
   ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 65

0 สูงสุด 36 เดือน  
สําหรับบัตรยูโอบีแคชพลัส

สูงสุด 10 เดือน  
สําหรับบัตรเครดิตยูโอบี, 
บัตรเครดิต TMRW%

+ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* 
+ iPhone Previous Model  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท** 
+ รับส่วนลดทดที 12% เมื่อแลกคะแนนรีวอร์ดพลัส ***

*    ต่อที่ 1 :   รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย เมื่อชําระ 0% ตั้งแต ่6  
เดือนขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป (ยกเว้น 36 เดือนไม่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน) ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน : 
ส่ง SMS พิมพ์ PH6 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้ายไปที่ 4545111 ค่าสง่

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย / เซลส์สลิป บัตรเครดิตยูโอบี,  เครดิต TMRW บัตรยูโอบีแคชพลัส
5,000 - 14,999 บาท 100 บาท 50 บาท

15,000 - 24,999 บาท 200 บาท 150 บาท
25,000 - 34,999 บาท 400 บาท 350 บาท
35,000 - 54,999 บาท 800 บาท 700 บาท

55,000 บาทขึ้นไป 1,100 บาท 1,000 บาท

 
สูงสุด 36 เดือน  
สําหรับบัตรยูโอบีแคชพลัส

สูงสุด 10 เดือน  
สําหรับบัตรเครดิตยูโอบี, 
บัตรเครดิต TMRW0%

+ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* 
+ รับส่วนลดทดที 12% เมื่อแลกคะแนนรีวอร์ดพลัส **

** ต่อที่ 2 :  รับส่วนลดทันที 12% และเครดิตเงินคืน 3% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอรด์พลัสเท่ายอดแบง่ชําระ/เซลล์สลิปจํากัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการเสริม  
    การขาย ( เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ยกเว้นบัตรเครดิต TMRW, บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่แพลตินัม และบัตรยูโอบี แคชพลัสไม่ร่วมรายการ ) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 65

* ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท ตอ่ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย เมื่อชําระ 0% ตั้งแต่  
6 เดือนขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป (ยกเว้น 36 เดือนไม่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน) ลงทะเบียนรับเครดิต
เงินคืน ส่ง SMS พิมพ์ PH6 เวน้วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้ายไปที่ 4545111 
 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 65

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย / เซลล์สลิป*
รับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิตยูโอบี,  เครดิต TMRW บัตรยูโอบีแคชพลัส

  5,000 - 14,999 บาท   100 บาท 50 บาท

15,000 - 24,999 บาท 200 บาท 150 บาท

25,000 - 34,999 บาท 400 บาท 350 บาท

35,000 - 54,999 บาท 800 บาท 700 บาท

55,000 บาทขึ้นไป 1,100 บาท 1,000 บาท



















 
 

โปรโมช ัน่บตัรเครดติธนาคารกรงุเทพ                          

ชือ่รายการ   โปรโมช ัน่แบง่ช าระ Be Smart สนิคา้อปุกรณ์สือ่สาร, Gadget, IT และอุปกรณ์ถา่ยภาพ 
ระยะเวลา   1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 
รา้นคา้รว่มรายการ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้อุปกรณ์สือ่สาร, Gadget, IT และอปุกรณ์ถา่ยภาพ ทัง้ชอ่งทาง EDC และ Online   
สทิธพิเิศษ ส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติธนาคารกรงุเทพ 

 

• แบง่ช าระ 0% นานสูงสุด 10 เดอืน* รบัเครดติเงนิคนื 12%**  
เมือ่แบง่ช าระครบทกุ 3,000 บาท + แลกคะแนนสะสม Thank You ทกุ 3,000 คะแนน  
โดยสง่ SMS ลงทะเบยีนครัง้เดยีวรับสทิธิต์ลอดรายการพมิพ ์BSMP ตามดว้ยหมายเลขบัตร 16 หลัก สง่มาที ่ 
4712008 และรอขอ้ความยนืยันการลงทะเบยีนจากระบบ (คา่บรกิารครัง้ละ 3 บาท)  

   
จ ากัดเครดติเงนิคนืสงูสดุ 5,400 บาท ตอ่ทา่น ตอ่รอบโปรโมชัน่ 2 เดอืน (1 กรกฎาคม 2565 – 31 สงิหาคม 
2565, 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 และ 1 พฤศจกิายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565) 

   
     

เงือ่นไข  
*  

1. การแบง่ช าระ Be Smart ยกเวน้ บัตรเครดติธนาคารกรุงเทพ อเมรกัินเอ็กซเ์พรส บัตรเครดติยเูน่ียนเพย ์ บัตรเครดติ 
Corporate / Purchasing  

2. เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการ ตามเงือ่นไขทีร่า้นคา้และธนาคารฯ ก าหนด โปรดตรวจสอบเพิม่เตมิ ณ จุดขาย โดยมยีอดราคา
สนิคา้ขัน้ต ่า 1,500 บาทขึน้ไป / เซลสส์ลปิ และยอดแบง่ช าระตอ่เดอืนไมต่ ่ากว่า 500 บาท / เดอืน 

** 
3. สงวนสทิธคิ านวณเครดติเงนิคนืจากยอดแบง่ช าระของบัตรหลักและ/หรอืบัตรเสรมิทีเ่กดิขึน้จากการแบง่ช าระสนิคา้อปุกรณ์

สือ่สาร, Gadget, IT และอปุกรณ์ถา่ยภาพ ณ รา้นคา้ทีร่่วมรายการ ระหวา่งวันที ่1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 
4. จ ากัดเครดติเงนิคนืสงูสดุ 5,400 บาทตอ่ทา่น ตอ่รอบโปรโมชัน่ 2 เดอืน  (1 กรกฎาคม 2565 – 31 สงิหาคม 2565,           

1 กันยายน 2565 – 31 ตลุาคม 2565 และ 1 พฤศจกิายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565) โดยกรณีลงทะเบยีนทาง SMS เพือ่รับ
สทิธิใ์ชค้ะแนนสะสมแลกรับเครดติเงนิคนื ธนาคารฯ จะท าการหักคะแนนสะสมในบัญชขีองบัตรหลักในวันทีธ่นาคารฯ คนืเงนิ
ให ้ทกุ 3,000 คะแนน สงูสดุไม่เกนิยอดใชจ้่ายจากการแบง่ช าระสนิคา้อปุกรณ์สือ่สาร, Gadget, IT และอปุกรณ์ถา่ยภาพ ณ 
รา้นคา้ทีร่่วมรายการ และไมเ่กนิ 45,000 คะแนน ตอ่รอบโปรโมชัน่ 2 เดอืน หากมคีะแนนสะสมไมเ่พยีงพอในวันทีธ่นาคารฯ 
คนืเงนิให ้ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธไิมใ่หเ้ครดติเงนิคนื โดยเครดติเงนิคนืไม่สามารถยกเลกิ คนื แลก เปลีย่น หรอืทอนเป็นเงนิ
สดได ้

5. ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธใินการมอบเครดติเงนิคนืภายใน 90 วัน หลังจบรอบโปรโมชัน่วันที ่1 กรกฎาคม 2565 – 31 สงิหาคม 
2565, 1 กันยายน 2565 – 31 ตลุาคม 2565 และ 1 พฤศจกิายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ใหกั้บสมาชกิบัตรหลักทีค่ง
สภาพการเป็นสมาชกิบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพ ไมผ่ดินัดช าระ และไมผ่ดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชบ้ัตรเครดติจนถงึ
วันทีธ่นาคารเครดติเงนิคนืเขา้บัญช ีโดยจะแสดงรายการเครดติเงนิคนืในใบแจง้ยอดใชจ้่ายบัตรเครดติ  

6. ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธกิารแลกใชค้ะแนนสะสมเพือ่รับเครดติเงนิคนื เฉพาะบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพประเภททีม่คีะแนน
สะสม ยกเวน้ บัตรเครดติไทเทเนียม และบัตรแอรเ์อเชยีแพลทนัิม มาสเตอรก์ารด์  

7.   ขอสงวนสทิธใินการลงทะเบยีน SMS เฉพาะเครอืขา่ยทีร่่วมรายการ ไดแ้ก ่AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เทา่นัน้ ยกเวน้ 
เครอืขา่ย Line Mobile ไมส่ามารถร่วมกจิกรรมน้ีได ้ การลงทะเบยีน SMS จะเสร็จสมบรูณ์เมือ่ลูกคา้ไดร้ับขอ้ความยนืยันการ
เขา้ร่วมรายการ 

8.   ไมส่ามารถใชร้่วมกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ได ้
9. เงือ่นไขเป็นไปตามทีธ่นาคารและบรษัิทฯ ก าหนด ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข ซึง่จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โปรดศกึษา

ตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่ www.bangkokbank.com/creditcard ในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาท ค าตัดสนิของ
ธนาคารฯ ถอืเป็นสิน้สดุ  

10. ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ไดเ้องที ่โมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ หรอื โทร. 0 2638 4000 กด 
1522 

11. ธนาคารฯ มไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการผลติหรอืจัดจ าหน่ายสนิคา้ และไมร่ับผดิชอบใดๆ เกีย่วกับสนิคา้และบรกิาร หากมปัีญหา
หรอืขอ้สงสัย กรุณาตดิตอ่ผูจ้ัดจ าหน่ายโดยตรง 

12. สอบถามเงือ่นไขเพิม่เตมิ โทร. 0 2638 4000  
 
 


