
ตั�งแตว่ันที� 1 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป ซติี�กรุ๊ปไดโ้อนธรุกจิธนาคารกลุม่ลกูคา้บคุคลในประเทศไทย ใหก้บัธนาคาร

ยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบยีน 0107535000176) และ/หรอื บรษัิทในเครอืที�เกี�ยวขอ้ง (“ธนาคารยโูอบ”ี)

ธนาคารยโูอบเีป็นผูอ้อกผลติภัณฑใ์นธรุกจิธนาคารกลุม่ลกูคา้บคุคล ภายใตแ้บรนด ์“ซติี�” โดยมธีนาคารซติี�แบงก ์เอ็น.เอ.

สาขากรงุเทพฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภัณฑน์ี�

ธนาคารยโูอบ ีไดรั้บอนุญาตจากซติี�กรุ๊ป ใหใ้ชเ้ครื�องหมายทางการคา้ “Citi / ซติี�” “Citibank / ซติี�แบงก”์ “Citigroup /

ซติี�กรุ๊ป” ดไีซนโ์คง้สแีดงดา้นบน และเครื�องหมายการคา้ใดๆ ที�คลา้ยคลงึกนั และสญัลักษณ์อื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง เป็นการชั�วคราว

ซิต้ี เรดดี้เครดิต
ซิต้ี เรดดี้เครดิต

คุมทุกการกดเงินสด
คุมทุกการกดเงินสด

และสิทธิประโยชนมูลคา               บาทรับคุม ตอ

เม�อ กด • ใช • สะสมยอด

ซิตี้ เรดดี้เครดิตซิตี้ เรดดี้เครดิต คุมจัดหนักคุมจัดหนัก

สแกนเพ�อดูรายละเอียด

เพิ่มเติม ที่นี่

พรอมแบงจายผาน Citi PayLite 0% นานสูงสุด 24 เดือน

ณ ศูนยบริการรถยนตที่รวมรายการ

1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66

à§×èÍ¹ä¢à»š¹ä»µÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ¡íÒË¹´ • ÈÖ¡ÉÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐà§×èÍ¹ä¢à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè QR Code ËÃ×Í Ê×èÍ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� ³ ¨Ø´¢ÒÂ • TGCB63

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท

จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท / ทาน ตลอดรายการ

AUTO
1234
5678
0000

ลงทะเบียนผาน SMS เพียงครั้งเดียวเพ�อรับเครดิตเงินคืน พิมพ AUTO
(เวนวรรค) ตามดวยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดทาย (ไมตองเวนวรรคระหวาง

หมายเลข) สงมาที่ 4712228 (คาสงครั้งละ 3 บาท)

ยอด PayLite (บาท)/เซลสสลิป

10,000 - 29,999

30,000 - 49,999

50,000 - 79,999

80,000 ขึ้นไป

รับเครดิตเงินคืน (บาท)

250
1,000
2,000
3,000

0%0%0%
แบงจายแบงจาย

พรอมรับเครดิตเงินคืนพรอมรับเครดิตเงินคืน

ซอมรถ เปลี่ยนยางซอมรถ เปลี่ยนยาง

“เพ�อการขับขี่ที่ดีขึ้น”

ELE2
1234
5678
0000

ลงทะเบียนผานทาง SMS เพียงครั้งเดียวเพ�อรับสิทธิ์ พิมพ ELE2 วรรค

ตามดวยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดทาย (ไมตองวรรคระหวางหมายเลขบัตรฯ)

สงมาที่ 4712228 (คาสงครั้งละ 3 บาท)

สแกนเพ�อดูรายละเอียด

เพิ่มเติม ที่นี่

1 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

*à§×èÍ¹ä¢à»š¹ä»µÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ¡ÓË¹´ • â»Ã´µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ¨Ò¡ QR Code • TGCB44

อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

*จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/สมาชิกบัตรฯ/ตลอดรายการ

(บัตรหลักและบัตรเสริมถือเปนบัตรเดียวกัน)

แบงจายผาน 0% นานสูงสุด 24 เดือน

(เฉพาะสินคาที่รวมรายการ)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%*

เม�อซื้อเคร�องใชไฟฟาผานระบบแบงจายรายเดือน Citi PayLite

(ณ รานคาที่รวมรายการ)

ตอท่ี 1

ตอท่ี 2

รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 2% - 8%
เฉพาะสินคาที่รวมรายการ โปรดสอบถามรายละเอียด และเง�อนไข

ณ จุดขาย กอนทํารายการa

15,000 - 49,999

50,000 - 99,999

100,000 ขึ้นไป

ยอดใชจายผาน PayLite / เซลสสลิป (บาท)

2%

3%

4%

รับเครดิตเงินคืน (บาท)

1 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66

สั่งเงินกอนทันที www.citibank.co.th/cash

*à§×èÍ¹ä¢¸¹Ò¤ÒÃ: • ¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ áÅÐ´Í¡àºÕéÂà»š¹ä»µÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ¡íÒË¹´ • ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§Å§·ÐàºÕÂ¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ
ÃÒÂ¡ÒÃ·Ò§ SMS â´Â¾ÔÁ¾�ÃËÑÊ LOP <àÇŒ¹ÇÃÃ¤> µÒÁ´ŒÇÂËÁÒÂàÅ¢ºÑµÃ«ÔµÕé àÃ´´Õéà¤Ã´Ôµ 12 ËÅÑ¡ÊØ´·ŒÒÂ Ê‹§ÁÒ·ÕèËÁÒÂàÅ¢ 4712228 
(¤‹ÒÊ‹§ SMS ¤ÃÑé§ÅÐ 3 ºÒ·) à¾ÕÂ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ • Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃÁÍº¢Í§¡íÒ¹ÑÅà©¾ÒÐÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÅ§·ÐàºÕÂ¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃà·‹Ò¹Ñé¹ • ÃÑºà§Ô¹Ê´
ÀÒÂã¹ 1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ËÅÑ§¨Ò¡ä´ŒÃÑº¡ÒÃµÔ´µ‹Í¨Ò¡à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè • Ê§Ç¹ÊÔ·¸ÔìÁÍºà¤Ã´Ôµà§Ô¹¤×¹ áÅÐ¢Í§¡íÒ¹ÑÅÊíÒËÃÑºÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÁÕÃÐÂÐàÇÅÒáº‹§
ªíÒÃÐµÑé§áµ‹ 12 à´×Í¹¢Öé¹ä» • ̧ ¹Ò¤ÒÃ¨Ð·íÒ¡ÒÃÁÍºà¤Ã´Ôµà§Ô¹¤×¹áÅÐ¨Ñ´Ê‹§¢Í§¡íÒ¹ÑÅä»ÂÑ§·ÕèÍÂÙ‹µÒÁ·Õè·‹Ò¹ä´ŒÅ§·ÐàºÕÂ¹äÇŒ¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃÀÒÂã¹
ÇÑ¹·Õè 30 ¾.Â. 66 • Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôì§´ÁÍº¢Í§¡íÒ¹ÑÅáÅÐà¤Ã´Ôµà§Ô¹¤×¹ËÒ¡ÂÍ´áº‹§ªíÒÃÐ¶Ù¡»�´¡‹Í¹¡íÒË¹´·Ø¡¡Ã³Õ • ¢Í§¡íÒ¹ÑÅäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶áÅ¡
à»ÅÕèÂ¹à»š¹à§Ô¹Ê´ä´Œ • ã¹¡Ã³Õ¾º»˜ÞËÒËÃ×ÍµŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Íà¡ÕèÂÇ¡Ñº¢Í§¡íÒ¹ÑÅÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Í¼ÙŒ¼ÅÔµä´Œâ´ÂµÃ§ • ã¹¡Ã³Õ·Õè¢Í§¡íÒ¹ÑÅ
ËÁ´ ̧ ¹Ò¤ÒÃ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôì à»ÅÕèÂ¹á»Å§à»š¹¢Í§¡íÒ¹ÑÅ·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹Òà·ÕÂºà·‹ÒËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Ò â´Â¸¹Ò¤ÒÃ¨Ðá¨Œ§ãËŒ·ÃÒº¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ 
• ¸¹Ò¤ÒÃ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒµÑ´ÊÔ¹¢ŒÍâµŒáÂŒ§ËÃ×Í¢ŒÍ¾Ô¾Ò·ã´æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÃÒÂ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¢ÒÂ¹Õé • PFCB08

à§×èÍ¹ä¢¸¹Ò¤ÒÃ: • à¤Ã´Ôµà§Ô¹¤×¹áÅÐ¢Í§¡íÒ¹ÑÅäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶áÅ¡à»ÅÕèÂ¹à»š¹à§Ô¹Ê´ËÃ×ÍâÍ¹ÊÔ·¸ÔìãËŒºÑÞªÕÏ Í×è¹ä´Œ • ÅÙ¡¤ŒÒºÑÞªÕÏ µŒÍ§¤§ÊÀÒ¾ºÑÞªÕÏ ¨¹¶Ö§ 
³ ÇÑ¹·Õè·íÒ¡ÒÃà¤Ã´Ôµà§Ô¹¤×¹ áÅÐÃÑº¢Í§¡íÒ¹ÑÅ • ¸¹Ò¤ÒÃÁÔä´ŒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ ¨Ñ´¨íÒË¹‹ÒÂ ºÃÔ¡ÒÃ ËÃ×Í¼Å¢Í§¡ÒÃ·íÒâ»Ãá¡ÃÁà·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ¡ÒÃ
·´ÅÍ§ã´æ à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹¼Åã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ ã¹¡Ã³ÕÊÔ¹¤ŒÒÁÕ»˜ÞËÒ ¡ÃØ³ÒµÔ´µ‹ÍÃŒÒ¹¤ŒÒâ´ÂµÃ§ • â»Ã´µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ¡‹Í¹«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ 
áÅÐºÃÔ¡ÒÃ ³ ̈ Ø´¢ÒÂ • ̧ ¹Ò¤ÒÃ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôì¾Ô¨ÒÃ³ÒµÑ´ÊÔ¹¢ŒÍâµŒáÂŒ§ËÃ×Í¢ŒÍ¾Ô¾Ò·ã´æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÃÒÂ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¢ÒÂ¹Õé • ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ 
¤‹Ò»ÃÑº ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ áÅÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ µÑé§áµ‹ 24-25% µ‹Í»‚ (Å´µŒ¹Å´´Í¡) • ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¤×¹µÒÁáµ‹̈ Ǿ ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ 0-50 ºÒ·/¤ÃÑé§ 
(¨Ø´ºÃÔ¡ÒÃ¡íÒË¹´) • ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ·Ç§¶ÒÁË¹Õé 100 ºÒ·/ ÃÍººÑÞªÕ • µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±� ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ áÅÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 
ä´Œ·Õè www.citibank.co.th • © 2023 Citigroup Inc. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.  

เครดิตเงินคืน 500 บาท*

เม�อทำรายการทุกๆ 100,000 บาท

ตอที่

1
ตอที่

1

ตอที่

2
ตอที่

2
Greenery by Caggioni®กระเปาเดินทาง Greenery by Caggioni®

ขนาด 24 นิ้ว มูลคา 7,590 บาท

เม�อทำรายการตั้งแต 250,000 บาทขึ้นไป

CMR2
1234
5678
0000

ลงทะเบียนผานทาง SMS เพียงครั้งเดียวเพ�อรับสิทธิ์ พิมพ CMR2 วรรค

ตามดวยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดทาย (ไมตองวรรคระหวางหมายเลขบัตรฯ)

สงมาที่ 4712228 (คาสงครั้งละ 3 บาท)

สแกนเพ�อดูรายละเอียด

เพิ่มเติม ที่นี่

1 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

*à§×èÍ¹ä¢à»š¹ä»µÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ¡ÓË¹´ • â»Ã´µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ¨Ò¡ QR Code • TGCB45

อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

*จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ทาน/ตลอดรายการ

(รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)

แบงจายผาน Citi PayLite
0% นานสูงสุด 36 เดือน

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 12%*

เม�อซื้อกลอง หรืออุปกรณถายภาพ

แบบแบงจายรายเดือน Citi PayLite (ณ รานคาที่รวมรายการ)

15,000 - 49,999

50,000 - 99,999

100,000 ขึ้นไป

ยอดใชจายผาน PayLite / เซลสสลิป (บาท)

2%

3%

4%

รับเครดิตเงินคืน (บาท)

เม�อแบงจายผาน Citi PayLite 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ตอที่ 1ตอที่ 1

ตอที่ 2ตอที่ 2

แบงจาย 0%
สำหรับกลองและอุปกรณถายภาพสำหรับกลองและอุปกรณถายภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สแกนที่นี่

1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66

บริการโอนชำระคาใชจายผานบัญชีซิต้ี เรดด้ีเครดิต ไปยังบัญชีธนาคารอ�น

Citi PayAll คําตอบของทุกคาใชจายกอนใหญ

พิมพ PALL เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

12 หลักสุดทาย (ไมตองเวนวรรค ระหวางหมายเลข) สงมาที่ 4712228
(คาสงครั้งละ 3 บาท)

PALL
1234
5678
0000

รับเพิ่ม! บัตรกํานัล

ทองเที่ยว

ค
าเชาที่พัก

ค
าเบี้ยประก

ัน
ภ
ัย

คาการศึก

ษ
า

3,000 บาท*
รับบัตรกำนัล

โลตัสสูงสุด

โอนจายไดทุกราน

สําหรับลูกคาใหม
*
 Citi PayAll หรือ รายการ Citi PayAll

พรอมการชําระแบบผอนชําระที่ทํารายการ 600,000 บาทขึ้นไป 

พเิศษ! รับบัตรกํานัลตอเดือน 1,000 บาท

จำกัด 1 บัตรกำนัล / ลูกคา / เดือน

มูลคาบัตรกำนัลตอเดือน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้

และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต*

700 บาท

200 บาท

400 บาท

100 บาท

ยอดทำรายการ

600,000 บาทขึ้นไป

200,000 บาทขึ้นไป

400,000 บาทขึ้นไป

100,000 บาทขึ้นไป

à§×èÍ¹ä¢à»š¹ä»µÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ¡ÓË¹´ ÈÖ¡ÉÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐà§×èÍ¹ä¢à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ QR Code • ECBQ102

บาท*/เดือน

รับฟรี E-Coupon
สูงสุด

กดคุม ศุกร - อาทิตย

• จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชี/ชวงเวลาที่กำหนด, จำกัด 2 สิทธิ์/บัญชี/เดือน โดยชวงเวลาที่กำหนด แบงเปน 2 ชวง

  ตอเดือน ดังนี้ 1 - 15 พ.ค. 66, 16 - 31 พ.ค. 66 และ 1 - 15 มิ.ย. 66, 16 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
• สำหรับลูกคาที่เปดบัญชีมากกวา 1 เดือนเทานั้น

เม�อมียอดกดเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหมระหวางวันศุกร เสาร

และอาทิตย ตั้งแต 30,000 - 79,999 บาท

รับฟรี E-Coupon มูลคา 100 บาท

เม�อมียอดกดเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหมระหวางวันศุกร เสาร

และอาทิตย ตั้งแต 80,000 บาทขึ้นไป 

รับฟรี E-Coupon มูลคา 200 บาท

เม�อมียอดกดเงินสดสะสม

ณ สัปดาหที่รวมรายการ

ลงทะเบียนทาง SMS
เพ�อรับสิทธิ์

รอรับสิทธิ์ทาง SMS
ภายใน 60 วัน

หลังสิ้นสุดโปรแกรม

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

ลงทะเบียนเพ�อรับสิทธิ์กอนทำรายการ พิมพ RCLT ตามดวยหมายเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต

12 หลักสุดทาย สงมาที่ 4712228 (คาสง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียวตลอดโปรแกรม

และตองไดรับขอความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

RCLT
1234
5678
0000

คุมที่ 1

วันจันทรที่รวมรายการ ดังนี้ 1/8/15/22/29 พ.ค. 66 และ 5/12/19/26 มิ.ย. 66
จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชี/วันจันทรที่รวมรายการ

เครดิตเงินคืนจะโอนเขาบัญชีฯ ใหสมาชิกที่ทำตามขอกำหนดภายใน 60 วันหลังโปรแกรมจบ

เพียงกดเงินสด ณ วันจันทรที่รวมรายการ

และคงยอดกดเงินสดในบัญชีฯ อยางนอย 5 วันตอเน�อง 

ลงทะเบียนเพ�อรับสิทธิ์กอนทำรายการ พิมพ RCSP ตามดวยหมายเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต

12 หลักสุดทาย สงมาที่ 4712228 (คาสง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียวตลอดโปรแกรม

และตองไดรับขอความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

RCSP
1234
5678
0000

ทุกวันจันทร จายคลองตลอดสัปดาห

บาท

รับฟรี เครดิตเงินคืน

สูงสุด

คุมที่ 2

ยอดกดเงิน

และยอดคงคางขั้นต่ำ

เครดิตเงินคืน

ตอสัปดาห

เครดิตเงินคืนสูงสุด

ตลอดโปรแกรม

60,000 - 99,999 บาท

100,000 บาทขึ้นไป

300 บาท

600 บาท

2,700 บาท

5,400 บาท

1 พ.ค. 66 – 2 ก.ค. 66

รายละเอียดเพิ่มเติม

สแกนเพ�อดูที่นี่

à§×èÍ¹ä¢à»š¹ä»µÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ¡ÓË¹´ ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ https://www.citibank.co.th/mailer/ready-credit/0123/afrc73
/index-web.html • AHRC18

ซิตี้โมบายล รวมทุกสิ่งใหงายกวาในแอปเดียว

ดาวนโหลดงายๆ เพียงคนหา Citibank TH
หรือสแกน QR Code

ตามติดทุกเทรนด

อัปเดตทุกโปรโมชัน

ที่ Citi Thailand

โปรโมชันสุดพิเศษ เดือน พฤษภาคม 2566


