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UOB Regional Cards Lucky Draw Campaign 

ระยะเวลาโปรโมชัน่ 14 พฤศจกิายน 2565 – 8 มกราคม 2566 

รายละเอียดโปรโมชัน่ 

ลุน้รบัเทีย่วบนิฟร!ีทุกสปัดาห ์ดว้ยบตัรโดยสารระดบัเฟิรส์คลาสทีคุ่ณสามารถเลอืกเดนิทางไดโ้ดยสายการบนิ 

Singapore Airlines 2 ทีน่ัง่ (โดยการแลก 596,000 KrisFlyer miles) 

เพยีงมยีอดใชจ้่ายสะสมผ่านบตัรเครดติยโูอบ ีบตัรเครดติ TMRW และ/หรอื บตัรเครดติซติี ้ครบทุก 1,000 บาท ในแต่

ละสปัดาห ์จะไดร้บัสทิธิใ์นการลุน้รบัรางวลั ตามจ านวนสทิธิท์ีร่ะบุในตารางดา้นล่างนี้ 

ประเภทบตัรเครดติ บตัรเครดติยโูอบ ีวซี่า อนิฟินทิ บตัรเครดติ

ยโูอบ ีพรวีไิมลส ์บตัรเครดติซติี ้อลัทมิา 

และบตัรเครดติซติี ้เพรสทจี 

บตัรเครดติยโูอบปีระเภทอื่นๆ บตัร

เครดติ TMRW และบตัรเครดติซติี้

ประเภทอื่นๆ 

จ านวนสทิธิต์่อยอดใชจ้่ายสะสม

ทุกๆ 1,000 บาท ในแต่ะละสปัดาห ์
10 สทิธิ ์ 5 สทิธิ ์

 

ลงทะเบียน SMS เพื่อรบัสิทธ์ิ 

ส าหรบับตัรเครดิตยูโอบี และบตัรเครดิต TMRW 

พมิพ ์WIN (เวน้วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 10 หลกัสุดทา้ย ส่งมาที ่4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครัง้)  

ส าหรบับตัรเครดิตซิต้ี 

พมิพ ์WOW (เวน้วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 12 หลกัสุดทา้ย ส่งมาที ่4712228 (ค่าส่ง 3 บาท/ครัง้) 

เง่ือนไขโปรโมชัน่ 

• รายการส่งเสรมิการขายนี้ระหว่างวนัที ่14 พฤศจกิายน 2565 – 8 มกราคม 2566 เฉพาะบตัรเครดติยโูอบ ีบตัร

เครดติ TMRW และบตัรเครดติซติีท้ีอ่อกในประเทศไทยเท่านัน้(ยกเวน้บตัรเครดติเพื่อธุรกจิ) โดยผูถ้อืบตัร

จะตอ้งคงสถานะการเป็นสมาชกิบตัรและไม่ผดินัดช าระหนี้จนถงึวนัทีธ่นาคารท าการบนัทกึ KrisFlyer Miles  

เขา้หมายเลขสมาชกิ KrisFlyer Miles  ของผูถ้อืบตัร 

• ผูถ้อืบตัรเครดติตอ้งลงทะเบยีนเขา้ร่วมรายการโดยส่ง SMS พมิพร์หสั WIN (เวน้วรรค) ตามดว้ยเลขบตัร

เครดติ 10 หลกัสุดทา้ย ส่งมาทีห่มายเลข 4545111 ส าหรบับตัรเครดติยโูอบ ีและบตัรเครดติ TMRW หรอืส่ง 

SMS พมิพร์หสั WOW (เวน้วรรค) ตามดว้ยเลขบตัรเครดติ 12 หลกัสุดทา้ย ส่งมาทีห่มายเลข 4712228 

ส าหรบับตัรเครดติซติี ้(ค่าส่ง SMS ครัง้ละ 3 บาท) เพยีงครัง้เดยีวตลอดรายการ ภายในระยะเวลารายการ

ส่งเสรมิการขายตัง้แตว่นัที ่14  พฤศจกิายน 2565 – 8 มกราคม 2566 ธนาคารจะส่ง SMS ยนืยนัสทิธใิหแ้ก่ผู้

ทีส่่ง SMS ลงทะเบยีนถูกตอ้งแลว้เท่านัน้ 
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• ผูเ้ขา้ร่วมรายการจะไดร้บัสทิธิใ์นการลุน้รบัรางวลั ตามจ านวนสทิธิท์ีร่ะบใุนตารางดา้นล่างนี้ ต่อการใชจ้่าย

สะสมผ่านบตัรเครดติยโูอบ ีบตัรเครดติ TMRW และ/หรอื บตัรเครดติซติี ้ทุกๆ 1,000 บาท ในแต่ะละสปัดาห ์

เป็นเวลา 8 สปัดาหต์ามตารางดา้นล่างนี้ 

ประเภทบตัรเครดติ บตัรเครดติยโูอบ ีวซี่า อนิฟินทิ บตัรเครดติ

ยโูอบ ีพรวีไิมลส ์บตัรเครดติซติี ้อลัทมิา 

และบตัรเครดติซติี ้เพรสทจี 

บตัรเครดติยโูอบปีระเภทอื่นๆ บตัร

เครดติ TMRW และบตัรเครดติซติี้

ประเภทอื่นๆ 

จ านวนสทิธิต์่อยอดใชจ้่ายสะสม

ทุกๆ 1,000 บาท ในแต่ะละสปัดาห ์
10 สทิธิ ์ 5 สทิธิ ์

 

สปัดาห ์ ระยะเวลา 

สปัดาหท์ี ่1 14 พ.ย. 2565 – 20 พ.ย. 2565 

สปัดาหท์ี ่2 21 พ.ย. 2565 – 27 พ.ย. 2565 

สปัดาหท์ี ่3 28 พ.ย. 2565 – 4 ธ.ค. 2565 

สปัดาหท์ี ่4 5 ธ.ค. 2565 – 11 ธ.ค. 2565 

สปัดาหท์ี ่5 12 ธ.ค. 2565 – 18 ธ.ค. 2565 

สปัดาหท์ี ่6 19 ธ.ค. 2565 – 25 ธ.ค. 2565 

สปัดาหท์ี ่7 26 ธ.ค. 2565 – 1 ม.ค. 2566 

สปัดาหท์ี ่8 2 ม.ค. 2566 – 8 ม.ค. 2566 

 

• ยอดใชจ้่ายทีน่ ามาค านวณในรายการส่งเสรมิการขายนี้ จะค านวณรวมจากยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติยโูอบ ี

บตัรเครดติ TMRW และ/หรอื บตัรเครดติซติี ้ภายในระยะเวลารายการส่งเสรมิการขาย ระหว่างวนัที ่14 

พฤศจกิายน 2565 – 8 มกราคม 2566 ในหมวดหมู่ดงัต่อไปนี้ 

1. ยอดใชจ้่ายทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ (ไม่นับรวมยอดใชจ้า่ยในการแลกเปลีย่นสกุลเงนิบาทเป็นสกุล

เงนิตราต่างประเทศ, รายการซื้อขายเงนิดจิติอล (ครปิโตเคอเรนซ)ี, รายการใชจ้่ายเป็นสกุลเงนิบาทผ่าน

รา้นคา้ออนไลน์ (เวบ็ไซต ์หรอื แอพพลเิคชัน่) ทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ เช่น Amazon, Google, 

Facebook เป็นตน้, รายการใชจ้า่ย ณ รา้นคา้ในต่างประเทศทีผู่ถ้อืบตัรเลอืกจ่ายเงนิทีซ่ื้อสนิคา้และ/หรอื

บรกิารต่างๆเป็นสกุลเงนิบาท ณ จุดขาย (DCC Transactions), รายการแบ่งช าระ 0% 3 เดอืนในหมวด

ท่องเทีย่วและรายการใชจ้่ายออนไลน์ส าหรบับตัรเครดติยโูอบ ีโยโล่ แพลทนิมั, การซื้อสนิคา้และ/หรอืบรกิาร

ออนไลน์ต่างประเทศ) 

2. ยอดใชจ้่ายการจองตัว๋เครื่องบนิหรอืทีพ่กัโดยตรงหรอืผ่านผูใ้หบ้รกิารจองทุกช่องทางรวมถงึช่องทาง

ออนไลน์ (เช่น Agoda, Booking.com) และการใชจ้่ายในหมวดของบรกิารจากบรษิทัทวัร ์ 

3. ยอดใชจ้่ายทีน่ ามาค านวณในรายการส่งเสรมิการขายจะไม่นบัรวมยอดใชจ้่ายในรายการแบ่งช าระสนิคา้

ส าหรบัยอดทีย่งัไม่เรยีกเกบ็, รายการแบ่งยอดช าระ (IPP Conversion) ทีเ่รยีกเกบ็รายเดอืน โดยธนาคารจะ

ค านวณใหใ้นยอดช าระเตม็จ านวนก่อนท ารายการแบ่งยอดช าระ, รายการ Pay Anything, ยอดเบกิเงนิสด
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ล่วงหน้า, การโอนเงนิ, ดอกเบีย้, ค่าปรบั, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท, ภาษกีารขายและบรกิาร และรายการใช้

จ่ายต่างๆ ทีถู่กยกเลกิภายหลงั 

• ยอดใชจ้่ายทีน่ ามาค านวณในรายการส่งเสรมิการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใชจ้่ายทีไ่ดช้ าระตามรหสั 

Merchant Category Code (MCC) ทีท่าง VISA และ MasterCard ก าหนด และยดึถอืวนัทีท่ ารายการขอ

อนุมตั ิ(Transaction Date) เท่านัน้ 

• ยอดใชจ้่ายสะสมทีน่ ามาค านวณในรายการส่งเสรมิการขายนี้ ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใชจ้่ายทีเ่กนิกว่าวงเงนิ

ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากธนาคาร เมื่อผูถ้อืบตัรขอใชเ้กนิกว่าวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัสิ าหรบัแต่ละบตัรเครดติ ถงึแมว้่าผู้

ถอืบตัรจะช าระเงนิเขา้บญัชบีตัรเครดติเพื่อรองรบัค่าใชจ้่ายในส่วนทีเ่กนิกว่าวงเงนิบตัรเครดติทีไ่ดร้บัอนุมตักิ็

ตาม 

• ธนาคารจะท าการค านวณสทิธิ ์ส าหรบัรายการใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ภายในเวลา 23:59 น. ของ วนัสุดทา้ยของแต่

ละสปัดาห ์และสทิธิใ์นแต่ละสปัดาหจ์ะถูกน าไปลุน้รบัรางวลั เฉพาะส าหรบัสปัดาหน์ัน้ๆ เท่านัน้ 

• ยอดใชจ้่ายของบตัรหลกัและบตัรเสรมิทีเ่รยีกเกบ็เงนิจากผูถ้อืบตัรเดยีวกนั จะถูกน ามาค านวณรวมเขา้ใน

บญัชขีองผูถ้อืบตัรหลกั กรณีผูถ้อืบตัรมทีัง้บตัรเครดติยโูอบ ีบตัรเครดติ TMRW และบตัรเครดติซติี ้ยอดใช้

จ่ายของบตัรเครดติยโูอบ ีและบตัรเครดติ TMRW จะถูกน ามาค านวณรวมกนั แต่ยอดใชจ้่ายของบตัรเครดติ

ซติีจ้ะถูกน ามาค านวณแยกกนั ทัง้นี้ การค านวณจ านวนสทิธิใ์นการลุน้รบัรางวลัส าหรบัแต่ละประเภทบตัร

เป็นไปตามตารางดา้นบน  

• ธนาคารจะจบัรางวลัครัง้เดยีวในวนัที ่2 มนีาคม 2566 เวลา 10.30 น.  ณ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) และ

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัรางวลัในวนัที ่ 5 เมษายน 2566 ผ่านเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

www.uob.co.th และ www.citibank.co.th  

• ผูม้สีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัรางวลั 1 ท่านในแต่ละสปัดาห ์จะไดร้บัรางวลัเป็น KrisFlyer Miles จ านวน 596,000 ไมล ์

ซึง่สามารถน าไปแลกบตัรโดยสารสายการบนิระดบัชัน้หนึ่ง จ านวน 2 ทีน่ัง่ จากสายการบนิ Singapore 

Airlines  (ส าหรบับตัรโดยสารขาไปจาก Singapore ไปยงั New York ประเภทบตัรโดยสาร First Saver ตาม

อตัราการแลกไมล ์ณ วนัที ่26 ตุลาคม 2565 อน่ึงอตัราการแลกไมลอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีส่ายการบนิ

ก าหนด) โดยจะมผีูม้สีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัรางวลั 1 ท่าน ต่อ 1 สปัดาห ์ตลอดระยะเวลา 8 สปัดาห ์รวมทัง้สิน้ 8 

รางวลั 

• ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัสามารถท าการแลกไมลส์ะสมดงักล่าวนี้ เป็นบตัรโดยสารสายการบนิ ผ่านทางเวบ็ไซต ์

Singapore Airlines   

• จ ากดัสทิธิข์องผูถ้อืบตัรเครดติทีเ่ขา้ร่วมรายการในการทีจ่ะไดร้บัรางวลัเพยีง 1 รางวลั ต่อ 1 ท่าน ตลอด

รายการส่งเสรมิการขาย 

• ส าหรบัผูม้สีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัรางวลั จะไดร้บัแจง้ทาง SMS ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืตามบนัทกึของธนาคาร

ภายใน 60 วนัหลงัจากวนัทีจ่บัรางวลั และธนาคารจะโทรแจง้เพือ่ใหย้นืยนัหมายเลขสมาชกิ KrisFlyer Miles  

โดยธนาคารจะท าการบนัทกึ KrisFlyer Miles  เขา้บญัชสีมาชกิของผูม้สีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัรางวลั ภายในวนัที ่31 

พ.ค. 66  

http://www.uob.co.th/
http://www.citibank.co.th/
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• ธนาคารจะจบัรางวลัส ารองไวส้ าหรบักรณีทีผู่ไ้ดร้บัรางวลัมคีุณสมบตัไิม่ครบถว้น หรอืสละสทิธิ ์

• ของรางวลัไม่สามารถโอน / เปลีย่นแปลงหรอืแลกเป็นเงนิสดหรอืรางวลัอื่นๆได้ 

• พนักงานธนาคารยโูอบ ีและพนักงานบรษิทัในเครอืของธนาคาร ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการขายนี้ 

• ผูโ้ชคดทีีไ่ดร้บัรางวลั จะตอ้งช าระภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 5% ของมลูค่ารางวลัทีไ่ดร้บั (เทยีบเท่าเป็นเงนิจ านวน 

11,920 บาท)  ตามค าสัง่กรมสรรพากร ที ่ท.ป. 4/2528 ประกอบค าสัง่ ที ่ท.ป. 104/2544 

• โดยธนาคารจะหกัผ่านบญัชบีตัรเครดติของผูไ้ดร้บัรางวลั กรณีผูไ้ดร้บัรางวลัไมย่นิยอมช าระภาษ ี5% ถอืว่า

สละสทิธิใ์นรางวลันัน้ 

• เงือ่นไขบงัคบัก่อนของการขอรบัรางวลัของผูท้ีม่สีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัรางวลัตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ คอื ผูม้สีทิธิท์ีจ่ะ

ไดร้บัรางวลัจะตอ้งใหค้วามยนิยอมใหธ้นาคารถ่ายรปูตนเองเพื่อใชป้ระกอบการประชาสมัพนัธข์องธนาคาร 

และธนาคารสามารถน าภาพถ่ายนัน้ออกเผยแพรใ่นการประชาสมัพนัธไ์ด ้โดยไม่มจี ากดัเวลา 

• ผูถ้อืบตัรตอ้งเกบ็รกัษาขอ้ความ SMS ตอบกลบัการลงทะเบยีนทีไ่ดร้บัจากธนาคารเพื่อใชอ้า้งองิในกรณีทีม่ี

ความจ าเป็น 

• ธนาคารไม่ไดม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการจ าหน่ายสนิคา้และ/หรอืการใหบ้รกิารของรา้นคา้ กรณีเกดิความเสยีหาย

หรอืขอ้บกพร่องใดๆ กรุณาตดิตอ่รา้นคา้โดยตรง 

• สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิตดิต่อศูนยบ์รกิารลูกคา้ธนาคารยโูอบ ีโทร. 0 2285 1555 www.uob.co.th หรอื 

ซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ โทร. 1588 www.citibank.co.th 

• ใบอนุญาตเลขที ่342-349/2565 

 

 

http://www.citibank.co.th/

