
KTC Promotion Terms and Conditions 

แลกรบัเครดติเงนิคนื 10% + คะแนน KTC FOREVER สูงสุด X10  

ระยะเวลา: 1 ส.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 

ต่อที1่: แลกรบัเครดติเงนิคนื 10% ของยอดใชจ่้ายผ่านบตัรฯเมือ่ใชค้ะแนน KTC FOREVER 

เท่ากบัยอดค่าใชจ้่ายออนไลนต์่อรายการ 

ต่อที ่2 : รบัคะแนน KTC FOREVER สูงสุด X10 เท่า* 

• เมือ่ชอ้ปผ่านบตัรฯ ตัง้แต่ 1 - 9,999 บาทต่อรายการ รบัคะแนน KTC FOREVER 5 เท่า* (*คะแนนปกต ิ1 เท่า + 

คะแนนพเิศษ 4 เท่า) 

• เมือ่ชอ้ปผ่านบตัรฯ ตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไปต่อรายการ รบัคะแนน KTC FOREVER 10 เท่า (*คะแนนปกต ิ1 เท่า + 

คะแนนพเิศษ 9 เท่า) 

*สงวนสทิธิค์ะแนนพเิศษสูงสุดไม่เกนิ 7,200 คะแนนต่อเดอืน และ คะแนนพเิศษหมดอายุ 31 ม.ค. 66 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสรมิการขาย 

1. รายการส่งเสรมิการขาย (“รายการ”) นี ้บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรอืเคทซี ี

จดัท าขึน้เพือ่มอบสทิธปิระโยชนใ์หแ้กส่มาชกิบตัรเครดติ KTC ทุกประเภททีม่คีะแนน KTC FOREVER (“สมาชกิ”) 

และใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ KTC (“บตัรฯ”) 

ผ่านชอ่งทางออนไลนบ์นเว็บไซตห์รอืรา้นคา้พนัธมติรออนไลนท์ีร่ว่มรายการเท่าน้ัน ภายในชว่งวนัที ่1 สงิหาคม 2564 

ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 (“ระยะเวลารายการ”) เท่าน้ัน โดยขอสงวนสทิธิย์กเวน้บตัรเครดติ KTC-CASH BACK, 

บตัรเครดติ KTC – ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย, บตัรเครดติ KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, 

บตัรเครดติ KTC VISA CORPORATE, บตัร KTC เพือ่หน่วยงานรฐั และสนิเชือ่บตัรกดเงนิสด KTC PROUD 

ทุกประเภท 

2. สมาชกิทีป่ระสงคจ์ะขอรบัสทิธใิชค้ะแนนแลกรบัเครดติเงนิคนืตามรายการนี ้จะตอ้งลงทะเบยีนเขา้รว่มรายการผ่าน 

www.ktc.co.th/shoponline ภายในเดอืนทีใ่ชจ่้ายผ่านชอ่งทางออนไลนห์รอืตามเงือ่นไขอืน่ๆ ทีก่ าหนด 

และจะตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัการเขา้รว่มรายการจากเคทซี ีจงึจะมสีทิธเิขา้รว่มรายการนี ้

3.สมาชกิทีม่ยีอดใชจ่้ายผ่านบตัรฯในการซือ้สนิคา้/บรกิารออนไลนบ์นเว็บไซตห์รอืรา้นคา้พนัธมติรออนไลนท์ีร่ว่มรายการ 

สมาชกิจะไดร้บัสทิธปิระโยชน ์ดงันี ้

• รบัสทิธใิชค้ะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) เท่ากบัยอดซือ้สนิคา้/บรกิารผ่านชอ่งทางออนไลน ์(ทุกสกุลเงนิ) 

แลกรบัเครดติเงนิคนื 10% ของยอดซือ้สนิคา้/บรกิารต่อรายการ 

โดยสมาชกิจะตอ้งยนืยนัการใชส้ทิธิแ์ลกรบัเครดติเงนิคนืผ่าน www.ktc.co.th/shoponline 

โดยระบุหมายเลขบตัรเครดติ อเีมล ยอดค่าใชจ่้ายออนไลนต์่อรายการทีต่อ้งการจะแลกรบัเครดติเงนิคนื 

โดยจะตอ้งระบุยอดค่าใชจ้่ายเป็นจ านวนเต็มไม่มจีดุทศนิยม (ในกรณีทีย่อดค่าใชจ่้ายมจีดุทศนิยม ใหป้ัดเศษลง) 

และระบุรายชือ่เว็บไซต ์หรอืโมบายแอปพลเิคชนั ทีใ่ชจ่้ายออนไลน ์ในกรณีการผ่อนช าระ KTC 

ผ่านชอ่งทางออนไลน ์

สมาชกิจะตอ้งระบุยอดค่าใชจ้่ายออนไลนต์่อรายการแบบเต็มจ านวนกอ่นท าการแบ่งช าระรายเดอืน 

เพือ่แปลงคะแนนเป็นเครดติเงินคนืเขา้บญัชบีตัรฯ ของสมาชกิ ในอตัรา 10% ของยอดซือ้สนิคา้/บรกิารต่อรายการ 
• และเมือ่ใชจ่้ายผ่านบตัรฯ ตัง้แต่ 1-9,999 บาทต่อรายการ รบัเพิม่คะแนน 5 เท่า (มาจากคะแนนปกต ิ1 เท่า 

และคะแนนพเิศษ 4 เท่า ซึง่คดิค านวณหลงัจากหกัเครดติเงนิคนืแลว้) ทัง้นี ้เคทซีขีอสงวนสทิธิใ์นการมอบคะแนน 5 

เทา่ตามรายการนี ้เฉพาะสมาชกิทีม่กีารใชค้ะแนนแลกรบัเครดติเงินคนืหรอืแลกรบัส่วนลด 10% 

ตามรายการนีเ้ท่าน้ัน 
• และเมือ่ใชจ่้ายผ่านบตัรฯ ตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไปต่อรายการ รบัเพิม่คะแนน 10 เท่า (มาจากคะแนนปกต ิ1 เท่า 

และคะแนนพเิศษ 9 เท่า ซึง่คดิค านวณหลงัจากหกัเครดติเงนิคนืแลว้) ทัง้นี ้เคทซีขีอสงวนสทิธิใ์นการมอบคะแนน 



10 เท่าตามรายการนี ้เฉพาะสมาชกิทีม่กีารใชค้ะแนนแลกรบัเครดติเงนิคนืหรอืแลกรบัส่วนลด 10% 

ตามรายการนีเ้ท่าน้ัน 

4.เคทซีจีะท าการค านวณเครดติเงินคนืและคะแนนพเิศษตามรายการนีเ้ป็นรายเดอืนปฏทินินับตัง้แต่วนัทีส่มาชกิลงทะเบยีนเขา้

รว่มรายการส าเรจ็เป็นตน้ไป และท าการเครดติเงนิคนื และโอนคะแนนพเิศษเขา้บญัชบีตัรฯ หลงัจาก 60 

วนันับจากวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืนตามรอบปฏทินิ โดยขอสงวนสทิธิม์อบคะแนนพเิศษสูงสุดไม่เกนิ 7,200 คะแนนต่อเดอืน 

และ คะแนนพเิศษตามรายการนี ้จะหมดอายุภายในวนัที ่31มกราคม 2566 

5. ขอสงวนสทิธิย์กเวน้ไม่น ายอดใชจ่้ายทีเ่กดิจากรายการเบกิถอนเงนิสด ดอกเบีย้ ค่าปรบั และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทัง้ 

เงนิคนืทีเ่กดิจากการยกเลกิการซือ้สนิคา้/บรกิาร รายการเงนิคนืทีเ่กดิจาก Tax Refund และ/หรอืการ Refund ทุกประเภท 

มาค านวณเพือ่มอบสทิธปิระโยชนต์ามรายการนี ้

6. ขอสงวนสทิธิใ์นการแลกรบัเครดติเงนิคนืตามรายการนี ้เฉพาะสมาชกิทีม่คีะแนนในบญัชบีตัรฯ ของสมาชกิ 

เพยีงพอในการแลกรบัเครดติเงนิคนืตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในรายการนีเ้ท่าน้ัน 

7. สทิธปิระโยชนท์ีไ่ดร้บัตามรายการนี ้ไม่สามารถโอนสทิธใิหแ้ก่บุคคลอืน่ หรอืแลกเปลีย่นเป็นเงินสดได ้

8. ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบ ยกเลกิ เพกิถอน หรอืเรยีกคนืสทิธปิระโยชนต์ามรายการนี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 

รวมทัง้เรยีกใหช้ดใชค้่าเสยีหาย (ถา้ม)ี หากมกีารใชส้ทิธิเ์ขา้รว่มรายการ โดยไม่สุจรติ ทุจรติ หรอืฉอ้ฉล 

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธปิระโยชนใ์นรายการนี ้หรอืใชบ้ตัรฯ เพือ่ธรุกจิทางการคา้เชงิพาณิชย ์ใชบ้ตัรฯ ผิดเงือ่นไขทีก่ าหนด 

หรอืผดิวตัถุประสงคข์องการใชเ้พื่อการบรโิภค 

หรอืสมาชกิมกีารยกเลกิรายการใชจ้่ายภายหลงัจากเคทซีไีดม้อบสทิธปิระโยชนใ์หแ้กส่มาชกิไปแลว้ 

9. ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบสทิธปิระโยชนต์ามรายการนี ้เฉพาะสมาชกิทีม่สีถานภาพบญัชเีป็นปกต ิ

และไม่มปีระวตัผิดินัดช าระหนีต้ลอดระยะเวลารายการจนถงึวนัทีเ่คทซีที าการมอบสทิธปิระโยชน ์

โดยยดึขอ้มูลของเคทซีเีป็นส าคญั 

10. เงือ่นไขอืน่ๆ ทีม่ไิดก้ าหนดในรายการนีใ้หเ้ป็นไปตามทีร่า้นคา้/ผูข้ายสนิคา้/ผูใ้หบ้รกิารก าหนด 

โปรดตรวจสอบเงือ่นไขกอ่นการซือ้สนิคา้/บรกิาร 

11. เคทซีไีม่ใชผู่ผ้ลติ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร และไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ เกีย่วกบัสนิคา้/บรกิารตามรายการนี ้

กรณีสมาชกิมขีอ้สงสยัหรอื ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสนิคา้/บรกิาร หรอืตอ้งการใบเสรจ็หรอื ใบก ากบัภาษี 

กรุณาตดิต่อโดยตรงกบัผูผ้ลติ ผูจ้ าหน่ายและ/หรอืเจา้ของผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารน้ันๆ 

12.ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายละเอยีดเงือ่นไขหรอืสทิธปิระโยชนใ์ดๆ ของรายการ 

โดยแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในระยะเวลา อนัสมควร กรณีมขีอ้พพิาท ค าตดัสนิของเคทซีถีอืเป็นสิน้สุด 

13. สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ KTC PHONE 02 123 5000 


