
 

 

 

ธนาคารขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจและเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา 

ธนาคารขอเรียนแจ้งยกเลิกการให้คะแนน ttb rewards plus จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์ และบัตรเครดิตทีทีบี 

รอยัล ท็อป บราส รวมทั้ง ยกเลิกการรับเงินคืน จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทีทีบี โซ สมาร์ท ส าหรับรายการดังต่อไปนี้ 

ต้ังแต่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป  

 

• รายการใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตปกครองพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) และเขต

เศรษฐกิจยุโรป (EEA) 31 ประเทศทุกสกุลเงิน รวมสหราชอาณาจักร ทั้งรูปแบบการใช้จ่าย ณ ร้านค้า และรูปแบบออนไลน์ 

• รายการใช้จ่ายที่ 7-Eleven 

• รายการใช้จ่ายกับร้านค้าจดทะเบียนในต่างประเทศแต่ท ารายการเป็นสกุลเงินบาท ทั้งรูปแบบการใช้จ่าย ณ ร้านค้า และ

รูปแบบออนไลน์ 

• รายการใช้จ่ายในสถานีบริการน้ามัน ทุกประเภท (MCC 5541, 5542)  

• รายการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท (MCC 4111, 4112, 4131, 4784) 

 

ทั้งนี้ท่านยังคงได้รับสิทธปิระโยชน์ จากการใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ  

• บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์ และบัตรเครดิตทีทีบี รอยัล ท็อป บราส รับคะแนนเร็วทุก 10 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทกุการ

ใช้จ่าย (สูงสุด 20,000 คะแนน/บัญชีบัตร/รอบบัญชี) 

• บัตรเครดิต ทีทีบี โซ สมาร์ท ใช้จ่ายคุ้มค่า รับเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากทีทีบี โนฟิกซ์ (สูงสุด 2,000 บาท/บัญชี

บัตร/รอบบัญชี)  

ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะยังคงให้ความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคาร

ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีข้ึน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

ttb contact center 1428 ที่พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        The Bank would like to express our sincere appreciation for your unfailing support on our products and services. 

We would like to inform you that earning of ttb rewards plus points from spending via ttb so fast and ttb royal top 

brass as well as cashback from spending via ttb so smart under the following categories shall be cancelled with 

effect from September 1, 2022  

• Spending at the  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.  

• Spending at registered oversea merchants with transactions in Thai Baht currency both in the form of online 

and in-store spending.  

• Spending at gas station (MCC 5541, 5542).  

• Spending on all types of public transportations (MCC 4111, 4112, 4131, 4784).  

 

You will continue to receive privileges from other spending on an on-going basis, such as    

• ttb so fast and ttb royal top brass: Fast points earning - Get 1 point for every 10 Baht spent (maximum 20,000 

points/card account/billing cycle).  

• ttb so smart: Worthwhile spending – Get 1% cashback on every spending into ttb no fixed account (maximum 

2,000 Baht/card account/billing cycle).   

 

We sincerely hope that you will continue to favor us with your trust and confidence in our products and services. 

Please rest assured that the Bank will be committed to developing new products with a view to improve our 

customers’ financial well-being. For more details, please call ttb contact center 1428. The service is available 

throughout 24 hours.   

 


