
รับเครดิตเงินคืนสุดคุม ตอนรับสมาชิกซิตี้โกลด และซิตี้ ไพรออริตี้ ใหม

เม�อเปดบัญชีใหมและมีการใชจายผานบัตรเครดิตซิตี้

สนใจเปดบัญชีกับเราวันนี้ โทร. 0-2081-0999

หรือสแกนเพ�อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สุดคุม!

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,800 บาท*

ลูกคาซิตี้โกลด และซิตี้ ไพรออริตี้ ใหม

ประเภทบัญชี

ยอดเคล�อนไหว

สุทธิตั้งแตเดือน

ที่เปดบัญชี

เครดิตเงินคืน

เวลคัมโบนัส

เครดิตเงินคืนรายเดือน

ทุกๆ การใชจายผาน

บัตรฯ ซิตี้ 10,000 บาท

รับเครดิตเงินคืน 150 บาท

(เดือนที่ 1 - 6)

ยอดรวม

เครดิตเงินคืนสูงสุด

(เดือนที่ 1 - 6)

10 - 49.99 ลานบาท

5 - 9.99 ลานบาท

1 - 4.99 ลานบาท

เครดิตเงินคืนสูงสุด

สูงสุด 1,800 บาท

สูงสุด 900 บาท

สูงสุด 150 บาท

5,000 บาท

2,500 บาท

1,000 บาท

15,800 บาท

7,900 บาท

1,900 บาท

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65

*à§×èÍ¹ä¢à»š¹ä»µÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃÏ ¡ÓË¹´



5. ÃÐÂÐàÇÅÒÁÍºÃÒ§ÇÑÅ
 5.1 ÊíÒËÃÑºâ»ÃâÁªÑè¹àÇÅ¤ÑÁâº¹ÑÊ à¤Ã´Ôµà§Ô¹¤×¹¨Ð¶Ù¡à¤Ã´Ôµà¢ŒÒºÑÞªÕºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂÊÙ§ÊØ´ ÀÒÂã¹ 60 ÇÑ¹ËÅÑ§¨Ò¡ÊÔé¹ÊØ´ÃÐÂÐàÇÅÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õè¡íÒË¹´ 
 5.2 ÊíÒËÃÑºâ»ÃâÁªÑè¹à¤Ã Ốµà§Ô¹¤×¹ÃÒÂà ×́Í¹ ª‹Ç§à ×́Í¹»¯Ô·Ô¹·Õè 1 - à ×́Í¹·Õè 6 ¨Ò¡à ×́Í¹·Õèà»�´ºÑÞªÕ¹Ñé¹ ÅÙ¡¤ŒÒ¨Ðä´ŒÃÑºà¤Ã Ốµà§Ô¹¤×¹ÀÒÂã¹ 60 ÇÑ¹ËÅÑ§¨Ò¡ÊÔé¹ÊØ´áµ‹ÅÐà ×́Í¹ 
   µÒÁà§×èÍ¹ä¢ Ñ́§µÒÃÒ§ ¡. ·Ñé§¹Õé ã¹¡Ã³Õ·ÕèÅÙ¡¤ŒÒÁÕÂÍ´ãªŒ̈ ‹ÒÂ¼‹Ò¹ºÑµÃà¤Ã Ốµ«ÔµÕé¤¹ÅÐ»ÃÐàÀ· ̧ ¹Ò¤ÒÃÏ ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃÁÍºà¤Ã Ốµà§Ô¹¤×¹à¢ŒÒºÑÞªÕºÑµÃà¤Ã Ốµ«ÔµÕé·ÕèÁÕÂÍ´ãªŒ̈ ‹ÒÂ
   ÊÙ§ÊǾ ã¹à ×́Í¹¹Ñé¹æ 
6. à§Ô¹ãËÁ‹ ËÁÒÂ¶Ö§à§Ô¹·ÕèÁÕ·ÕèÁÒ¢Í§à§Ô¹½Ò¡ áÅÐ/ËÃ×Íà§Ô¹Å§·Ø¹¨Ò¡¹Í¡¸¹Ò¤ÒÃÏ â´Âà§Ô¹½Ò¡ ·Ñé§¹Õé à§Ô¹Å§·Ø¹·Õè¶Ù¡âÂ¡ÂŒÒÂ¨Ò¡ºÑÞªÕÀÒÂã¹¸¹Ò¤ÒÃÏ äÁ‹¹ÑºÇ‹Òà»š¹à§Ô¹ãËÁ‹
7. ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§¤§Ê¶Ò¹ÐÁÕÂÍ´ºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡ áÅÐ/ËÃ×Íà§Ô¹Å§·Ø¹¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃÏ µÒÁ¨íÒ¹Ç¹·Õè¡íÒË¹´ã¹µÒÃÒ§ ¡. µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒâ»ÃâÁªÑè¹ (6 à´×Í¹ ¨Ò¡à´×Í¹·Õèà»�´ºÑÞªÕ)
8. ÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôìà¢ŒÒÃ‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃâ»ÃâÁªÑè¹µŒÍ§ÁÔãª‹ºØ¤¤ÅÍàÁÃÔ¡Ñ¹
9. ÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôìà¢ŒÒÃ‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃâ»ÃâÁªÑè¹µŒÍ§ÁÕ·ÕèÍÂÙ‹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§àÍ¡ÊÒÃÀÒÂã¹»ÃÐà·Èä·Â
10. ÊíÒËÃÑºÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕºÑÞªÕÃ‹ÇÁà¾×èÍÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§â»ÃâÁªÑè¹¹Õé ÂÍ´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂºÑµÃà¤Ã´Ôµ ÂÍ´à§Ô¹¤§àËÅ×Íã¹ºÑÞªÕ áÅÐ¸ØÃ¡ÃÃÁã´æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ÃÒÂà´×Í¹¨Ð¶Ù¡¤íÒ¹Ç³ÀÒÂãµŒà¨ŒÒ¢Í§ºÑÞªÕËÅÑ¡
 à·‹Ò¹Ñé¹â´ÂÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�¨ÐÁÍºãËŒá¡‹à¨ŒÒ¢Í§ºÑÞªÕËÅÑ¡·Õèà»š¹ÅÙ¡¤ŒÒ¸¹Ò¤ÒÃÏ à·‹Ò¹Ñé¹
11. ¸¹Ò¤ÒÃÏ ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒµÑ´ÊÔ¹¢ŒÍâµŒáÂŒ§ ËÃ×Í¢ŒÍ¾Ô¾Ò·ã´æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÃÒÂ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¢ÒÂ¹Õé ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ á¡Œä¢ËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹á»Å§â»ÃâÁªÑè¹µÒÁ´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨
 ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃÏ

ขอกำหนดและเง�อนไขโปรโมชั่นเครดิตเงินคืน สำหรับลูกคาซิตี้โกลดหรือซิตี้ ไพรออริตี้ ใหม 

1. â»ÃâÁªÑè¹à¤Ã Ốµà§Ô¹¤×¹áÅÐ Ñ́ºàºÔéÅÍÑ¾ÊíÒËÃÑºÅÙ¡¤ŒÒ«ÔµÕéâ¡Å �́/«ÔµÕé ä¾ÃÍÍÃÔµÕéãËÁ‹·Õèà»�́ ºÑÞªÕ¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃ«ÔµÕéáº§¡� µÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 1 àÁ.Â. - 30 ÁÔ.Â. 65 â´ÂÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôìà¢ŒÒÃ‹ÇÁ
 â»ÃâÁªÑè¹¨ÐµŒÍ§ÁÕÂÍ´à§Ô¹ãËÁ‹ÃÇÁã¹·Ø¡ºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡ áÅÐ/ËÃ×ÍºÑÞªÕà§Ô¹Å§·Ø¹µÒÁ¨íÒ¹Ç¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´ ÅÙ¡¤ŒÒ«ÔµÕéâ¡Å´�/«ÔµÕé ä¾ÃÍÍÃÔµÕéãËÁ‹ ¤×Í ÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèäÁ‹à¤Âà»�´ºÑÞªÕ
 à§Ô¹½Ò¡ áÅÐ/ËÃ×Í ºÑÞªÕà§Ô¹Å§·Ø¹¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃÏ ÁÒ¡‹Í¹
2. ÅÙ¡¤ŒÒ«ÔµÕéâ¡Å´�/«ÔµÕé ä¾ÃÍÍÃÔµÕéãËÁ‹·Õèà¢ŒÒµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢ŒÍ 1 ̈ ÐÁÕÊÔ·¸Ôìä´ŒÃÑºà¤Ã´Ôµà§Ô¹¤×¹ÊíÒËÃÑºà´×Í¹·Õè 1 - à´×Í¹·Õè 6 â´ÂÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§à»š¹¼ÙŒ¶×ÍºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé·ÕèÍÍ¡ã¹»ÃÐà·Èä·Âà·‹Ò¹Ñé¹ 
 (Â¡àÇŒ¹¼ÙŒ¶×ÍºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé «ÔÁ¾ÅÔ«ÔµÕé äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ»ÃâÁªÑè¹¹Õéä´Œ) áÅÐ¤§Ê¶Ò¹ÀÒ¾à»š¹¼ÙŒ¶×ÍºÑµÃËÅÑ¡µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§â»ÃâÁªÑè¹ (6 à´×Í¹ ̈ Ò¡à´×Í¹·Õèà»�´ºÑÞªÕ) à¾×èÍÃÑº
 ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡â»ÃâÁªÑè¹¹Õé
3. ÅÙ¡¤ŒÒ«ÔµÕéâ¡Å´�/«ÔµÕé ä¾ÃÍÍÃÔµÕéãËÁ‹·Õèà¢ŒÒµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢ŒÍ 1 áÅÐ 2 ¨ÐÁÕÊÔ·¸Ôìä´ŒÃÑºà¤Ã´Ôµà§Ô¹¤×¹àÇÅ¤ÑÁâº¹ÑÊ â´ÂÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§ÁÕÂÍ´à§Ô¹ãËÁ‹ÃÇÁã¹·Ø¡ºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡áÅÐ/ËÃ×Íà§Ô¹Å§·Ø¹µÒÁ
 ¢ŒÍ¡íÒË¹´ã¹µÒÃÒ§ ¡. ÀÒÂã¹ 2 à ×́Í¹»¯Ô·Ô¹¹ÑºÃÇÁà ×́Í¹·Õèà»�´ºÑÞªÕ áÅÐÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§ÁÕÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂ¼‹Ò¹ºÑµÃà¤Ã Ốµ«ÔµÕé·ÕèÃ‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃ¢Ñé¹µíèÒ¨íÒ¹Ç¹ 5,000 ºÒ· ÀÒÂã¹ 3 à ×́Í¹
 »¯Ô·Ô¹¹ÑºÃÇÁà´×Í¹·Õèà»�´ºÑÞªÕ
4. à¤Ã´Ôµà§Ô¹¤×¹¢Í§áµ‹ÅÐà´×Í¹ ÊíÒËÃÑºà´×Í¹»¯Ô·Ô¹·Õè 1 - à´×Í¹·Õè 6 ¨Ò¡à´×Í¹·Õèà»�´ºÑÞªÕ¹Ñé¹ ¨Ðà»š¹ä»µÒÁÂÍ´à¤Å×èÍ¹äËÇÊØ·¸ÔµÑé§áµ‹à´×Í¹·Õèà»�´ºÑÞªÕ áÅÐÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂÃÇÁ¢Í§
 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé ÅÙ¡¤ŒÒ¨Ðä´ŒÃÑºà¤Ã´Ôµà§Ô¹¤×¹¨íÒ¹Ç¹ 150 ºÒ· ·Ø¡æ ¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂ¨íÒ¹Ç¹ 10,000 ºÒ· â´Â·ÕèÂÍ´à¤Ã´Ôµà§Ô¹¤×¹ÊÙ§ÊØ´à»š¹ä»µÒÁ¢ŒÍ¡íÒË¹´ã¹µÒÃÒ§ ¡.

µÒÃÒ§ ¡. à¤Ã Ốµà§Ô¹¤×¹ÊÙ§ÊǾ  ÊíÒËÃÑºà ×́Í¹·Õè 1 - 6

ประเภทบัญชี ยอดเคล�อนไหวสุทธิ

ตั้งแตเดือนที่เปดบัญชี

ยอดรวม

เครดิตเงินคืนสูงสุด

(เดือนที่ 1 - 6)

เครดิตเงินคืน

เวลคัมโบนัส

เครดิตเงินคืนรายเดือนทุกๆ

การใชจายผาน

บัตรฯ ซิตี้ 10,000 บาท

รับเครดิตเงินคืน 150 บาท

(เดือนปฏิทินที่ 1 - 6)

เครดิตเงินคืนสูงสุด (ยกเวนบัตรฯ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้)

50 ลานบาทขึ้นไป

10 - 49.99 ลานบาท

5 - 9.99 ลานบาท

1 - 4.99 ลานบาท

10,000 บาท

5,000 บาท

2,500 บาท

1,000 บาท

สูงสุด 1,800 บาท/เดือน

สูงสุด 1,800 บาท/เดือน

สูงสุด 900 บาท/เดือน

สูงสุด 150 บาท/เดือน

20,800 บาท

15,800 บาท

7,900 บาท

1,900 บาท
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