
 

6.6    Mid-Year Sale 
Period : 3-7 มถินุายน 2565 

 

 

1. บตัรเครดติโฮมโปร วซีา่ แพลทนิมั 

• ลด + รบัเพิม่ สงูสดุ 5%   

• ใชค้ะแนน 2 เทา่ ลด+รบัเพิม่อกี 28% 

  

ตอ่ที ่1(1)   บัตรเครดติโฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม เทา่นัน้ รับสว่นลด 3% ทันท ีตัง้แตบ่าทแรก  
 เมือ่ชอ้ปทีโ่ฮมโปร ทุกสาขา 

 
ตอ่ที ่2(2) บัตรเครดติโฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม แลกคะแนนเท่ายอดช าระ ลด 13% ทีโ่ฮมโปรทุกสาขา 

   

  
ตอ่ที ่3(3) บัตรเครดติโฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม เทา่นัน้ รับเครดติเงนิคนื 2%  

 ทีโ่ฮมโปร ทุกสาขา และโฮมโปรออนไลน์ 
 

  
 

 

 
  

ลงทะเบยีนรบัเครดติเงนิคนืภายในวนัทีท่ ารายการคร ัง้แรก ผา่น Uchoose หรอื SMS คร ัง้
แรก เพยีงคร ัง้เดยีว โดยการพมิพ ์HDB เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบัตร 16 หลัก แลว้สง่ SMS 

มาที ่081 927 9999 (ค่าบรกิารขึน้อยูกั่บผูใ้หบ้รกิาร) 

 

• จ ากัดการรับเครดติเงนิคนื 2% สงูสดุทีย่อดชอ้ป 300,000  บาท/หมายเลขบัญชบัีตรเครดติ/ตลอด
รายการ และสูงสุดไมเ่กนิ 6,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรเครดติ/ตลอดรายการ 

• รายการสง่เสรมิการขายนี้ งดรับคะแนนสะสมกรุงศรโีบนัส 25 บาท = 1 คะแนน ส าหรับยอดชอ้ปทุก

รายการ ทีช่ าระผ่านบัตรตัง้แต ่1 – 300,000 บาท/เซลลส์ลปิ โดยสมาชกิจะไดร้ับคะแนนสะสมปกตจิาก

ยอดใชจ่้ายดังกล่าว เขา้บัญชบัีตรฯ ของสมาชกิไปกอ่นโดยอัตโนมัต ิและคะแนนสะสมดังกลา่วทัง้หมด

จะถกูหัก ออกจากบัญชบัีตรฯ ของสมาชกิ ภายใน 60 วัน นับจากจบรายการสง่เสรมิการขาย 

• ส าหรับยอดใชจ่้ายสว่นทีเ่กนิจาก 300,000 บาท ยังคงไดร้ับคะแนนสะสมกรุงศรโีบนัส 25 บาท=1 

คะแนนตามปกต ิ 

• งดร่วมรายการสง่เสรมิการขายในเดอืนม.ิย. และรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน 

 
ตอ่ที ่4(4) 

 บัตรเครดติโฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม และ บัตรเครดติกรุงศร ี

สะสมยอดใชจ่้ายตัง้แต ่3,000 บาทขึน้ไป/วัน 
ลงทะเบยีน แลกคะแนนเท่ายอดช าระทาง SMS หรอื Uchoose 

รับเครดติเงนิคนื 15% (สงูสดุไมเ่กนิ 30,000 คะแนน/หมายเลขบัญชบัีตรเครดติหลัก/วัน) 
ทีโ่ฮมโปร ทุกสาขา และโฮมโปรออนไลน์ 

 
ลงทะเบยีนแลกคะแนนเพือ่รบัเครดติเงนิคนืภายในระยะเวลาสง่เสรมิการขายผา่น 

Uchoose หรอื SMS เพยีงคร ัง้เดยีว โดยการพมิพ ์HDD เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบัตร 16 

หลัก แลว้สง่ SMS มาที ่081 927 9999 (ค่าบรกิารขึน้อยูกั่บผูใ้หบ้รกิาร) 
 

เงือ่นไข 
 

 (1) เงือ่นไขรับสว่นลดบัตรเครดติ โฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม 

- เฉพาะบัตรเครดติ โฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม 
- สว่นลดทีส่าขา รับสว่นลด 3% หรอืเลอืกรับของสมนาคณุจากโฮมโปร ส าหรับการซือ้สนิคา้ ทีโ่ฮมโปรทกุ

สาขา 
- ยกเวน้ สนิคา้ Super Shock , Clearance Sale ,Staff Price ,One Day Special ,Talk Of The Town ,

สนิคา้แลกซือ้ (PP) ,การซือ้บัตรของขวัญ (Gift Voucher) ,การซือ้ Gift Card ,คา่แรง ,คา่ตดิตัง้ ,ค่าบรกิาร 
(SR) ,รา้นคา้เชา่ ,โฮมโปรออนไลน ์www.HomePro.co.th , สนิคา้อืน่ๆทีไ่มเ่ขา้ร่วมรายการ 

- โปรโมชัน่ดังกลา่ว ไม่สามารถใชเ้ป็นสว่นลดค่าบรกิารทุกประเภท คา่จัดสง่สนิคา้ และไม่สามารถใชร้่วมกับ

โปรโมชัน่อืน่ๆได ้
- สงวนสทิธิส์นิคา้วัสดุกอ่สรา้งไมร่่วมรับคะแนน Home card 

- โปรโมชัน่ดังกลา่วจะค านวณสว่นลดจากยอดรวมของการสัง่ซือ้สนิคา้ หลังหักสว่นลดรายการสนิคา้แลว้ 

- ขอสงวนสทิธิส์ าหรับการซือ้สนิคา้เพือ่ขายต่อเชงิพาณชิย ์สนิคา้ Best Price หรอืสนิคา้อืน่ๆบางรายการ งด

ร่วมรายการสว่นลดโปรโมชัน่ดังกลา่ว 

เมือ่รดูเต็มจ านวน … บาท

ขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

รบัเครดติ

เงนิคนื 

10,000 บาท 2% 

http://www.homepro.co.th/


- ตรวจสอบเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จุดขาย หรอืโทร. 1284 

(2) เงือ่นไขแลกพอยตเ์ทา่ยอดช าระ 

- บัตรเครดติ โฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม จ ากัดการแลกคะแนนเทา่กับยอดช าระเพือ่รับสว่นลด 13% เริม่ตน้ที ่
1,000 คะแนนและสงูสดุไมเ่กนิ 50,000 คะแนน/บัญชบัีตรหลัก/วัน หรอืเลอืกแลกคะแนน 1,000 คะแนน

เทา่กับ 100 บาท  
- บัตรเครดติกรุงศร ีจ ากัดการแลกคะแนนเทา่กับยอดช าระเพือ่รับสว่นลด 10% เริม่ตน้ที ่1,000 คะแนนและ

สงูสดุไมเ่กนิ 15,000 คะแนน/บัญชบัีตรหลัก/วัน 

- คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชบัีตรเครดติ ตามจ านวนทีแ่ลก ณ วันทีท่ ารายการ และไม่
สามารถขอยกเลกิไดท้กุกรณี 

- สงวนสทิธิก์ารแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเทา่นัน้ 
- ยกเวน้สนิคา้อืน่ๆทีไ่มร่่วมรายการ ทีโ่ฮมโปร ทุกสาขา 

 

(3) เงือ่นไขรับเครดติเงนิคนื 
- สทิธพิเิศษ บัตรเครดติ โฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม เทา่นัน้ 

- สทิธพิเิศษส าหรับลกูคา้ทีล่งทะเบยีน SMS ถกูตอ้งเพือ่รับสทิธ ิโดย ลงทะเบยีนรบัเครดติเงนิคนืภายใน
วนัทีท่ ารายการคร ัง้แรก ผา่น Uchoose หรอื SMS คร ัง้แรก เพยีงคร ัง้เดยีว รับสทิธิต์ลอดระยะเวลา

สง่เสรมิการขาย 
- จ ากัดการรับเครดติเงนิคนื 2% สงูสดุทีย่อดชอ้ป 300,000  บาท/หมายเลขบัญชบัีตรเครดติ/ตลอดรายการ 

และสงูสดุไมเ่กนิ 6,000 บาท/หมายเลขบัญชบัีตรเครดติ/ตลอดรายการ 

- รายการสง่เสรมิการขายนี้ งดรับคะแนนสะสมกรุงศรโีบนัส 25 บาท = 1 คะแนน ส าหรับยอดชอ้ปทุกรายการ 
ทีช่ าระผ่านบัตรตัง้แต ่1 – 300,000 บาท/เซลลส์ลปิ โดยสมาชกิจะไดร้ับคะแนนสะสมปกตจิากยอดใชจ่้าย

ดังกล่าว เขา้บัญชบัีตรฯ ของสมาชกิไปกอ่นโดยอัตโนมัต ิและคะแนนสะสมดังกล่าวทัง้หมดจะถกูหัก ออก
จากบัญชบัีตรฯ ของสมาชกิ ภายใน 60 วัน นับจากจบรายการสง่เสรมิการขาย 

- ส าหรับยอดใชจ่้ายสว่นทีเ่กนิจาก 300,000 บาท ยังคงไดร้ับคะแนนสะสมกรุงศรโีบนัส 25 บาท=1 คะแนน

ตามปกต ิ 
- งดร่วมรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน 

- ยอดใชจ่้ายแตล่ะรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกันได ้โดยจะค านวณยอดใชจ่้ายตัง้แต ่10,000 
บาท/เซลลส์ลปิ 

- เครดติเงนิคนืจะมอบใหภ้ายใน 60 วัน นับจากวันสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย 

 
(4) เงือ่นไขรับเครดติเงนิคนืเมือ่แลกคะแนนทาง SMS 

- สทิธพิเิศษส าหรับลกูคา้ทีล่งทะเบยีน SMS หรอื UChoose ถูกตอ้งเพือ่รับสทิธ ิโดยลงทะเบยีนเพยีงครัง้

เดยีว ภายในระยะเวลาสง่เสรมิการขาย รับสทิธติลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย 
- สงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิเฉพาะบัตรเครดติทีม่ยีอดใชจ่้ายตามจ านวนทีก่ าหนดและมคีะแนนสะสมเพยีงพอ

เทา่นัน้ 
- เฉพาะการชอ้ปทีโ่ฮมโปร ทุกสาขา และออนไลน ์www.HomePro.co.th เทา่นัน้ สะสมยอดใชจ่้ายไดทั้ง้

ช าระต็มจ านวนและผอ่นช าระขัน้ต ่า 3,000 บาทขึน้ไป/หมายเลขบัญชบัีตรเครดติหลัก/วัน ในระยะเวลาที่

ก าหนด  
- จ ากัดการแลกคะแนนสงูสดุ 30,000 คะแนน/หมายเลขบัญชบัีตรเครดติหลัก/วัน 

- คะแนนสะสมดังกลา่วทัง้หมดจะถกูหัก ออกจากบัญชบัีตรฯ ของสมาชกิ ภายใน 60 วัน นับจากจบรายการ
สง่เสรมิการขาย โดยสมาชกิจะไดร้ับเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบัีตรฯ ตามรายการนี้ ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ไม่

สามารถ หักคะแนนสะสมทัง้หมดดังกล่าว ออกจากบัญชบัีตรฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มท่ าการมอบเครดติ
เงนิคนื ตามรายการนี้ ใหแ้กส่มาชกิทัง้จ านวน 

- คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชบัีตรเครดติ ตามจ านวนทีแ่ลก ณ วันที ่ระบบท ารายการ และไมส่ามารถ

ขอยกเลกิไดท้กุกรณี 
- สงวนสทิธิก์ารแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเทา่นัน้ 

- เครดติเงนิคนืจะมอบใหภ้ายใน 60 วัน นับจากวันสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย 

(3) + (4) เงือ่นไขรวม 
- กรณีบัตรเสรมิเครดติเงนิคนืจะโอนเขา้บัญชบัีตรเครดติหลักเทา่นัน้  

- ยอดค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากบัตรเสรมิจะถกูเรยีกเก็บเงนิจากบัญชบัีตรเครดติหลัก  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบเครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิทียั่งคงสภาพสมาชกิเท่านัน้  

- เครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอน เป็นเงนิสดได ้ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเครดติเงนิคนืคนืจากสมาชกิบัตร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลังวา่มกีารยกเลกิ

การท ารายการของรายการสง่เสรมิการขายนี้ 
- ยอดใชจ่้ายผา่นบัตรฯจะตอ้งเกดิขึน้ในระยะเวลาสง่เสรมิการขายทีก่ าหนดเทา่นัน้ ไมนั่บรวมดอกเบีย้ ค่าปรับ 

คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ยอดคา่ใชจ่้ายทีม่กีารคนืสนิคา้ภายหลังในกรณีทีต่รวจพบภายหลังว่ามกีารยกเลกิการท า
รายการของรายการสง่เสรมิการขายนี้  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิโ์ดยถอืขอ้มูล ทีบ่รษัิทฯ มอียูเ่ป็นส าคัญ สมาชกิควรเก็บหลักฐานและเซลลส์ลปิไว ้
ตรวจสอบกรณีจ าเป็น  

- เงือ่นไขเป็นตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด  

- บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้หรอืบรกิาร หากมขีอ้สงสัยประการใด กรุณาตดิตอ่ 1284 โดยตรง  
- รายละเอยีดการรับเครดติเงนิคนื กรุณาตดิตอ่ 0-2646-3000 

 

http://www.homepro.co.th/


 

 
 

2. บตัรโฮมโปร เฟิรส์ชอ้ยส ์

“Double Day Double Point” 
พเิศษ! รบัคะแนน Home card 2 เทา่*!!! 

 

 ตอ่ที ่1     รับคะแนนโฮมการด์  X2 คะแนน* 

          (ส าหรับลกูคา้บัตรโฮมโปร เฟิรส์ชอ้ยส ์เทา่นัน้ /ยอดผอ่นช าระขัน้ต ่า เริม่ตน้ที ่1,000บาท/
เซลลส์ลปิ) 

 

 ตอ่ที ่2   พรอ้มรบั เครดติเงนิคนืสงูสดุ 15,000 บาท**  

ยอดผอ่น/เซลลส์ลปิ 

 รบัเครดติเงนิคนื 

ผอ่น 0% 
ผอ่นดอกเบีย้ 

0.79%* 

 10,000 – 24,999 บาท 200 บาท   400 บาท 

25,000 – 49,999 บาท 600 บาท  1,200 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 1,500 บาท  3,000 บาท 

    *จ ากัดเครดติเงนิคนืสงูสดุ 15,000 บาท/บัญชบัีตรหลัก/เดอืน 
**เครดติเงนิคนืค านวณยอดผ่อนตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป ต่อเซลล์สลปิและเมือ่ผอ่นนาน  

ตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป  

***ลงทะเบยีนกอ่นท ารายการ เพือ่รับเครดติเงนิคนื ฟรผี่านทางแอป UCHOOSE  
พมิพค์ าคน้หา HFC หรอื SMS พมิพ ์HFC เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบัตร 16 หลัก  

สง่มาที ่061-404-5555 และรอรับขอ้ความตอบกลับ เพือ่ยนืยันการลงทะเบยีน /  
รับเครดติเงนิคนืในรอบบลิถัดไป (คา่บรกิารขึน้อยู่กับผูใ้หบ้รกิาร) 

 

 

ตอ่ที ่3  รบัสว่นลด! โฮมโปร E-Coupon สว่นลดมลูคา่ 300 บาท! 
 

*รับคูปองสว่นลดโฮมโปรมลูค่า 300 บาท เมือ่สะสมยอดผ่อนช าระสนิคา้ครบทุก 15,000 บาท 

เพือ่น าไปใชเ้ป็นสว่นลดในครัง้ถัดไป 

      
 

เงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย 
• สทิธพิเิศษส าหรับลกูคา้บัตรโฮมโปรเฟิรส์ชอ้ยสเ์ท่านัน้ 

• สนิคา้กลุม่วัสดุกอ่สรา้ง โครงสรา้ง เหล็ก อฐิ ปนู และหลังคา  งดร่วมการผ่อนช าระ / สอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ณ จุดขาย  
 

เงือ่นไขการผอ่นดอกเบีย้ 0.79% ตอ่เดอืน  
• ส าหรับการผอ่น 15, 18 , 20, 24 หรอื 36 เดอืน อัตราดอกเบีย้ 0.79% ต่อเดอืน โดยตอ้งมยีอดผอ่นช าระขัน้ต ่า 

300 บาท ต่อเดอืน  หรอืยอดผ่อนขัน้ต ่า 4,500 บาท/เซลลส์ลปิ ส าหรับการผ่อน 15 เดอืน, ยอดผอ่นขัน้ต ่า 5,400 
บาท/เซลลส์ลปิ ส าหรับการผ่อน 18 เดอืน, ยอดผอ่นขัน้ต ่า  6,000 บาท/เซลลส์ลปิ ส าหรับการผ่อน 20 เดอืน, 

ยอดผอ่นขัน้ต ่า 7,200 บาท/เซลลส์ลปิ ส าหรับการผ่อน 24 เดอืน ยอดผ่อนขัน้ต ่า 10,800 บาท/เซลลส์ลปิ ส าหรับ

การผ่อน 36 เดอืน 
 

เงือ่นไขการรบัสทิธิค์ะแนนโฮมการด์พเิศษ (ตอ่ที ่1) 

• ลกูคา้ตอ้งเป็นสมาชกิโฮมการด์  

• เฉพาะรายการสง่เสรมิกายขาย Double day 6.6  ตัง้แตวั่นที ่03.06.2022 – 07.06.2022  

• ขอสงวนสทิธิก์ารใหค้ะแนน โฮมการด์ x2 ส าหรับสมาชกิโฮมการด์ทีผ่่อนช าระสนิคา้ผา่นบัตรโฮมโปรเฟิรส์ชอ้ยส ์
เทา่นัน้  

• ลกูคา้จะไดร้ับคะแนนโฮมการด์ 2 เทา่ โดยคดิจาก 1 เทา่ปกต ิ+ 1 เทา่พเิศษ (ไมจ่ ากัดคะแนนสงูสดุ) โดยปกตใิช ้

จ่ายสนิคา้ทีร่่วมรายการครบทกุ 30 บาท จะไดร้ับคะแนนโฮมการด์ 1 คะแนน 

• สามารถซือ้สนิคา้ไดท้ีโ่ฮมโปรทกุสาขา และ www.homepro.co.th 

• ยกเวน้การใหค้ะแนนโฮมการด์ส าหรับรายการสนิคา้กลุม่วัสดุกอ่สรา้ง โครงสรา้ง เหล็ก อฐิ ปูน และหลังคา, การคนื

สนิคา้ หรอืใบคนืสนิคา้(Refund Note), สนิคา้ประเภทการใหส้ว่นลดพเิศษ และ บัตรสว่นลดบางประเภททีย่กเวน้
การไดร้ับคะแนนโฮมการด์  

• คะแนนโฮมการด์จะเขา้ระบบ  และสามารถใชไ้ดภ้ายในวันถัดไป  

• ขอสงวนสทิธิจ์ ากัดการใหค้ะแนนร่วมกับการผอ่นช าระขัน้ต ่าตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป / ไมจ่ ากัดการใหค้ะแนนพเิศษ

สงูสดุ 

• เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 
 



 

เงือ่นไขรบัเครดติเงนิคนื (ตอ่ที ่2) 
• เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการ โปรดสอบถามรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จุดขาย 

• สทิธพิเิศษรับเครดติเงนิคนื ส าหรับลกูคา้ทีล่งทะเบยีนผ่านทางแอป UCHOOSE หรอืผา่นทาง SMS และไดร้ับ

ขอ้ความตอบกลับยนืยันการลงทะเบยีนถูกตอ้งกอ่นท ารายการ และผอ่นช าระสนิคา้ตามเงอืนไขและขอ้ก าหนดของ
บรษัิทฯ เท่านัน้ 

• ยอดการแบง่จ่ายแต่ละรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรอืรวมกันได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืตอ่เซลลส์ลปิ 
• เครดติเงนิคนืค านวณยอดผ่อนตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป ต่อเซลล์สลปิ และผอ่นนาน ตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป 

• จ ากัดเครดติเงนิคนืรวมสงูสดุ 15,000 บาท/หมายเลขบัญชบัีตรหลัก/เดอืน 
• รายการเครดติเงนิคนืไม่สามารถโอน / เปลีย่น / แลก / ทอนเป็นเงนิสดได ้

• บรษัิทฯ จะเครดติเงนิคนืเขา้บัญชใีนรอบบัญชถีัดไปนับจากวันทีท่ ารายการ (กรณีบัตรเสรมิ เครดติเงนิคนืจะโอนเขา้

บัญชบัีตรหลักเทา่นัน้) 
• รายการเครดติเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดบัญชรีายเดอืนของท่าน ในกรณีสงสัยวา่ไม่ไดร้ับเครดติเงนิคนืโปรด

ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารบัตรเครดติภายใน 60 วันหลังจบรายการ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบัตร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลังวา่มกีารยกเลกิการท า

รายการในรายการสง่เสรมิการขายนี้ 

•  สมาชกิบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลลส์ลปิไวต้รวจสอบกรณีจ าเป็น 
•  บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้หรอืบรกิาร หากมขีอ้สงสยัประการใดกรุณาตดิต่อรา้นคา้ผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 

•  เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯก าหนด 
•  ใหบ้รกิารสนิเชือ่โดยบรษัิท อยธุยา แคปปิตอล เซอรว์สิเซส จ ากัด                 

 
 

เงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย (ตอ่ที ่3) 

• E-Coupon สว่นลดมูลคา่300 บาท เฉพาะสมาชกิบัตรโฮมโปร เฟิรส์ชอ้ยส ์ทีม่ยีอดผอ่นช าระสนิคา้สะสมครบ
ทกุๆ 15,000 บาท ทีโ่ฮมโปร ทกุสาขา (ไมร่วมการกดเงนิสด) ภายใน 1 ปี (365 วัน) เริม่สะสมยอดไดต้ัง้แต่

วันที ่10 มนีาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยไม่จ ากัดจ านวนคปูองสว่นลดทีม่อบให ้
• บรษัิทฯ จะมอบคปูองสว่นลดผา่นแอปพลเิคชนั UCHOOSE หลังจากทีม่ยีอดผ่อนช าระสนิคา้สะสมครบทุกๆ 

15,000 บาท 

• E-Coupon สว่นลดมูลคา่ 300 บาท มอีาย ุ1 ปี นับจากเดอืนทีอ่อกคปูอง สมาชกิยังสามารถใชง้านจนกว่าจะ
หมดอายุการใชง้าน และสามารถใชไ้ดค้รัง้ละ 1 ใบเท่านัน้ 

• การใช ้E-Coupon สว่นลด ตอ้งใชคู้่กับบัตรโฮมโปรเฟิรส์ชอ้ยส ์และบัตร HomeCard ทีโ่ฮมโปรทกุสาขา และ
มยีอดผอ่นช าระสนิคา้ตัง้แต ่1,300 บาท ขึน้ไป/เซลลส์ลปิ หลังหักสว่นลดอืน่ๆ และสว่นลดจาก E-Coupon 

เรยีบรอ้ยแลว้ 

• โปรดแสดงบารโ์คด้หรอืควิอารโ์คด้ พรอ้มกดรับสทิธิแ์ละแสดงใหพ้นักงานแคชเชยีรท์ีโ่ฮมโปร กอ่นการช าระ
เงนิ 

• E-coupon สว่นลด ไม่สามารถทอน หรอื เปลีย่นเป็นเงนิสดได ้
• คปูองนี้ไม่สามารถใชร้่วมกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบกรณีคูปองสญูหาย หรอืมผีูอ้ืน่น าคปูองดังกล่าวไปใชใ้นทกุกรณี 
• เงือ่นไขการใชคู้ปองสว่นลดเงนิสดเป็นไปตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเงือ่นไขกอ่น

การใชบ้รกิาร 

• เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯก าหนด บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



     บตัรเครดติ KTC  
 

• ช าระเต็มจ านวน และผอ่นช าระ รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 15%*  

เมือ่ใชค้ะแนนตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

 
ช ำระเต็มจ ำนวนและผ่อนช ำระ ใช้คะแนน ไม่เกินยอดใช้จ่ำย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*  

• ใช้คะแนนตั้งแต่ 1,000 – 3,999 บาท แลกรับเครดติเงนิคนื 12%  

• ใช้คะแนนตั้งแต่ 4,000 บาทขึน้ไป แลกรับเครดิตเงนิคืน 15%  

โฮมโปรทุกสำขำ  :    *แลกคะแนน ณ จุดขำย (รับเครดิตเงนิคืนภำยใน 3 วัน นับจำกวันท่ีมีกำรตัดคะแนน)  

โฮมโปรออนไลน์ :    **แลกคะแนน ที่ ktc.promo/homeprodoubleday 
 

*เง่ือนไขกำรใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืนภำยใน 3 วัน(ผ่านสาขาท่ีร่วมรายการ) 
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) น้ี บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ เคทีซี จดัท าขึ้นเพ่ือมอบสิทธิประโยชน์

เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC ท่ีมีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต 
KTC ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ ในช่วงระยะ 3 – 7 มิถุนายน 2565 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเท่านั้น   

2. ขอสงวนสิทธ์ิยกเวน้สมาชิกบตัรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย , KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ , KTC – ROYAL 
ORCHID PLUS ทุกประเภท และบตัรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการน้ีได ้ 

3. ขอสงวนสิทธ์ิการใชค้ะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการน้ี เฉพาะสมาชิกท่ีใชจ้่ายผ่านบตัรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้น
ไปต่อเซลส์สลิป เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใชค้ะแนนไม่เกินใชจ้่าย ตั้งแต่ 1,000 – 3,999 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคนื 
12% หรือใชค้ะแนน ตั้งแต่ 4,000 คะแนนขึ้นไปแลกรับเครดิตเงินคืน 15% ส าหรับการซ้ือสินคา้/บริการรายการนั้นๆ 
ไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

4. กรณีท่ียอดใชจ้่ายต่อเซลส์สลิปท่ีมีเศษสตางค ์เคทีซีขอสงวนสิทธ์ิปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพ่ือใชเ้ป็นยอดใชจ้่ายในการ
ค านวณจ านวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการน้ี  

5. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการน้ี เฉพาะส าหรับการช าระค่าสินคา้/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น  ไม่สามารถแยก
เซลส์สลิปได ้และ สมาชิกจะตอ้งช าระเงินดว้ยบตัรฯ ใบเดียวกนักบับตัรฯ ท่ีใชค้ะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น  

6. ขอสงวนสิทธ์ิในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการน้ี เฉพาะสมาชิกท่ีมีคะแนนในบญัชีบตัรฯ ของสมาชิกเพียงพอใน
การแลกรับเครดิตเงินคืนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในรายการน้ีเท่านั้น 

7. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการน้ี ไม่ครอบคลุมถึงการซ้ือสินคา้/บริการประเภทบตัรก านลั บตัรของขวญั เคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอล ์ยา และสินคา้ในพ้ืนท่ีเช่าหรือร้านคา้เช่า  

8. ขอสงวนสิทธ์ิจ ากดัการใชค้ะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการน้ี เพียง 1 คร้ัง ต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**เง่ือนไขรำยกำร “ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน” (ผ่ำน Website)  
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) น้ี บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ เคทีซี จดัท าขึ้นเพ่ือมอบสิทธิประโยชน์

เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC ท่ีมีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต 
KTC ณ www.HomePro.co.th  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 3 – 7 มิถุนายน 2565   (“ระยะเวลารายการ”) ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
เท่านั้น   

2. ขอสงวนสิทธ์ิยกเวน้สมาชิกบตัรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย , KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING บัตร  KTC เพื่ อห น่วยงานรัฐ  , KTC – ROYAL 
ORCHID PLUS ทุกประเภท และบตัรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการน้ีได ้  

3. สมาชิกท่ีประสงคจ์ะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการน้ี จะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธ์ิการเขา้ร่วมรายการ โดยลงทะเบียน
ผา่นเวบ็ไซต ์ktc.promo/homeprodoubleday  และสมาชิกจะตอ้งไดรั้บขอ้ความตอบกลบัยืนยนัการเขา้ร่วมรายการจากเค
ทีซี  จึงจะมีสิทธ์ิเขา้ร่วมรายการน้ี 

4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมรายการเกินกว่า 1 คร้ัง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบตัรฯ ท่ีส าเร็จในคร้ังแรกเท่านั้น 
5. กรณีสมาชิกถือบตัรฯ ท่ีสามารถเขา้ร่วมรายการน้ีได ้ภายใตช่ื้อของสมาชิกรายเดียวกนั มากกว่า 1 ใบ   เคทีซีจะพิจารณา

จากยอดใชจ้่ายแยกตามแต่ละบตัรฯ  และน ายอดใชจ้่ายเฉพาะจากบตัรฯ ท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมรายการตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
มาค านวณเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรฯ ของสมาชิกท่ีลงทะเบียนไว ้กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบตัรฯ ท่ีเขา้ร่วมรายการ ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกไดส้ละสิทธ์ิการเขา้ร่วมรายการน้ี   

6. ขอสงวนสิทธ์ิการใชค้ะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการน้ี เฉพาะสมาชิกท่ีใชจ้่ายผา่นบตัรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
ต่อเซลส์สลิป เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนไม่เกินใช้จ่าย ตั้งแต่ 1,000 – 3,999 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 
12% หรือใชค้ะแนน ตั้งแต่ 4,000 คะแนนขึ้นไปแลกรับเครดิตเงินคืน 14% ส าหรับการซ้ือสินคา้/บริการรายการนั้นๆ ได้
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

7. กรณีท่ียอดใชจ้่ายต่อเซลส์สลิปท่ีมีเศษสตางค ์เคทีซีขอสงวนสิทธ์ิปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพ่ือใชเ้ป็นยอดใชจ้่ายในการ
ค านวณจ านวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการน้ี  

8. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการน้ี เฉพาะส าหรับการช าระค่าสินคา้/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยก
เซลส์สลิปได ้

9. การค านวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ตามรายการน้ี เคทีซีจะค านวณจากยอดใช้จ่ายนบัตั้งแต่วนัท่ีสมาชิก
ลงทะเบียนเขา้ร่วมรายการส าเร็จเป็นตน้ไปและจะค านวณเรียงล าดบัตามวนัและเวลาท่ีมีการท ารายการใชจ้่ายผา่นบตัร โดย
จะค านวณ เม่ือส้ินสุดระยะเวลารายการ 

10. เคทีซีจะท าการเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วนั นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลารายการ 
 
 

เง่ือนไขรำยกำรส่งเสริมกำรขำย (ส ำหรับใน Website) 
1.  สิทธิประโยชน์ตามรายการน้ีไม่สามารถแลกเปล่ียน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธ์ิให้แก่ผูอ่ื้นได ้
2. ขอสงวนสิทธ์ิในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการน้ี เฉพาะสมาชิกท่ีมีสถานภาพบญัชีเป็นปกติ และไม่มีประวติัการผิด

นดัช าระหน้ีตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวนัท่ีเคทีซีท าการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดขอ้มูลของเคทีซีเป็นส าคญั 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการน้ี  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้ง

เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถา้มี) หากมีการใช้สิทธ์ิเขา้ร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิ
ประโยชน์ในรายการน้ี หรือใชบ้ตัรฯ เพ่ือธุรกิจทางการคา้เชิงพาณิชย ์ใชบ้ตัรฯ  ผิดเง่ือนไขท่ีก าหนด หรือผิดวตัถุประสงค์
ของการใชเ้พื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใชจ้่ายภายหลงัจากเคทีซีไดม้อบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไป
แลว้ 
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4.   ขอสงวนสิทธ์ิไม่น าดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมการใชว้งเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนท่ีเกิดจากการยกเลิกรายการ
ซ้ือสินค้า/บริการ หรือเงินคืนท่ีเกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาค านวณเพ่ือมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตาม
รายการน้ี  

5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีมิไดก้ าหนดในรายการน้ีให้เป็นไปตามท่ีร้านคา้/ผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการก าหนด โปรดตรวจสอบเง่ือนไข
ก่อนการซ้ือสินคา้/บริการ 

6. เคทีซีไม่ใช่ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือผู ้ให้บริการ และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ เก่ียวกบัสินคา้/บริการตามรายการน้ี กรณี
สมาชิกมีขอ้สงสัยหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้/บริการ หรือตอ้งการใบเสร็จหรือใบก ากบัภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกบั
ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย และ/หรือเจา้ของผลิตภณัฑ ์หรือบริการนั้นๆ  

7. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง แกไ้ขหรือยกเลิก รายละเอียด เง่ือนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการน้ี (รวมถึง
เปล่ียนแปลงของรางวลัท่ีมีมูลค่าใกลเ้คียงกนัหรือเทียบเท่า) โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีขอ้พิพาท ค า
ตดัสินของเคทีซีถือเป็นท่ีส้ินสุด 

8. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ KTC PHONE 02 123 5000 

 
 

 

     บตัรเครดติธนาคารกรงุเทพ 

 

• ช าระเต็มจ านวน รบัสว่นลด / เครดติเงนิคนืสงูสดุ 15%*  

 
สทิธพิเิศษส าหรับผูถ้อืบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพ (ช าระเต็มจ านวน) 
ทีโ่ฮมโปร ทกุสาขา และ โฮมโปรออนไลน ์www.HomePro.co.th 

 

ชอ้ปครบทกุ 1,000 บาท/เซลสส์ลปิ และแลกใชค้ะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน 

ชอ้ปทีส่าขาของโฮมโปร 

แลกรบัสว่นลด 15% 

(จ ากัดยอดสว่นลดสงูสดุ 15,000 บาท/เซลสส์ลปิ 

หรอืยอดซือ้ 100,000 บาท/เซลสส์ลปิ) 

แลกรับสว่นลดทันท ีณ จุดขาย 

                  แคชเชยีรก์ด CODE :04 

ชอ้ปออนไลนท์ี ่www.HomePro.co.th 

รบัเครดติเงนิคนื 15% 

(จ ากัดเงนิคนืสงูสดุ 15,000 บาท/เซลสส์ลปิ 

หรอืยอดซือ้ 100,000 บาท/เซลสส์ลปิ) 

 

SMS ลงทะเบยีนภายในวนัทีท่ ารายการซือ้สนิคา้ 

พมิพ ์BHPD ตามดว้ยหมายเลขบัตร 16 หลัก สง่มา

ที ่4712008 (ค่าบรกิารครัง้ละ 3 บาท) 

 

 

เงือ่นไขการรบัสว่นลด 15% ทีส่าขาของโฮมโปร:   

• สทิธพิเิศษส าหรับบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพทีม่ยีอดใชจ่้ายผ่านบัตรช าระเต็มจ านวน (ไมร่วมรายการแบง่ช าระทุก

ประเภท) ทีโ่ฮมโปร ทกุสาขา เฉพาะ วันที ่3-7 ม.ิย.65, วันที ่6-10ก.ค.65, วันที ่5-9 ส.ค.65, วันที ่7-11 ก.ย.65, 

วันที ่7-11 ต.ค.65, วันที ่3-9พ.ย.65และ วันที ่9-13ธ.ค.65 

• รับสว่นลด 15% หรอื 150 บาท  เมือ่ใชจ่้ายครบทุก 1,000 บาท/เซลสส์ลปิ + แลกใชค้ะแนนสะสมทุก 1,000 

คะแนน (จ ากัดยอดสว่นลดสงูสดุ 15,000 บาท/เซลสส์ลปิ หรอืยอดซือ้ 100,000 บาท/เซลสส์ลปิ) 

• ผูถ้ือบัตรสามารถใชค้ะแนนสะสม Thank you Rewards ที่มีอยู่ในระบบเท่านัน้ และสามารถแลกรับส่วนลดได ้

โดยสว่นลดจะถกูหักออกจากยอดซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ณ จุดขาย 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิก์ารใชค้ะแนนสะสม Thank You Rewards แลกรับส่วนลด เฉพาะบัตรเครดติธนาคาร

กรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (ยกเวน้บัตรเสรมิ), บัตร

เครดติทีไ่มร่่วมรายการแลกคะแนนสะสมรับสว่นลด ไดแ้ก ่บัตรเครดติประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดติแพลทนัิม 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดติธนาคารกรุงเทพ อเมรกัินเอ็กซเ์พรส, บัตรเครดติยูเนี่ยน

เพย,์ บัตรเครดติแอรเ์อเชยี 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิบั์ตรเครดติทีไ่มร่่วมรายการสง่เสรมิการขายนี้ ไดแ้ก ่บัตรเครดติประเภทองคก์ร บัตรเครดติ

สว่นราชการ และบัตรเครดติเพือ่การจัดซือ้ 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิ ์ยกเวน้ การซือ้สนิคา้เพือ่น าไปจ าหน่าย ไมร่่วมในรายการสง่เสรมิการขายนี้ 
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• การแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ตอ้งแลกเต็มจ านวน (ทุก 1,000 คะแนน) หากมคีะแนนสะสมไม่

เพยีงพอ ระบบจะไมท่ าการแลกคะแนนสะสมเพยีงบางสว่น 

• คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากยอดคะแนนสะสม Thank You Rewards ในบัญชขีอง

สมาชกิบัตรตามจ านวนคะแนนทีท่ าการแลก และไมส่ามารถยกเลกิ คนื แลก เปลีย่น หรอื ทอนเป็นเงนิสดไดไ้ม่

วา่กรณีใด ๆ 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์หใ้ชค้ะแนนสะสมแลกรับสว่นลดไดเ้ฉพาะผูถ้อืบัตรทีไ่ดช้ าระเงนิตรงตามเงือ่นไขที่ไดต้ก

ลงไวกั้บธนาคารเสร็จสิน้แลว้ และยังคงเป็นสมาชกิบัตรเครดติของธนาคาร ณ วันทีใ่ชส้ทิธิโ์ปรโมชัน่ 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขโดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีมขีอ้โตแ้ยง้ ค าตัดสนิของ

ธนาคารถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

• ผูถ้อืบัตรสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ไดท้ีแ่อปพลเิคชัน บัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ หรอื 

โทร. 0 2638 4000 กด 1522 

• สอบถามเพิม่เตมิ ณ จุดขาย หรอื สว่นบรกิารสมาชกิบัตร โทร. 0 2638 4000 

 

 

 

 
 

 

 
 

เงือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนื 15% ที ่www.HomePro.co.th:   

• สทิธพิเิศษส าหรับบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพทีม่ยีอดใชจ่้ายผา่นบัตรช าระเต็มจ านวน (ไมร่วมรายการแบง่ช าระ

ทกุประเภท) ที ่www.HomePro.co.th เฉพาะ วันที ่2-6 ม.ีค.65, วันที ่2-6 เม.ย.65, วันที ่4-8 พ.ค.65, วันที ่

3-7 ม.ิย.65, วันที ่6-10 ก.ค.65, วันที ่5-9 ส.ค.65, วันที ่7-11 ก.ย.65, วันที ่7-11 ต.ค.65, วันที ่3-9 พ.ย.65

และ วันที ่9-13 ธ.ค.65 

• รับเครดติเงนิคนื 15% หรอื 150 บาท เมือ่ใชจ่้ายครบทกุ 1,000 บาท/เซลสส์ลปิ + แลกใชค้ะแนนสะสมทุก 

1,000 คะแนน (จ ากัดเครดติเงนิคนืสงูสดุ 15,000 บาท/เซลสส์ลปิ หรอืยอดซือ้ 100,000 บาท/เซลสส์ลปิ) 

• ผูถ้อืบัตรเครดติตอ้งลงทะเบยีนทาง SMS  เพือ่รับเครดติเงนิคนื ลงทะเบยีนภายในวันทีท่ ารายการซือ้สนิคา้ที่

ทา่นตอ้งการแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards พมิพ ์BHPD ตามดว้ยหมายเลขบัตร 16 หลัก สง่มาที ่

4712008 (คา่บรกิารครัง้ละ 3 บาท) 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการลงทะเบยีน SMS เฉพาะเครอืข่ายทีร่่วมรายการ ไดแ้ก ่AIS, DTAC, TRUE, TOT, 

CAT เทา่นัน้ ยกเวน้ เครอืขา่ย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกจิกรรมนี้ได ้การลงทะเบยีน SMS จะเสร็จสมบรูณ์

เมือ่ลกูคา้ไดร้ับขอ้ความยนืยันการเขา้ร่วมรายการ 

• ธนาคารจะค านวณเฉพาะเซลสส์ลปิทีม่คีะแนนสะสมเพยีงพอในระบบ และตอ้งแลกเต็มจ านวน (ทกุ 1,000 

คะแนน) หากคะแนนสะสมไมเ่พยีงพอ ระบบไมส่ามารถท าการแลกคะแนนสะสมเพยีงบางสว่น 

• คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถกูหักออกจากยอดคะแนนสะสม Thank You Rewards ในบัญชขีอง

สมาชกิบัตรตามจ านวนคะแนนทีท่ าการแลก และไม่สามารถยกเลกิ คนื แลก เปลีย่น หรอื ทอนเป็นเงนิสดไดไ้ม่

วา่กรณีใด ๆ 

• สงวนสทิธิ ์การแลกใชค้ะแนนสะสม เฉพาะบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพประเภททีม่คีะแนนสะสม Thank You 

Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านัน้ ยกเวน้ บัตรเครดติไทเทเนียม, บัตรเครดติแอรเ์อเชยี, และบัตรเสรมิ ไมร่่วม

รายการแลกคะแนนสะสม 

• สงวนสทิธิก์ารเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขาย ยกเวน้ บัตรเครดติองคก์ร, บัตรเครดติจัดซือ้, บัตรอเมรกัิน เอ็กซ์

เพรส และบัตรยเูนี่ยนเพย ์ไม่สามารถร่วมในรายการสง่เสรมิการขายนี้ 

• ธนาคารจะท าการเครดติเงนิคนืหลังจากทีท่ ารายการ ภายใน 90 วัน และแสดงในใบแจง้ยอดบัญชรีายเดอืน (คนื

ในบัญชบัีตรหลักเทา่นัน้) 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการใหเ้ครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิทียั่งคงสภาพสมาชกิ ไมผ่ดิเงือ่นไขใดๆ ในการใช ้

บัตร และมปีระวัตกิารช าระดจีนถงึวันทีม่กีารใหเ้ครดติเงนิคนืในบัญชขีองท่าน 

• ผูถ้อืบัตรสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards กอ่นลงทะเบยีนไดท้ี ่แอปพลเิคชนั บัวหลวง 

เอ็มแบงกก์ิง้ หรอืโทร. 0 2638 4000 กด 1522  

• เงือ่นไขการขายสนิคา้หรอืบรกิารเป็นไปตามทีเ่ว็บไซตก์ าหนด ธนาคารฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้หรอืบรกิาร

ใดๆ หากมขีอ้สงสยักรุณาตดิต่อสอบถามเว็บไซตโ์ดยตรง 

• ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขโดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีมขีอ้โตแ้ยง้ค าตัดสนิของ

ธนาคารฯ ถอืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ 

• สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ สว่นบรกิารสมาชกิบัตร โทร. 0 2638 4000 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 บตัรเครดติกสกิรไทย    
• ช าระเต็มจ านวน และผอ่นช าระ รบัเครดติเงนิคนื 15%* เมือ่ใชค้ะแนนเทา่ยอดซือ้ 

 
เมื่อใชจ้า่ยท่ี โฮมโปร ทุกสาขา  
 

รบัเครดติเงินคืน 15%*** เพียงใชค้ะแนน K Point แลกเท่ายอดใชจ้่าย 

ส าหรบัผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ท่ีมียอดช าระเต็มจ านวนหรือแบ่งจ่าย 
วิธีการส่ง SMS แลกคะแนน 

SMS พิมพ ์HSE (วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย (วรรค) จ านวนยอดใชจ้า่ย  
[ไม่ใส่จุดทศนิยม] ส่งมาท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)  

 

*** เงื่อนไขการใชค้ะแนนแลกรบัเครดติเงินคืน15% • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนท ารายการ ไดท่ี้ 02-
8888888 กด 823 • ผูถื้อบตัรตอ้งส่ง SMS แจง้แลกคะแนนสะสมทุกครั้งท่ีตอ้งการแลกรบัคืน 15% โดยพิมพ ์HSE 
(วรรค) หมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย (วรรค) จ านวนยอดใชจ้า่ย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาท่ี 4545888 (ครั้ง
ละ 3 บาท) • คุณ ก. ใชจ้า่ยผ่านบตัร 30,000.50 บาท ผ่านบตัรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. 
จะตอ้งส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ ์HSE 123456789999 30000 ส่งมาท่ี 4545888 หากมีคะแนนสะสมเพียงพอ 
ธนาคารจะตดัคะแนน และด าเนินการเครดิตเงินคืนจ านวน [30000 x 15%] = 4,500 บาท • ผูถื้อบตัรตอ้งลงทะเบียน
รบัเครดิตเงินคืน 15% ภายใน 7 วนัหลงัท ารายการ • ธนาคารจะค านวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใชจ้า่ยท่ีรา้นคา้ท่ี
ร่วมรายการเท่าน้ัน • คะแนนสะสม K Point จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถื้อบตัรตามจ านวนคะแนนท่ีแจง้แลก
ผ่านระบบ SMS • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไมด่ าเนินการแลกเครดิตเงินคืน 15% ใหก้บัผูถื้อบตัร • 
คะแนนสะสมท่ีแลกไปแลว้ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได ้• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชบีตัรเครดิต
ภายใน 7 วนัท าการ • ผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนไดใ้นรอบบญัชีถดัไป • รายการเครดิตเงินคืน ไม่
สามารถโอนหรือเปลี่ยนมอืหรือแลกเป็นเงินสดได ้• ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วนัท่ี 1-30 มิ.ย. 65 เท่าน้ัน 
 
**/*** 
• บตัรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภท บัตรเครดิตมาสเตอรก์ารด์ไทเทเนียมกสิกรไทย บตัรเครดิต LINE 
POINTS Credit Card บตัร Fleet Card บตัรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได ้ • ยอดใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมรายการ
ส่งเสริมการขายน้ี ไดแ้ก่ รายการใชจ้่ายท่ีเขา้ข่ายเพื่อการคา้และการพาณิชย ์รายการท่ีใชจ้่ายผ่านเคร่ืองรบับตัรเครดิต (EDC) ใน
กิจการของผูถื้อบตัรเอง ตลอดจนรายการค่าช าระสินคา้/บริการท่ีมีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลงั • ผูถื้อบตัรท่ี
จะไดร้บัคะแนน K Point เพิ่มพิเศษ /เครดิตเงินคืน จะตอ้งมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวติัการช าระเงินท่ีดี ไม่ผิดนัดช าระ
เงิน หรือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของการตามขอ้ก าหนดของการเป็นผูถื้อบตัรเครดิตของธนาคาร จนถึงวนัท่ีไดร้บัคะแนน K Point 
เพิ่มพิเศษ /เครดิตเงินคืน • ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข ขอ้ก าหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ี โดย
ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมีขอ้พิพาทค าตัดสินของธนาคารถือเป็นขอ้สิ้ นสุด • เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด /โปรด
ตรวจสอบรา้นคา้ท่ีร่วมรายการ เงื่อนไขโครงการ และรายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออ่ืนๆ ของธนาคาร • สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ 
K-Contact Center 0 2888 8888 
 
 
 


