
 
 

     บตัรเครดติธนาคารกรงุเทพ 
 

ระยะเวลา 1 มนีาคม 2565– 28 กมุภาพันธ ์2566 

สถานที ่ โฮมโปร ทกุสาขา และ โฮมโปรออนไลน ์www.HomePro.co.th 

สทิธพิเิศษ   สทิธพิเิศษส าหรับผูถ้อืบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพ 

 

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

 

ชอ้ปที ่สาขาของโฮมโปร  
แลกรบัสว่นลดสูงสุด 13% 

 

• ศกุร-์เสาร-์อาทติย ์ แลกรบัสว่นลด 13%   

(จ ากัดยอดสว่นลดสงูสดุ 13,000 บาท/เซลสส์ลปิ  

หรอืยอดซือ้ 100,000 บาท/เซลสส์ลปิ) 

 

• จนัทร-์พฤหสับด ีแลกรบัสว่นลด 10% 

(ไมจ่ ากัดการแลกรับสว่นลด) 

 

กดแลกรับสว่นลดทันท ีณ จุดขาย 

 

 

ชอ้ปออนไลนท์ี ่www.HomePro.co.th 

แลกรบัเงนิคนืสูงสุด 13% 

 

• ศกุร-์เสาร-์อาทติย ์ แลกรบัเงนิคนื 13% 

(จ ากัดยอดเงนิคนืสงูสดุ 13,000 บาท/เซลสส์ลปิ  

หรอืยอดซือ้ 100,000 บาท/เซลสส์ลปิ) 

 

• จนัทร-์พฤหสับด ีแลกรบัเงนิคนื 10% 

(ไมจ่ ากัดการแลกรับเงนิคนื) 

 

SMS ลงทะเบยีนภายในวันทีท่ ารายการซือ้สนิคา้   

พมิพ ์BBLHP ตามดว้ยหมายเลขบัตร 16 หลัก สง่มา

ที ่4712008 (ค่าบรกิารครัง้ละ 3 บาท) 

   

เงือ่นไข เงือ่นไขการรบัสว่นลด 13% ทีส่าขาของโฮมโปร:   

• สทิธพิเิศษบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพทีม่ยีอดใชจ่้ายผ่านบัตรเฉพาะรายการช าระเต็มจ านวน (ไม่รวมรายการแบ่ง

ช าระ) ทีโ่ฮมโปร ทกุสาขา ระหวา่งวันที ่1 มนีาคม 2565 – 28 กมุภาพันธ ์2566  

• วันศกุร-์เสาร-์อาทติย ์รับสว่นลด 13% เมือ่ใชจ่้ายครบทุก 1,000 บาท/เซลสส์ลปิ + แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 

คะแนน (จ ากัดยอดซือ้ 100,000 บาท/เซลสส์ลปิ หรอื รับสว่นลดสงูสดุ 13,000 บาท/เซลสส์ลปิ) 

• วันจันทร-์พฤหัสบด ีรับสว่นลด 10% เมือ่ใชจ่้ายครบทุก 1,000 บาท/เซลสส์ลปิ + แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 

คะแนน (ไมจ่ ากัดการแลกรับสว่นลด) 

• ผูถ้ือบัตรสามารถใชค้ะแนนสะสม Thank you Rewards ที่มีอยู่ในระบบเท่านัน้ และสามารถแลกรับส่วนลดได ้

โดยสว่นลดจะถกูหักออกจากยอดซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ณ จุดขาย 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิก์ารใชค้ะแนนสะสม Thank You Rewards แลกรับส่วนลด เฉพาะบัตรเครดติธนาคาร

กรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (ยกเวน้บัตรเสรมิ), บัตร

เครดติทีไ่ม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสมรับสว่นลด ไดแ้ก ่บัตรเครดติประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดติแพลทนัิม 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดติธนาคารกรุงเทพ อเมรกัินเอ็กซเ์พรส, บัตรเครดติยูเนี่ยน

เพย,์ บัตรเครดติแอรเ์อเชยี 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิบั์ตรเครดติทีไ่มร่่วมรายการสง่เสรมิการขายนี้ ไดแ้ก ่บัตรเครดติประเภทองคก์ร บัตรเครดติ

สว่นราชการ และบัตรเครดติเพือ่การจัดซือ้ 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิ ์ยกเวน้ การซือ้สนิคา้เพือ่น าไปจ าหน่าย ไมร่่วมในรายการสง่เสรมิการขายนี้ 

• 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 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์หใ้ชค้ะแนนสะสมแลกรับสว่นลดไดเ้ฉพาะผูถ้อืบัตรที่ไดช้ าระเงนิตรงตามเงือ่นไขที่ไดต้ก

ลงไวกั้บธนาคารเสร็จสิน้แลว้ และยังคงเป็นสมาชกิบัตรเครดติของธนาคาร ณ วันทีใ่ชส้ทิธิโ์ปรโมชัน่ 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข ซึง่จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีมีขอ้โตแ้ยง้ ค าตัดสนิของ

ธนาคารถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

• สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมไดเ้องทีแ่อปพลเิคชนั บัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ หรอื โทร. 0 2638 4000 กด 1522 

• สอบถามเพิม่เตมิสว่นบรกิารสมาชกิบัตร โทร. 0 2638 4000 

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


เงือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนื 13% ที ่www.HomePro.co.th:   

• สทิธพิเิศษบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพทีม่ยีอดใชจ่้ายผ่านบัตรเฉพาะรายการช าระเต็มจ านวน (ไม่รวมรายการแบ่ง

ช าระ) ที ่ www.HomePro.co.th  ระหวา่งวันที ่1 มนีาคม 2565 – 28 กมุภาพันธ ์2566 

• วันศุกร-์เสาร-์อาทติย ์รับเครดติเงนิคนื 13% เมือ่ใชจ่้ายครบทุก 1,000 บาท/เซลสส์ลปิ + แลกคะแนนสะสมทุก 

1,000 คะแนน (จ ากัดยอดซือ้ 100,000 บาท/เซลสส์ลปิ หรอื รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 13,000 บาท/เซลสส์ลปิ) 

• วันจันทร์-พฤหัสบด ีรับเครดติเงนิคนื 10% เมื่อใชจ่้ายครบทุก 1,000 บาท/เซลสส์ลปิ + แลกคะแนนสะสมทุก 

1,000 คะแนน (ไมจ่ ากัดการแลกรับเครดติเงนิคนื)  

• ผูถ้อืบัตรเครดติตอ้งลงทะเบยีนทาง SMS  เพือ่รับเครดติเงนิคนื ภายในวันทีท่ ารายการซือ้สนิคา้ พมิพ ์BBLHP 

ตามดว้ยหมายเลขบัตร 16 หลัก สง่มาที ่4712008 (คา่บรกิารครัง้ละ 3 บาท) 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการลงทะเบยีน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ไดแ้ก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, 

CAT เท่านัน้ ยกเวน้ เครอืข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกจิกรรมนี้ได ้การลงทะเบยีน SMS จะเสร็จสมบูรณ์

เมือ่ลกูคา้ไดร้ับขอ้ความยนืยันการเขา้ร่วมรายการ 

• ธนาคารจะค านวณเฉพาะเซลสส์ลปิที่มีคะแนนสะสมเพียงพอในระบบ และตอ้งแลกเต็มจ านวน (ทุก 1,000 

คะแนน) หากคะแนนสะสมไมเ่พยีงพอ ระบบไมส่ามารถท าการแลกคะแนนสะสมเพยีงบางสว่น 

• คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากยอดคะแนนสะสม Thank You Rewards ในบัญชขีอง

สมาชกิบัตรตามจ านวนคะแนนทีท่ าการแลก และไมส่ามารถยกเลกิ คนื แลก เปลีย่น หรอื ทอนเป็นเงนิสดไดไ้ม่

วา่กรณีใด ๆ 

• สงวนสทิธิ ์การแลกใชค้ะแนนสะสม เฉพาะบัตรเครดติธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You 

Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านัน้ ยกเวน้ บัตรเครดติไทเทเนียม, บัตรเครดติแอรเ์อเชยี, และบัตรเสรมิ ไมร่่วม

รายการแลกคะแนนสะสม 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิบั์ตรเครดติทีไ่มร่่วมรายการสง่เสรมิการขายนี้ ไดแ้ก ่บัตรเครดติประเภทองคก์ร บัตรเครดติ

สว่นราชการ และบัตรเครดติเพือ่การจัดซือ้ 

• ธนาคารจะท าการเครดติเงนิคนืหลังจากทีท่ ารายการ ภายใน 90 วัน และแสดงในใบแจง้ยอดบัญชรีายเดอืน (คนื

ในบัญชบัีตรหลักเทา่นัน้) 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการใหเ้ครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิที่ยังคงสภาพสมาชกิ ไม่ผดิเงื่อนไขใดๆ ในการใช ้

บัตร และมปีระวัตกิารช าระดจีนถงึวันทีม่กีารใหเ้ครดติเงนิคนืในบัญชขีองท่าน 

• เงือ่นไขการขายสนิคา้หรอืบรกิารเป็นไปตามทีเ่ว็บไซตก์ าหนด ธนาคารฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้หรอืบรกิาร

ใดๆ หากมขีอ้สงสยักรุณาตดิตอ่สอบถามเว็บไซตโ์ดยตรง 

• ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข ซึง่จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีมขีอ้โตแ้ยง้ค าตัดสนิของ

ธนาคารฯ ถอืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ 

• สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมไดเ้องทีแ่อปพลเิคชนั บัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ หรอื โทร. 0 2638 4000 กด 1522 

• สอบถามเพิม่เตมิสว่นบรกิารสมาชกิบัตร โทร. 0 2638 4000 

 

 


