
 บตัรเครดติกสกิรไทย    

• ผอ่นช ำระ รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 90,000 บำท* 

• ช ำระเต็มจ ำนวน และผอ่นช ำระ รบัเครดติเงนิคนื 10%* เมือ่ใชค้ะแนนเทา่ยอดซือ้ 

 

เมื่อใชจ้า่ยท่ี  ทุกสาขา 

ตั้งแตว่นัท่ี  1 ส.ค. 65 – 31 ต.ค. 65 

 

พิเศษท่ี 1 รบัเครดิตเงินคืน 90,000 บาท 

แบ่งจ่าย Smart Pay 0% 6-10 เดือน 

ยอดใชจ้า่ย/เซลสส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 

20,000 บาทข้ึนไป 300 บาท 

40,000 บาทข้ึนไป 900 บาท 

70,000 บาทข้ึนไป 2,000 บาท 

120,000 บาทข้ึนไป 3,600 บาท 

200,000 บาทข้ึนไป 9,000 บาท 

(จ ากดั รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท / ท่าน / วนั  

และสูงสุด 90,000 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการ ตลอดรายการ) 

SMS ลงทะเบียน: พิมพ ์HPC (วรรค) หมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย ส่งมาที่ 4545888 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         พิเศษที ่2    รบัเครดิตเงนิคืน 10%** เพียงใชค้ะแนน K Point แลกเท่ายอดใชจ้่าย 

ส าหรบัผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ท่ีมียอดช าระเต็มจ านวนหรือแบ่งจ่าย 

วิธีการส่ง SMS แลกคะแนน 

SMS พิมพ ์HD (วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย (วรรค) จ านวนยอดใชจ้่าย  

[ไม่ใส่จุดทศนิยม] ส่งมาท่ี 4545888 (ครัง้ละ 3 บาท)  



*เงื่อนไขส าหรบัรายการผ่อนช าระ  

• ผูถื้อบตัรตอ้งใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตกสิกรไทยท่ีลงทะเบียนเขา้รว่มรายการเท่าน้ัน โดยธนาคารจะค านวณเครดิตเงินคืนเขา้บญัชี

บตัรเครดิต (Cash Back) เฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือนผ่านเครื่องรบับตัรของธนาคารกสิกรไทยท่ีรา้นคา้ท่ีร่วม

รายการ • ตรวจสอบรายชื่อรา้นคา้ท่ีรว่มรายการผา่น www.kasikornbank.com/th/promotion/credit-card/ หรือ K-Contact Center 

โทร. 02-8888888 • สงวนสทิธ์ิเฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทยท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ ผา่น SMS พิมพ ์HPC (เวน้วรรค) 

ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย ส่งมาท่ี 4545888 และไดร้บัขอ้ความตอบกลบัก่อนท ารายการ ตั้งแต่วนัท่ี  1 ส.ค. 

65 – 31 ต.ค. 65 เท่าน้ัน • จ ากดั รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท / ท่าน / วนั และสูงสุด 90,000 บาท ต่อท่าน ตลอด

รายการ • ธนาคารจะท าการเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีภายใน 60 วนัหลงัจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย • กรณีมีการยกเลิก

รายการแบ่งช าระ ธนาคารสงวนสิทธ์ิตดัยอดแบ่งช าระท่ียกเลิกรายการออกไม่น ามาค านวณยอดเครดิตเงินคืนเขา้บญัชี (Cash Back) 

ใหก้บัผูถื้อบตัร • สงวนสิทธ์ิส าหรบัวงเงินบตัรเครดิต (Credit available) ท่ีเท่ากบั หรือมากวา่ราคาสินคา้ท่ีจะผ่อนช าระได ้ณ วนัท่ีจะ

ท ารายการผ่อนช าระ • ยกเวน้ การรว่มรายการของบตัรเครดิตท่ีมียอดคา้งช าระ หรือมีการขอวงเงินชัว่คราวเพื่อจะท ารายการผอ่น

ช าระ • เง่ือนไขของสินคา้และ/หรือบริการเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนท ารายการ ณ จุด

ขาย • ธนาคารสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า กรณีพิพาทค าตดัสินของธนาคารถือเป็นขอ้สิ้ นสุด 

• กรณีตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ติดต่อ K-Contact Center โทร. 02-8888888 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วนัท่ี 1 

ส.ค. 65 – 31 ต.ค. 65 

 

** เง่ือนไขการใชค้ะแนนแลกรบัเครดิตเงินคืน10% 

 •สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนท ารายการ ไดท่ี้ 02-8888888 กด 823 • ผูถื้อบตัรตอ้งส่ง SMS แจง้แลกคะแนนสะสม

ทุกครั้งท่ีตอ้งการแลกรบัคืน 10% โดยพิมพ ์HD (วรรค) หมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัสุดทา้ย (วรรค) จ านวนยอดใชจ้่าย (ไม่ใส่จุด

ทศนิยม) ส่งมาท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 65 – 31 ต.ค. 65 • ตวัอยา่ง คุณ ก. ใชจ้่ายผ่านบตัร 30,000.50 

บาท ผ่านบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะตอ้งส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ HD 123456789999 

30000 ส่งมาท่ี 4545888 หากมีคะแนนสะสมเพียงพอ ธนาคารจะตัดคะแนน และด าเนินการเครดิตเงินคืนจ านวน [30000 x 

10%] = 3000 บาท • ธนาคารจะค านวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใชจ้่ายท่ีรา้นคา้ท่ีร่วมรายการเท่าน้ัน • คะแนนสะสม K Point 

จะถูกตดัออกจากคะแนนสะสมของผูถื้อบตัรตามจ านวนคะแนนท่ีแจง้แลกผ่านระบบ SMS • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะ

ไม่ด าเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ใหก้บัผูถื้อบตัร • คะแนนสะสมท่ีแลกไปแลว้ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได ้• 

ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรเครดิตภายใน 7 วนัท าการ • ผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนไดใ้นรอบบญัชีถดัไป • 

บตัรเครดิตมาสเตอรก์ารด์ไทเทเนียมกสิกรไทย บตัรเครดิต LINE POINTS Credit Card บตัรเครดิตเพื่อธุรกิจ บตัรเครดิตนิติบุคคลทุก

ประเภท ไม่สามารถร่วมรายการน้ีได ้ • ผูถื้อบตัรท่ีมีสิทธ์ิไดร้บัเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสรมิการขายน้ีจะตอ้งยงัคงสถานะสมาชกิ

บตัรปกติ และมีประวติัการช าระเงินท่ีดี และไม่ผิดนัดช าระเงินหรือไม่เคยฝ่าฝืนเง่ือนไขใดๆ ของการเป็นผูถื้อบตัรเครดิตของธนาคาร 

• รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได ้• ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

ขอ้ก าหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมีขอ้พิพาทค าตัดสินของธนาคารถือเป็นขอ้

สิ้ นสุด • สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ K-Contact Center 0 2888 8888 

 


