
 

  บตัรเครดติยโูอบ ี (เฉพาะผอ่นช าระ)  
 

• รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 18,000 บาท*/ผูถ้อืบตัร/ตลอดรายการ 

• ใชค้ะแนนแลกรบัสว่นลด 12%*   
 

รายละเอยีดของโปรโมชัน่ส าหรับโปรแกรมการแบง่ช าระผ่านบัตรเครดติ ธนาคารยโูอบ ี(UOB i-Plan) เพือ่มอบสทิธิ

ประโยชนใ์หกั้บผูถ้อืบัตรเครดติธนาคารยโูอบ ี/ บัตรเครดติ TMRW หรอืบัตรยโูอบ ีแคชพลัส ดังนี้ 

รายการ  แบง่ช าระ UOB i-Plan ทีโ่ฮมโปร ทุกสาขา 
ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สงิหาคม 2565 

รายละเอยีด บัตรเครดติธนาคารยโูอบ ี/ บัตรเครดติ TMRW หรอืบัตรยโูอบ ีแคชพลัส 
 

แบง่ช าระ 0% 

ส าหรับบัตรเครดติยโูอบ ีหรอืบัตรเครดติ TMRW  3 เดอืน หรอื 10 เดอืน*  
หรอื ส าหรับบัตรยโูอบ ีแคชพลัส  24 เดอืน* เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการ 

 
รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 18,000 บาท* / ผูถ้อืบัตร / ตลอดรายการ 

เมือ่แบง่ช าระตัง้แต ่20,000 บาทขึน้ไป / เซลสส์ลปิ 
 

ยอดแบง่ช าระ/เซลสส์ลปิ รับเครดติเงนิคนื (บาท) 

20,000 - 34,999 200 

35,000 - 49,999 600 

50,000 - 79,999 1,000 

80,000 - 119,999 1,800 

ตัง้แต ่120,000 3,000 

 

ลงทะเบยีนรับเครดติเงนิคนื : พมิพ ์HP22 เวน้วรรค  
ตามดว้ยหมายเลขบัตรเครดติ / บัตรแคชพลัส 10 หลักสดุทา้ย  สง่ SMS มาที ่4545111  

(คา่สง่ 3 บาท /ครัง้) ลงทะเบยีนครัง้เดยีว ตลอดรายการ 

(ยกเวน้บัตรเครดติยโูอบ ีพรวีไิมลส ์พรวิเิลจแบงกก์ิง้ และบัตรเครดติ ยโูอบวีซีา่ อนิฟินทิ ไม่ตอ้ง
ลงทะเบยีน) 

รบัสว่นลด 12% หรอื สว่นลด 120 บาท (เฉพาะผูถ้อืบัตรเครดติยโูอบ ีบัตรหลัก) 

เมือ่มยีอดแบง่ช าระตัง้แต ่1,500 บาทขึน้ไป (ยอดหลังหักสว่นลดแลว้) /เซลสส์ลปิ 

    

รบัสว่นลด 12% หรอื ทกุ 1,000 คะแนน = สว่นลด 120 บาท 

    

เมือ่แลกคะแนนสะสมยโูอบ ีรวีอรด์พลัส  

 เทา่กับยอดแบง่ช าระ / เซลสส์ลปิ     

   

    

จ ากัดการแลกคะแนนสงูสดุ 100,000 คะแนนต่อบัตร (บัตรหลัก) / ตลอดรายการ 

(เฉพาะรายการแบง่ช าระเท่านัน้) 
(ยกเวน้ บัตรเครดติ TMRW, บัตรเครดติยโูอบ ีโยโล ่แพลตนัิม และบัตรยโูอบ ีแคชพลัส ไม่ร่วม

รายการ) 

*เงือ่นไขเป็นไปตามธนาคารก าหนด 



 

 
เงือ่นไขรายการ: 

• รายการส่งเสรมิการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 65 – 31 ส.ค. 65 เฉพาะผูถ้ือบัตรเครดติยูโอบี / บัตรเครดติ 

TMRW ทีอ่อกในประเทศไทยเท่านัน้  (ยกเวน้บัตรเครดติเพื่อธุรกจิ) หรอืบัตรยูโอบ ีแคชพลัส เมือ่แบ่งช าระ
สนิคา้ผา่นบัตรเครดติยโูอบ ี/ บัตรเครดติ TMRW หรอืบัตรยโูอบ ีแคชพลัส ทีโ่ฮมโปร ทกุสาขา  

• แบง่ช าระ 0%: เมือ่มยีอดแบง่ช าระตัง้แต ่2,000 บาทขึน้ไป / เซลสส์ลปิ โดยมรีะยะเวลาแบง่ช าระ ดังนี้ 

o ส าหรับบัตรเครดติยูโอบ ี/ บัตรเครดติ TMRW แบ่งช าระ 3 เดอืน หรอื 10 เดอืน เฉพาะสนิคา้ที่

ร่วมรายการ 
o ส าหรับบัตรยโูอบ ีแคชพลัส แบง่ช าระ 12 เดอืน หรอื 24 เดอืน เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการ 

• รบัเครดติเงนิคนื: เมื่อมียอดแบ่งช าระสนิคา้ตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป ต่อเซลสส์ลปิ รายละเอียดการรับ

เครดติเงนิคนื ตามยอดแบ่งช าระต่อเซลสส์ลปิ ทีร่ะบุไวใ้นตารางดา้นหนา้สือ่โฆษณา จ ากัดการรับเครดติเงนิ
คนืสงูสดุ 18,000 บาท ตอ่ผูถ้อืบัตรเครดติ / บัตรแคชพลัส ตลอดรายการสง่เสรมิการขาย 

o ธนาคารจะค านวณยอดเครดติเงนิคนืจากรายการแบ่งช าระผ่านบัตรเครดติยูโอบ ี/ บัตรเครดติ 
TMRW หรอืบัตรยโูอบ ีแคชพลัส โดยผูถ้อืบัตรตอ้งคงสถานะการเป็นสมาชกิบัตรเครดติ / บัตรยู

โอบี แคชพลัส และไม่ผดินัดช าระเงนิจนถงึวันที่ธนาคารท าการบันทกึยอดเครดติเงนิคืนเขา้

บัญชบัีตร 
o ผูถ้อืบัตรตอ้งลงทะเบยีนรับเครดติเงนิคนืทาง SMS พมิพ ์HP22 เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบัตร

เครดติบัตรหลัก/บัตรแคชพลัส 10 หลักสุดทา้ย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครัง้) 
ลงทะเบยีนเพียงครัง้เดยีวตลอดรายการ (ยกเวน้บัตรเครดติยูโอบ ีพรีวไิมลส ์พรวิเิลจแบงกก์ิง้ 

และบัตรเครดติ ยโูอบวีซีา่ อนิฟินทิ ไมต่อ้งลงทะเบยีน) 

o ธนาคารจะท าการเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบัีตรเครดติบัตรหลัก / บัตรแคชพลัส ภายใน 90 วัน นับ

จากวันสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย 

o ยอดใชจ่้ายที่น ามาค านวณเครดิตเงินคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ท ารายการขออนุมัติ 

(Transaction Date) เทา่นัน้ 

o ยอดเครดติเงนิคนืไมส่ามารถแลกหรอืเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืโอนใหผู้อ้ืน่ได ้ 

o กรณีมีขอ้โตแ้ยง้เรื่องการค านวณยอดเครดติเงนิคนื ผูถ้ือบัตรเครดติหลัก/ บัตรแคชพลัส ตอ้ง
ตดิต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกตอ้งภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดร้ับเครดติเงนิคนืเขา้

บัญชบัีตร 

• รบัสว่นลด 12%: เมือ่มยีอดแบง่ช าระตัง้แต ่2,000 บาทขึน้ไป (ยอดหลังหักสว่นลดแลว้) ตอ่เซลสส์ลปิ โดย

แลกคะแนนสะสมยโูอบ ีรวีอรด์พลัสเท่ากับราคาสนิคา้ต่อเซลสส์ลปิ หรอื แลกคะแนนสะสมยูโอบ ีรวีอรด์พลัส
ทกุ 1,000 คะแนน รับสว่นลด 120 บาท จ ากัดการแลกคะแนนสะสมสงูสดุ 100,000 คะแนนตอ่หมายเลขบัตร

เครดติ (บัตรหลัก) ตลอดรายการสง่เสรมิการขาย 

o สทิธิใ์นการแลกคะแนนสะสมยโูอบ ีรวีอรด์พลัสนี้ใหเ้ฉพาะผูถ้อืบัตรเครดติหลักเทา่นัน้ 

o บัตรเครดติยูโอบ ีโยโล่ แพลตนัิม บัตรเครดติ TMRW และบัตรยูโอบ ีแคชพลัส ไม่ร่วมรายการ

แลกคะแนนสะสม และไมไ่ดร้ับคะแนนสะสมยโูอบ ีรวีอรด์ พลัส 

• กรุณาตรวจสอบรายละเอยีดสนิคา้ทีร่่วมรายการ / เงือ่นไขการแบ่งช าระ / การรับเครดติเงนิคนื และการแลก
คะแนนสะสมยโูอบรีวีอรด์พลัส เพือ่รับสว่นลดและเครดติเงนิคนื ณ จุดขาย 

• ธนาคารไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการจ าหน่ายสนิคา้และ/หรอืการใหบ้รกิารของรา้นคา้ กรณีเกดิความเสยีหาย หรอื

ขอ้บกพร่องใดๆ กรุณาตดิตอ่รา้นคา้โดยตรง 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม  ติดต่อศูนย์บริการลูกค า้ธนาคารยูโอบี โทร .  0 2285 1555 หรือ  
www.uob.co.th 

http://www.uob.co.th/

