
 ธนาคารขอเรยีนแจง้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมรายป ีบตัรเครดติ ทีทบี ีแอปโซลูท จาํนวน 4,000 บาท/ป ีและ
และสิทธปิระโยชนใ์หม ่โดยจะมผีลนบัตัง้แตวั่นท่ี 1 กันยายน 2565 เปน็ต้นไป ดงันี้

 ธนาคารขอขอบคณุทา่น ท่ีไดใ้ห้ความไว้วางใจ และเช่ือมัน่ในบรกิารของธนาคารดว้ยดีเสมอมา ธนาคารจะยงั
คงมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่ๆ เพ่ือใหล้กูคา้มชีีวิตทางการเงนิทีดี่ข้ึน ธนาคารขอยนืยันว่าจะดูแล และบรกิาร
ท่านให้ดียิ่งขึ้น และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดต่อ ttb absolute line
02-020-1428 ท่ีพรอ้มใหบ้รกิารทา่นตลอด 24 ช่ัวโมง

ทกุการใช้จา่ย 20 บาท รบัคะแนนสะสม 1 คะแนน
(จํากัดคะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนน/
บญัชีบตัร/รอบบัญชี)

รบัคะแนนสะสมพิเศษ X2 เมือ่ใช้จ่ายออนไลน์
(ยกเวน้ การใช้จ่าย หรอืเติมเงนิ ผา่นทาง e-wallet,
Bill Payment รบัคะแนน 1 เท่า)

สิทธปิระโยชนจ์ากรา้นค้าช้ันนาํทัว่ประเทศ
คุ้มค่ากับการใช้จ่ายมากขึ้นกบัส่วนลด เงนิคนื
ท่ีคัดสรรมาใหลู้กคา้คนสําคัญ โดยทา่นสามารถ
ตรวจสอบโปรโมชันได้ผา่นแอป ttb touch

เลอืกแบ่งชาระ 0% นาน 3 เดือน ไดท้กุรา้นค้า
ทุกรายการใช้จ่ายตัง้แต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลลส์ลิป
กับบรกิาร ttb so goood ทีทํ่ารายการแบ่งจ่าย
ไดด้ว้ยตวัเองงา่ย ๆ ผ่านแอป ttb touch
หรอื โทร ttb absolute line 02-020-1428
และ ยกเลกิการไดร้บัคะแนนสะสมสาหรบัรายการใช้จา่ยดงัตอ่ไปน้ี

ค่าธรรมเนยีมจากการแปลงสกุลเงนิ (FX Rate)
เพียง 1% จากปกต ิ2.5%
เมือ่ใช้จ่ายดว้ยสกลุเงนิตา่งประเทศ

ฟร ีบรกิารหอ้งรบัรองพิเศษ 2 ครัง้/ปปีฏทินิ
ณ สนามบนิช้ันนากว่า 1,100 แหง่ ทัว่โลก
(Lounge Key)
ใช้สิทธิ์ได้ทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริมโดยนับสิทธิ์
รวมกนั ข้อมูลเพ่ิมเตมิ www.loungekey.com

ฟร ีความคุ้มครองประกนัอุบัตเิหตจุาก
การเดนิทาง วงเงนิคุ้มครอง 16 ล้านบาท
เมือ่ชําระคา่โดยสารยานพาหนะสาธารณะ
ผา่นบตัรเครดิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายการซ้ือ และชําระค่าเบ้ียประกันทุกประเภท (MCC 6300, 5960)
รายการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดติ ททีบี ีทีร่า้นคา้ท่ีจดทะเบยีนในสาธารณรฐัประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบรกิารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า)
และทีร่า้นค้าในเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) รวม 31 ประเทศ และสหราชอาณาจักร จะไมไ่ด้รบัคะแนนสะสม ททีบีี รวีอรด์ พลสั ซ่ึงมี
รายช่ือประเทศดงันี ้: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland (including
Aland Islands), France (including French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Reunion, Saint martin (French Part), and
Mayotte), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal
(including Azores and Madeira), Romania, Slovakia, Slovenia, Spain (including Canary Islands, Ceuta, Melilla), Sweden,
United Kingdom (including Gibraltar), Iceland, Liechtenstein, Norway (including Svalbard and Jan Mayen)
รายการใช้จ่ายท่ี 7-Eleven ทัง้การใช้จ่ายผ่านเครือ่งรูดบตัรอเิลค็ทรอนิคส์ (EDC) และการใช้จ่ายผา่น Application 7-Eleven
รวมถงึการใช้จ่ายผา่น True money wallet
รายการใช้จ่ายกบัรา้นค้าในตา่งประเทศ หรอืจดทะเบียนในตา่งประเทศ และใช้จ่ายเป็นสกุลเงนิบาท ทัง้รูปแบบการใช้จ่าย ณ รา้นค้า
และรูปแบบออนไลน์
รายการใช้จ่ายในสถานบีรกิารน�ามนั (MCC code 5541, 5542, 9752)
รายการใช้จ่ายเกีย่วกบัขนส่งสาธารณะทุกประเภท (MCC Code 4111, 4112, 4131,4784)



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 TMBThanachart Bank Public Company Limited (“Bank”) would like to express our sincere appreciation 
for your unfailing support on our  products and services. It is our pleasure to inform you that ttb absolute
annual fee of 4,000 Baht/year will be lifted and the new privilege all cardholder will enjoy starting
September 1, 2022 is as follows:

 The Bank would like to reiterate our sincere thanks for your unwavering trust and confidence in our
services. We are still committed to developing new products with a view to improve our customer’s financial
well-being. Please rest assured that we will continue to deliver superior experience to our valued customers.
Should you have any questions or need more details, please contact ttb absolute line 02-020-1428. The
service is available throughout 24 hours.

Earn 1 point for every 20 Baht spent
(limited at 200,000 points/card account
billing cycle)

Earn up to x2 points from online spending
(Except spending or top-up via e-wallet
and bill payment)

Privilege from top-class merchants
nationwide
Worthwhile spending with discount and cash back
reserved for our valued customers. You can check
the promotion via ttb touch app

Choose 0% installment payment up to 3 months
under ttb so goood installment plan for every
spending of at least 1,000 Baht/sales slip
Easy transaction by yourself via ttb touch app or
call ttb absolute line 02-020-1428
ttb rewards plus accumulated from the following spending categories shall be cancelled:

FX Rate fee 1% (from normal rate 2.5%)
Spend comfortably with competitive FX rate
on every currency across the world

Free experience the luxury of over 1,100
airport lounges worldwide (Lounge Key)
2 times/calendar year
Available for both primary cards and
supplementary cards. For details, please visit
www.loungekey.com.

Free travel accident insurance with coverage
up to 16 million Baht.
When buying public transport tickets via
credit card

 

 

 

 
 

Purchase and premium payment of all insurance types (MCC Code 6300, 5960).
Spending at the merchants registered in merchants registered in People's Republic of China (PRC) (excluding
Special Administrative Region ex. Hong Kong, Macau) and 31 countries in the European Economic Area (EEA) in all
currencies including the UK both in the form of online and in-store spending.
Spending at 7-Eleven EDC, Application 7-Eleven, Application True money wallet.
Spending at registered oversea merchants with transactions in Thai Baht currency both in the form of online and
in-store spending.
Spending at gas stations (MCC 5541, 5542).
Spending on all types of public transportations (MCC 4111, 4112, 4131, 4784).


