
 บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ยินดีตอนรับทานสูเอกสิทธิ์ของ

การเป็นสมาชิก บัตรเครดิตกรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด วีซา แพลทินัม

และเปนสวนหนึ่งของสโมสร แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ซึ่ง เพียบพรอมดวย

สิทธิประโยชนที่คุมคา ภายใตคอนเซปต “The only one card fulfill

your dream to Old Trafford”

 บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวา ทานสมาชิกจะไดรับความพึงพอใจ

และรับสิทธิประโยชนครบวงจรกับการเปนสวนหน่ึงของสโมสรระดับโลก

ควบคูกับการใชจายผานบัตรเครดิตกรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด วีซา

แพลทินัม หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอไดที่ Krungsri

Credit Card Call Center 0 2646 3555

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

ยินดีตอนรับทานสมาชิก บัตรเครดิต
กรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด วีซา แพลทินัม

KRUNGSRI MANCHESTER UNITED
VISA PLATINUM CREDIT CARD



RED REWARDS

รอตเสชเนมแ มีที่ทนัวมาตดึย ษศเิพสันบโนนแะคดิคี่ทนัว : ขไนอื่งเ าลวเมาตนัขงขแรากำท ด็ตเนไูย 
เี่ทนวสยดโ นอืดเอตนนแะค 000,5 ดุสงูสนนแะคหใรากดักำจ/นิ่ถงอท อืคิตกปมสะสนนแะคดไะจนิก

ดอยนใฏการปะลแณวนำคกูถะจษศเิพมสะสนนแะค/นนแะค 1 บัรดไทาบ 52 ๆกุท ติดรคเรตับีชญับ
ชใรากีม่ีทนัวกาจบันนัว 54 าลวเะยะรนใยาภ จาย/ยอดใชจายบัตรเสริม คะแนนจะโอนเขาบัตรหลัก

เทานั้น/ยอดคะแนนจะคํานวณจากยอดใชจายผานบัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด
ยกเวน คาสาธารณูปโภค Krungsri Smart Bill การใชจายท่ีสถานีบริการนํ้ามัน การกดเงินสด การซื้อ

อเอไอเยัภนักะรปย้ีบเาค ะลแมวรนุทงอก

ีทนัทนนแะค 1 draweR deR มสะสนนแะคบัร
สําหรับการใชจายผานบัตรที่ไดก็ไดทุก 25 บาท เพื่อแลกสินคาและข อง
ที่ระลึกของ )ฯูยนมแ( ด็ตเนไูย รอตเสชเนมแ มีท

 draweR deR นนแะคบัร 2 าทเ 
สําหรับยอดใชจายครบทุก 2,000 บาทในวันที่แมน ยูฯ ลงแขงฟุตบอล

อืรห กีลรยีมเีรพ ปรโุยยวถลอบตุฟ

 นปเมิพเ draweR deR นนแะคบัร 4 าทเ 
ฟุนัขงขแรากะนช ฯูยนมแทีนัวนใ ทาบ 000,2 กุทบรคยาจชใดอยบัรหำส ตบอล

 กีลรยีมเีรพ ปรโุยยวถลอบตุฟ อืรห

 นปเมิพเ draweR deR นนแะคบัร 8 าทเ 
ษศเิพงขแคูะนช ฯูยนมแทีนัวนใ ทาบ 000,2 กุทบรคยาจชใดอยบัรหำส อืนหเ 

ลิเวอรพูล, แมนเชสเตอร ซิต้ี, เชลซี, อารเซนอล รวมทั้งชนะในนัดชิงชนะเลิศ
 ,พัค งิลราค ยวถลอบตุฟ  ปรโุยยวถลอบตุฟ ะลแ พัค อเฟอเ

RED DISCOUNT

ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่รวมรายการ
เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลลสลิป 

1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 66

BANGCHAK

รับเครดิตเงินคืน1%*

เงื่อนไข : • สงวนสิทธิ์การใหเครดิตเงินคืนเฉพาะการชําระเงินผานบตัรเครดติ กรงุศร ีแมนเชสเตอร
ยูไนเต็ด แพลทินัม ที่สถานีบริการนํ้ามนับางจากท่ีเขารวมรายการเทานัน้ • จาํกัดเครดติเงินคนืสาํหรบั
ยอดการเติมนํ้ามันสูงสุด 4,800 บาทตอหมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตอรอบบญัช ี(คาํนวณยอดเตมิน้ํามนั
จากท้ังบตัรหลกัและบตัรเสรมิรวมกัน) • รายการเครดติเงินคนืท่ีไดรบัไมสามารถแลกเปลีย่นเปนเงนิสดได
• สิทธิพิเศษไมสามารถใชรวมรายการสงเสริมการขายอืน่ๆ ได • บริษัทฯ จะเครดิตเงนิคืนใหในรอบบญัชี
ที่ทํารายการโดยจะมกีารแสดงรายการไวในใบแจงยอดบัญชีคาใชจายรายเดือนของสมาชิก • สงวนสิทธ์ิ
ในการงดใหพอยตสะสม • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและหรือเงื่อนไขตางๆ
โดยจะแจงใหสมาชิกบัตรทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน



RED DREAM RED BONUS

แลกคะแนนผานศูนยบริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี โทร.0 2646 3555 หรือ
ผานแอป UCHOOSE�ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตลอด 24 ชั่วโมง
ไดที่ www.krungsricard.com

• แลกรับสวนลดทันที ณ จุดขาย รวมกวา 10,000 สาขาทั่วไทย

• แลกรับสินคาและบัตรกำนัล มากกวา 500 รายการ

• แลกรับเครดิตเงินคืนเขาบัญชี เริ่มตนที่ 1,000 พอยต

 ลดคาบิลบัตรฯ 100 บาท

• แลก E-COUPON สวนลดกับรานคาชั้นนำ

• แลกแทนเงินบริจาค กับมูลนิธิและองคกรการกุศล

• แลกไมลสะสมกับสายการบินชั้นนำ อาทิ การบินไทย,

 บางกอกแอรเวยส, เจแปนแอรไลน, แอรเอเชีย และ คาเธย แปซิฟค

• โอนคะแนนเปนคะแนน พาทเนอรชั้นนำ  

• โอนคะแนน ระหวางบัตรเครดิต กรุงศรี บัญชีหลักของสมาชิกฯ หรือ

 บุคคลที่ใชนามสกุลเดียวกันไดทันที ผานแอป UCHOOSE

ใชคะแนนแลกรับสินคา แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด หรือ ทริปในฝน
ไปดูฟุตบอลที่สนาม โอลด แทรฟฟอรด หรือ

กรุงศรี พอยต
คุมคาทุกการใชจาย แลก รับงาย ผานแอปพลิเคชัน UCHOOSE

Point


