
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 

• บริษัทฯ เป็นเพียงชอ่งทางในการชําระเงินเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าท่ีชําระเงินผ่าน GrabPay ใน 
Grab Application ด้วยบัตรเครดิตของบริษัทฯ เท่าน้ัน โดยบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการ
ให้บริการของ Grab โปรดสอบถามรายละเอียดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ี  Application/ผู้ให้บริการ เฉพาะ
บริการท่ีร่วมรายการเท่าน้ัน 

• สงวนสิทธ์ิการให้เครดติเงินคืนเฉพาะบัตรท่ีลงทะเบียนผ่าน SMS ถูกต้องเพ่ือรับสิทธ์ิ และไดร้ับข้อความ
ตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทํารายการเท่าน้ัน ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรบัสิทธ์ิตลอด
รายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดติ โฮมโปร วีซ่า  แพลทินัม และ
บัตรเครดติ เอไอเอ วีซ่า เท่าน้ัน 

• สงวนสิทธ์ิการให้เครดติเงินคืนเม่ือมียอดใช้จ่ายผ่าน GrabPay ใน Grab Application ด้วยบตัรฯ ครบ
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด (เฉพาะบัตร Visa, Master Card และ JCB เท่าน้ัน) 

• จํากัดเครดติเงินคืน 100 บาท ตอ่บัตรหลัก ต่อเดือน และสูงสดุ 300 บาท ต่อบัตรหลัก ตลอดรายการ 
(คํานวณยอดใช้จ่ายจากท้ังบัตรหลักและบตัรเสริมรวมกัน) 

• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถนํามาสะสมหรือรวมกันได ้ตลอดรายการสง่เสรมิการขาย โดยยอดใช้
จ่ายท่ีใช้ในการคํานวณจากยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดแล้วเท่าน้ัน 

• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรฯภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการสง่เสรมิการขาย (กรณีบัตรเสรมิ
เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบตัรหลักเท่าน้ัน) ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รบัเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อ
ศูนย์บรกิารบตัรเครดติภายใน 120 วันหลังจากวันท่ีจบรายการ 

• รายการเครดติเงินคืนไม่สามารถโอน/เปล่ียน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้  
• รายการส่งเสริมการขายน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสรมิการขายอื่นๆ ได ้
• ยอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติท่ีเข้าร่วมรายการจะต้องเกดิขึ้นภายในวันท่ีกําหนดเท่าน้ัน ไม่นับรวม ดอกเบี้ย 

ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายท่ีถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายท่ีมีการคืนสินค้าในภายหลัง และยอด
ใช้จ่ายซ้ือสินค้าผ่อนชําระ Krungsri Smart Plan 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรท่ียังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชําระดี
จนถึงวันท่ีมีการเครดติเงินคืนในบญัชขีองท่าน  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบตัร ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลังว่ามีการ
ยกเลิกการทํารายการของรายการส่งเสริมการขายน้ี 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ โดยถอืขอ้มูลท่ีบริษัทฯมีอยู่เป็นสําคัญ ผู้ถือบตัรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วม
รายการ และเซลล์สลิปไว้เพ่ือการตรวจสอบในกรณีจําเป็น  

• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่าน้ัน 
• ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ

กําหนด หากมีกรณีพิพาท คําตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นท่ีสุด  
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

 
Terms and conditions 
 

• Krungsriayudhaya Card Co., Ltd. is only a payment service provider to serve credit card 
holders that completed transaction via GrabPay on Grab application. The Company is not 
in involved in providing Grab services. For more information and further condition on 
application usage please contact Grab directly 

• The company reserves the rights to give cash back to cardholders who registered via SMS 
before making payment. Registration only one time per campaign for all Krungsri credit 
cards, HomePro Visa Platinum credit cards, and AIA Visa credit cards 

• The company reserves the rights to give cash back to cardholders when spending via 
GrabPay on Grab application with Krungsri Credit Card as conditions (only for Visa, 
MasterCard, and JCB) 

• Cash back provided under this promotion is limited at the maximum of THB 100 per primary 
card per month and at THB 300 per primary card per campaign. (Spending will be calculated 
both from spending of primary card and supplementary card.) 



• Cash Back will be calculated from accumulated spending per month at GrabPay on Grab 
application. Those who have accumulated spending at THB 500 and above per month will 
get cash back of THB 100 

• This campaign cannot be used in conjunction with others promotion. 
• Cash back will only be credited to primary credit card account within 90 days from the end 

of the promotion period (cash back from spending of supplementary card will be credited 
to primary card account only). 

• In case of suspension of not receiving cash back, please contact Krungsri call center within 
120 days from the end of the promotion period. 

• Eligible credit card payment or spending under this promotion must be those made within 
promotion period only. Interests, fines, fees, spending from cancelled transactions 
spending from transactions of returned goods, spending from installment transaction 
(Krungsri Smart Plan), spending overseas and spending in foreign currency will not be 
deemed to be eligible spending for calculating cash back.  

• Cash back can neither be transferred nor exchanged for cash. 
• The Company reserves the rights to give cash back to the card member whose payment 

history is normal unit the date of the receipt of cash back. 
• The Company reserves the rights to claw back the cash back from the card member in case 

of refunded/void transaction. 
• The Company reserves the rights to rely on information obtained by the Company. The 

cardholders should keep evidence of program participation and sales slip for future 
reference 

• The Company is not responsible for goods and services, any issues in connection with 
goods or services must be raised to sellers or distributors or service providers only. 

• The conditions are as specified by the Company. In the event of disputes, the Company has 
an absolute right to make the final decision. 

• The Company reserves the right to change any terms and conditions without prior notice. 
Please see additional terms and conditions from other media of the Company 

• Krungsri Credit Card, HomePro Visa Platinum Credit Card, and AIA Visa Credit Card are 
provided by Krungsriayudhaya Card Co., Ltd. 


