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โอนคะแนนสะสมบตัรเครดติ >> คะแนนบตัรโฮมการด์ 
ระยะเวลาสง่เสรมิการขาย 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 คะแนน 

 

         

บตัรเครดิตกรุงศรี และบตัรเครดิตกรุงศรีเฟริส์ช้อยส์ 
ใช้คะแนนบตัรเครดิต 1,000 คะแนน 

 

 

บตัรเครดิตโฮมโปรวีซ่า แพลทินัม่ 
ใช้คะแนนบตัรเครดิต 1,000 คะแนน 

 

บตัรเครดิต เดอะวสิดอมกสิกรไทย  
ใช้คะแนนบตัรเครดิต 1,000 คะแนน 

       

บตัรเครดิตกสิกรไทยอ่ืน และ บตัรเครดิตซิตี ้
ใช้คะแนนบตัรเครดิต 1,250 คะแนน 

 

800 คะแนน 
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บตัรเครดติโฮมโปร วซีา่ แพลทนิมั 

• เฉพาะสมาชกิ บัตรเครดติ โฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม เท่านัน้ 

• การโอนคะแนนชือ่และนามสกลุหนา้บัตรเครดติ ตอ้งตรงกับชือ่และนามสกลุหนา้บัตรโฮมการด์เทา่นัน้ 

• กรณีไมม่บัีตรโฮมการด์สามารถสมัครฟรทีีจุ่ดบรกิารลูกคา้ 

• การโอนคะแนนจากบัตรเครดติ โฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม สามารถแลกไดค้รัง้ละ 1,000 คะแนน , 5,000 คะแนน ,  

10,000 คะแนน และ 50,000 คะแนน (จ ากัดการโอนคะแนนสงูสดุ 50,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดติหลัก/วัน) 

• คะแนนโฮมการด์ทีโ่อนจากบัตรเครดติมอีาย ุ2 ปี โดยก าหนดวันทีค่ะแนนหมดอายุทุกวันสิน้ปีตามปฏทินิ คอื 31 ธันวาคม  

เชน่ วันทีโ่อนคะแนน 1 ม.ค.64 ดังนัน้ คะแนนหมดอาย ุ31 ธ.ค.66  

• คะแนนทีโ่อนแลว้ไมส่ามารถโอนกลับได ้และคะแนนใชเ้ป็นสว่นลดซือ้สนิคา้และบรกิารทีโ่ฮมโปร และตอ้งช าระค่าสนิคา้
และบรกิารดว้ยบัตรเครดติทีท่ ารายการโอนคะแนนเทา่นัน้ 

• คะแนนทีโ่อนแลว้ไมส่ามารถโอน เปลีย่น แลก ทอน เป็นเงนิสดได ้

• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชบัีตรเครดติหลักตามจ านวนทีแ่ลก ณ วันทีท่ ารายการ และไม่สามารถขอ

ยกเลกิไดทุ้กกรณี 

• สงวนสทิธิก์ารโอนคะแนนสะสมเฉพาะบัตรเหลักเท่านัน้ 

• เงือ่นไขการใชค้ะแนนโฮมการด์เป็นไปตามทีโ่ฮมโปรก าหนด โปรดตรวจสอบเงือ่นไขจากพนักงานโฮมโปร ณ จุดขาย 

• บัตรเครดติฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้และบรกิาร หากมขีอ้สงสยัประการใด กรุณาตดิต่อโฮมโปรโดยตรง โทร. 1284 
 

บตัรเครดติกสกิรไทย 

• การโอนคะแนน K Point เป็นคะแนนโฮมการด์ชือ่และนามสกลุหนา้บัตรเครดติ ตอ้งตรงกับชือ่และนามสกลุหนา้บัตรโฮม

การด์เท่านัน้ 

• กรณีไมม่บัีตรโฮมการด์สามารถสมัครฟรทีีจุ่ดบรกิารลูกคา้ โฮมโปรทุกสาขา 

• การโอนคะแนน K Point จากบัตรเครดติกสกิรไทย 

• บัตรเครดติเดอะวสิดอมกสกิรไทย 1,000 คะแนน เทา่กับ บัตรโฮมการด์ 1,000 คะแนน 

• บัตรเครดติกสกิรไทยอืน่   1,250 คะแนน เทา่กับ บัตรโฮมการด์ 1,000 คะแนน 
• คะแนนโฮมการด์ทีโ่อนจากบัตรเครดติมอีาย ุ2 ปี โดยก าหนดวันทีค่ะแนนหมดอายุทุกวันสิน้ปีตามปฏทินิ คอื 31 ธันวาคม  

เชน่ วันทีโ่อนคะแนน 1 ม.ค.64 ดังนัน้ คะแนนหมดอาย ุ31 ธ.ค.66  

• คะแนนทีโ่อนแลว้ไมส่ามารถโอนกลับได ้และคะแนนใชเ้ป็นสว่นลดซือ้สนิคา้และบรกิารทีโ่ฮมโปร และตอ้งช าระค่าสนิคา้
และบรกิารดว้ยบัตรเครดติทีท่ ารายการโอนคะแนนเทา่นัน้ 

• คะแนนทีโ่อนแลว้ไมส่ามารถโอน เปลีย่น แลก ทอน เป็นเงนิสดได ้

• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชบัีตรเครดติหลักตามจ านวนทีแ่ลก ณ วันทีท่ ารายการ และไม่สามารถขอ

ยกเลกิไดทุ้กกรณี 

• สงวนสทิธิก์ารโอนคะแนนสะสมเฉพาะบัตรเหลักเท่านัน้ 

• เงือ่นไขการใชค้ะแนนโฮมการด์เป็นไปตามทีโ่ฮมโปรก าหนด โปรดตรวจสอบเงือ่นไขจากพนักงานโฮมโปร ณ จุดขาย 

• บัตรเครดติฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้และบรกิาร หากมขีอ้สงสยัประการใด กรุณาตดิต่อโฮมโปรโดยตรง โทร. 1284 
 

 

บตัรเครดติกรงุศร ีและบตัรเครดติกรงุศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซีา่ 

• การโอนคะแนนชือ่และนามสกลุหนา้บัตรเครดติ ตอ้งตรงกับชือ่และนามสกลุหนา้บัตรโฮมการด์เทา่นัน้โดยการโอน 
ผา่นฟีเจอร ์UMALL บนแอป UChoose เท่านัน้ 

• กรณีไมม่บัีตรโฮมการด์สามารถสมัครทีจุ่ดบรกิารลูกคา้ 

• การโอนคะแนนจากบัตรเครดติกรุงศรทีุกประเภท และบัตรเครดติกรุงศร ีเฟิรส์ชอ้ยส ์วซีา่ แพลทนัิม สามารถแลกไดท้กุๆ 

1,000 คะแนน  

• บัตรเครดติกรุงศรทีกุประเภท จ ากัดการโอนคะแนนสงูสดุ 50,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดติหลัก/วัน  

• บัตรเครดติกรุงศร ีเฟิรส์ชอ้ยส ์วซีา่ แพลทนัิม จ ากัดการโอนคะแนนสงูสดุ 50,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดติหลัก/วัน 

• คะแนนโฮมการด์ทีโ่อนจากบัตรเครดติมอีาย ุ2 ปี โดยก าหนดวันทีค่ะแนนหมดอายุทุกวันสิน้ปีตามปฏทินิ คอื 31 ธันวาคม  

เชน่ วันทีโ่อนคะแนน 1 ม.ค.64 ดังนัน้ คะแนนหมดอาย ุ31 ธ.ค.66  

• คะแนนทีโ่อนแลว้ไมส่ามารถโอนกลับได ้และคะแนนใชเ้ป็นสว่นลดซือ้สนิคา้และบรกิารทีโ่ฮมโปร และตอ้งช าระค่าสนิคา้
และบรกิารดว้ยบัตรเครดติทีท่ ารายการโอนคะแนนเทา่นัน้ 

• คะแนนทีโ่อนแลว้ไมส่ามารถโอน เปลีย่น แลก ทอน เป็นเงนิสดได ้

• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชบัีตรเครดติหลักตามจ านวนทีแ่ลก ณ วันทีท่ ารายการ และไม่สามารถขอ

ยกเลกิไดทุ้กกรณี 

• สงวนสทิธิก์ารโอนคะแนนสะสมเฉพาะบัตรเหลักเท่านัน้ 

• เงือ่นไขการใชค้ะแนนโฮมการด์เป็นไปตามทีโ่ฮมโปรก าหนด โปรดตรวจสอบเงือ่นไขจากพนักงานโฮมโปร ณ จุดขาย 

• บัตรเครดติฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้และบรกิาร หากมขีอ้สงสยัประการใด กรุณาตดิต่อโฮมโปรโดยตรง โทร. 1284 
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บตัรเครดติซติี ้

• เปลีย่นคะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์ ไปเป็นคะแนนโฮมการด์ ที ่Home Pro ไดง้่ายๆผา่น Citi LINE Connect 

• การโอนคะแนน เป็นคะแนนโฮมการด์ชือ่และนามสกลุหนา้บัตรเครดติ ตอ้งตรงกับชือ่และนามสกลุหนา้บัตรโฮมการด์

เทา่นัน้ 

• กรณีไมม่บัีตรโฮมการด์สามารถสมัครฟรทีีจุ่ดบรกิารลูกคา้ โฮมโปรทุกสาขา 
• การโอนคะแนนจาก บัตรเครดติซติี ้อัลทมิา, บัตรเครดติซติี ้เพรสทจี / ซเีล็คท,์ บัตรเครดติซติี ้พรเีมยีร,์  

บัตรเครดติซติี ้รวีอรด์, บัตรเครดติซติี ้รอยัล ออรค์ดิ พลัส พรเีฟอร ์และซเีล็คท ์

 

 

• ลกูคา้สามารถโอนคะแนนคะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์ ไปเป็นคะแนนสะสมโฮมการด์ ผ่านทาง Citi LINE Connect ไดทั้นท ี
ภายหลังท ารายการคะแนนสะสมจะถกูโอนไปเป็นคะแนนในบัญชโีฮมการด์ของทา่นและไมส่ามารถโอนกลับมาเป็น

คะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์ได ้
 

ตัวอยา่งขัน้ตอนการโอนคะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์  
เพิม่บัตรเครดติทีร่่วมรายการและ เลอืกเมนูโอนคะแนนสะสม (Points Transfer) 

1. เลอืกรายการ โอนคะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์ โอนคะแนนซติี ้รวีอรด์ เป็นคะแนนโฮมการด์ 

2. ตรวจสอบรายละเอยีดและเงือ่นไขการแลกคะแนน จากนัน้กด โอนคะแนนสะสม เลอืกบัตรเครดติทีต่อ้งการท า
รายการ และกด ยนืยัน 

3. เลอืกจ านวนคะแนนทีต่อ้งการโอน  
4. กรอกหมายเลขบัตรโฮมการด์ 

5. กดท ารายการแลกคะแนน 

การตรวจสอบรายการแลกสทิธพิเิศษยอ้นหลัง 
1. กดเมนู History ดา้นมมุบนดา้นซา้ยมอืของหนา้เมนูหลัก 

2. เมือ่ลกูคา้ท าการโอนส าเร็จ รายการจะแสดงในหนา้ประวัตกิารใชง้าน และแสดงรายละเอยีดการโอนคะแนน 
 

• คะแนนโฮมการด์ทีโ่อนจากบัตรเครดติมอีาย ุ2 ปี โดยก าหนดวันทีค่ะแนนหมดอายุทุกวันสิน้ปีตามปฏทินิ คอื 31 ธันวาคม  

เชน่ วันทีโ่อนคะแนน 1 ม.ค.64 ดังนัน้ คะแนนหมดอาย ุ31 ธ.ค.66  

• คะแนนทีโ่อนแลว้ไมส่ามารถโอนกลับได ้และคะแนนใชเ้ป็นสว่นลดซือ้สนิคา้และบรกิารทีโ่ฮมโปร และตอ้งช าระค่าสนิคา้
และบรกิารดว้ยบัตรเครดติทีท่ ารายการโอนคะแนนเทา่นัน้ 

• คะแนนทีโ่อนแลว้ไมส่ามารถโอน เปลีย่น แลก ทอน เป็นเงนิสดได ้

• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชบัีตรเครดติหลักตามจ านวนทีแ่ลก ณ วันทีท่ ารายการ และไม่สามารถขอ

ยกเลกิไดทุ้กกรณี 

• สงวนสทิธิก์ารโอนคะแนนสะสมเฉพาะบัตรเหลักเท่านัน้ 

• เงือ่นไขการใชค้ะแนนโฮมการด์เป็นไปตามทีโ่ฮมโปรก าหนด โปรดตรวจสอบเงือ่นไขจากพนักงานโฮมโปร ณ จุดขาย 

• บัตรเครดติฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้และบรกิาร หากมขีอ้สงสยัประการใด กรุณาตดิต่อโฮมโปรโดยตรง โทร. 1284 
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ตวัอยา่งวธิกีารแลกคะนนจากบตัรเครดติซติี ้ 

 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 

 

 

 

 

 


