
แลกรับเครดิตเงนิคืน 10% + คะแนน KTC FOREVER สูงสุด X10 

ระยะเวลา : 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65  

 

ต่อที่ 1: แลกรับเครดติเงินคืน 10% ของยอดใช้จ่ายผ่านบตัรฯเมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เทา่กบัยอดคา่ใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ 
 

ต่อที่ 2 : รับคะแนน KTC FOREVER สงูสดุ X10 เทา่* 

• เมื่อช้อปผ่านบตัรฯ ตัง้แต่ 1 - 9,999 บาทต่อรายการ รับคะแนน KTC FOREVER 5 เท่า*(*คะแนนปกติ 1 เทา่ + คะแนนพิเศษ 4 เท่า) 

• เมื่อช้อปผ่านบตัรฯ ตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไปต่อรายการ รับคะแนน KTC FOREVER 10 เท่า (*คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 9 เทา่) 

*สงวนสิทธ์ิคะแนนพิเศษสงูสดุไม่เกิน 7,200 คะแนนต่อเดือน และ คะแนนพิเศษหมดอาย ุ31 ม.ค. 66 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 

1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี ้บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือเคทีซี 

จดัท าขึน้เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชกิบตัรเครดิต KTC ทกุประเภทท่ีมีคะแนน KTC FOREVER  (“สมาชกิ”) และใช้จา่ยผ่านบตัรเครดติ 

KTC  (“บตัรฯ”) ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์หรือร้านค้าพนัธมิตรออนไลน์ที่ร่วมรายการเท่านัน้ ภายในชว่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถงึวนัท่ี 

31 มกราคม 2565 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านัน้  โดยขอสงวนสิทธ์ิยกเว้นบตัรเครดิต KTC-CASH BACK, บตัรเครดติ KTC – 

ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บตัรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทกุประเภท, บตัรเครดิต KTC VISA 

CORPORATE, บตัร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบตัรกดเงนิสด KTC PROUD ทกุประเภท  
 

2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับสิทธิใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี ้จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่าน 

www.ktc.co.th/shoponline  ภายในเดือนทีใ่ช้จา่ยผา่นช่องทางออนไลน์หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ก าหนด 

และจะต้องได้รับข้อความตอบกลบัยืนยนัการเข้าร่วมรายการจากเคทซีี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี ้

 

3.สมาชกิที่มียอดใช้จา่ยผ่านบตัรฯ ในการซือ้สินค้า/บริการออนไลน์บนเว็บไซต์หรือร้านค้าพนัธมติรออนไลน์ที่ร่วมรายการ  

สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดงันี ้

•  รับสิทธิใช้คะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”)  เท่ากบัยอดซือ้สินค้า/บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (ทกุสกลุเงิน) 

แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดซือ้สินค้า/บริการต่อรายการ โดยสมาชิกจะต้องยืนยนัการใช้สิทธ์ิแลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน 

www.ktc.co.th/shoponline โดยระบหุมายเลขบตัรเครดิต อีเมล 

ยอดคา่ใช้จา่ยออนไลน์ต่อรายการท่ีต้องการจะแลกรับเครดิตเงินคนื โดยจะต้องระบยุอดคา่ใช้จา่ยเป็นจ านวนเต็มไมม่ีจดุทศนิยม 

(ในกรณีที่ยอดคา่ใช้จ่ายมจีดุทศนิยม ให้ปัดเศษลง) และระบรุายชื่อเว็บไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชนั ที่ใช้จา่ยออนไลน์  

ในกรณีการผ่อนช าระ KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ 

สมาชิกจะต้องระบยุอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการแบบเต็มจ านวนก่อนท าการแบ่งช าระรายเดือน 

เพื่อแปลงคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรฯ ของสมาชิก ในอตัรา 10% ของยอดซือ้สินค้า/บริการต่อรายการ  

http://www.ktc.co.th/shoponline


• และเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตัง้แต่ 1-9,999 บาทต่อรายการ รับเพิ่มคะแนน 5 เทา่ (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 

4 เทา่ ซึง่คิดค านวณหลงัจากหกัเครดิตเงินคืนแล้ว)  

ทัง้นี ้ เคทีซีขอสงวนสิทธ์ิในการมอบคะแนน 5 เทา่ตามรายการนี ้เฉพาะสมาชกิที่มีการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนหรือแลกรับส่วนลด 

10% ตามรายการนีเ้ท่านัน้  

• และเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไปต่อรายการ รับเพิ่มคะแนน 10 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เทา่ 

และคะแนนพิเศษ 9 เท่า ซึง่คดิค านวณหลงัจากหกัเครดิตเงินคืนแล้ว)  

ทัง้นี ้ เคทีซีขอสงวนสิทธ์ิในการมอบคะแนน 10 เทา่ตามรายการนี ้เฉพาะสมาชิกที่มกีารใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนหรือแลกรับส่วนลด 

10% ตามรายการนีเ้ท่านัน้  
 

4. เคทีซจีะท าการค านวณเครดติเงินคืน 

และคะแนนพิเศษตามรายการนีเ้ป็นรายเดือนปฏิทินนบัตัง้แตว่นัท่ีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส าเร็จเป็นต้นไป และท าการเครดิตเงินคืน  

และโอนคะแนนพิเศษเข้าบญัชีบตัรฯ หลงัจาก 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน 

โดยขอสงวนสิทธ์ิมอบคะแนนพิเศษสูงสุดไม่เกิน 7,200 คะแนนต่อเดือน และ คะแนนพิเศษตามรายการนี ้จะหมดอายภุายในวนัท่ี 

31มกราคม 2566 
 

5. ขอสงวนสิทธ์ิยกเว้นไม่น ายอดใช้จา่ยท่ีเกิดจากรายการเบิกถอนเงินสด ดอกเบีย้ คา่ปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทัง้ 

เงินคืนท่ีเกิดจากการยกเลิกการซือ้สินค้า/บริการ  รายการเงินคืนท่ีเกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทกุประเภท 

มาค านวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้

 

6. ขอสงวนสิทธ์ิในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี ้เฉพาะสมาชิกท่ีมีคะแนนในบญัชีบตัรฯ ของสมาชิก 

เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในรายการนีเ้ท่านัน้  
 

7. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามรายการนี ้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แกบ่คุคลอื่น หรือแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได้ 

 

8. ขอสงวนสิทธ์ิในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน 

รวมทัง้เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้าม)ี หากมีการใช้สิทธ์ิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สจุริต ทจุริต หรือฉ้อฉล 

เพื่อให้ได้มาซึง่สิทธิประโยชน์ในรายการนี ้หรือใช้บตัรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชงิพาณิชย์ ใช้บตัรฯ  ผิดเงื่อนไขที่ก าหนด 

หรือผิดวตัถปุระสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค 

หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลงัจากเคทซีีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชกิไปแล้ว 

 

9. ขอสงวนสิทธ์ิในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี ้เฉพาะสมาชกิที่มีสถานภาพบญัชเีป็นปกติ 

และไม่มีประวตัิผิดนดัช าระหนีต้ลอดระยะเวลารายการจนถึงวนัท่ีเคทีซีท าการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมลูของเคทีซเีป็นส าคญั 

 



10. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้ก าหนดในรายการนีใ้ห้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการก าหนด 

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซือ้สินค้า/บริการ 
 

11. เคทีซีไมใ่ช่ผู้ผลิต ผู้จดัจ าหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ เก่ียวกบัสินค้า/บริการตามรายการนี ้

กรณีสมาชกิมีข้อสงสยัหรือ  ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบก ากบัภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกบัผู้ผลิต 

ผู้จ าหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภณัฑ์ 

หรือบริการนัน้ๆ 

 

12.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ 

โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลา  อนัสมควร  กรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสินของเคทซีีถือเป็นสิน้สดุ  
 

13. สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ KTC PHONE 02 123 5000  


