ข้อกำ�หนดและเงื่อนไข
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกสะสมคะแนนรายการ
“บัวหลวง Thank You Rewards”
บั ต รเครดิ ต ธนาคารกรุ ง เทพ จำ � กั ด (มหาชน) ทุ ก
ประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิต
แอร์ เ อเชี ย ธนาคารกรุ ง เทพ และบั ต รเครดิ ต อื่ น ๆ
ทีไ่ ม่ให้คะแนนสะสม) สามารถนำ�คะแนนสะสมของบัตร
แต่ละประเภทมารวมกันเพือ่ แลกรับของกำ�นัลได้ ทัง้ นี้
* ผู้ ถื อ บั ต รหลั ก จะได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มสะสม
คะแนนรายการ “บัวหลวง Thank You Rewards” โดย
อัตโนมัติ
* ผู้ถือบัตรเสริม จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมรายการนี้ แต่
คะแนนสะสมบัวหลวงจากการใช้จ่ายของบัตรเสริม
จะถูกคำ�นวณรวมกับบัตรหลัก
การคิดคะแนนสะสมและการแจ้งคะแนนสะสม
1. สำ�หรับผูถ้ อื บัตรเครดิตทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตผูน้ �ำ
แพลทินมั และบัตรอินฟินทิ ธนาคารกรุงเทพ ทุกๆ 25 บาท
ทีส่ มาชิกใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตเพือ่ การซือ้ สินค้าและ/หรือ
บริการ จะได้รบั คะแนนสะสม Thank You 1 คะแนน
2. สำ�หรับผูถ้ อื บัตรเครดิตผูน้ �ำ แพลทินมั และบัตรอินฟินทิ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกๆ 25 บาท ทีส่ มาชิกใช้จา่ ยผ่านบัตร
เครดิตเพือ่ การซือ้ สินค้าและ/หรือบริการ จะได้รบั คะแนน
สะสม Premium 2 คะแนน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอืน่ )
3. คะแนนสะสมจะถู ก คำ � นวณจากการซื้อ สิ น ค้ า หรื อ
บริ ก ารผ่ า นบั ต รเครดิ ต ของธนาคาร ไม่ ว่า จะเป็ น
การใช้บตั รในประเทศหรือต่างประเทศ ยกเว้นการเบิก
เงินสดล่วงหน้า การชำ�ระค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่า
ปรับ เงินส่วนเพิม่ จากการแลกของกำ�นัล ดอกเบีย้ จากการ
ใช้บตั ร รายการชำ�ระภาษีทกุ ประเภท และรายงานใช้จา่ ย
ผ่านบัตรไทเทเนียม บัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ
4. คะแนนสะสม Thank You จากการใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตของธนาคารทุกประเภทจะถูกนำ�มาคำ�นวณรวม
กันเป็นรายสมาชิก (Customer) และการใช้จา่ ยของบัตร
เสริมจะถูกคำ�นวณรวมกับบัตรหลัก
5. คะแนนสะสม Premium จากการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต
ผูน้ �ำ แพลทินมั บัตรวีซ่าแพลทินัม และ บัตรอินฟินทิ

ธนาคารกรุงเทพ จะถูกนำ�มาคำ�นวณรวมกันเป็นรายสมาชิก
(Customer) และการใช้จา่ ยของบัตรเสริมจะถูกคำ�นวณรวม
กับบัตรหลัก
6. ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของท่านได้จากใบแจ้ง
ยอดบัญชีเครดิตประจำ�เดือนทีธ่ นาคารจัดส่งให้เป็นประจำ�
ทุกเดือนทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว
อายุคะแนนและการแจ้งคะแนนสะสมหมดอายุ
คะแนนสะสมที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตของธนาคาร
ที่สมาชิกได้รับในแต่ละเดือน จะมีอายุ 3 ปี โดยคะแนน
สะสมของเดือนที่เกิดขึ้นก่อนจะหมดอายุก่อน เมื่อครบ
กำ�หนด 3 ปี ตัวอย่างเช่น คะแนนสะสมที่ได้รับในเดือน
มกราคม 2547 จะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2549
คะแนนสะสมที่ได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 จะหมด
อายุในเดือนมกราคม 2550 เป็นต้น และหากท่านใช้
สิทธินำ�คะแนนสะสมแลกรับของกำ�นัลธนาคารจะตัดคะแนน
สะสมของเดือนที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ น ท่ า นสามารถตรวจสอบ
คะแนนสะสมที่จะหมดอายุของท่านได้จากใบแจ้งยอดค่า
ใช้จ่ายประจำ�เดือน ที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3
เดือนก่อนที่คะแนนสะสมดังกล่าวจะหมดอายุ
การแลกรับของกำ�นัลรายการบัวหลวง
Thank You Rewards
1. ผูถ้ อื บัตรเครดิตหลักของธนาคารเท่านัน้ จึงจะมีสทิ ธิแลกรับ
ของกำ�นัลในรายการ บัวหลวง Thank You Rewards
ตลอดจนสิทธิในการแลกรับของกำ�นัล และคะแนน
สะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้
ผู้อื่นได้
2. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแลกไมล์สะสมรอยัลออคิด
พลัส เฉพาะบัตรเครดิตผูน้ �ำ แพลทินมั บัตรวีซา่ แพลทินมั
และบัตรอินฟินทิ ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ ทัง้ นี้ กรณีทผ่ี ู้
ถือบัตรเครดิตผูน้ �ำ แพลทินมั หรือบัตรอินฟินิท ธนาคาร
กรุงเทพ ที่มีบัตรหลายประเภทจะได้รับสิทธินำ�คะแนน
สะสม Premium และคะแนนสะสม Thank You มารวม
กันเพือ่ แลกรับของกำ�นัลหมวดทัว่ ไปได้ ซึง่ ไม่รวมถึงไมล์
สะสมรอยัล ออคิดพลัส และของกำ�นัลในหมวด Premium
3. ผู้ ถื อ บั ต รเครดิ ต สามารถแลกรั บ ของกำ � นั ล บั ว หลวง
Thank You Rewards ได้ 2 วิธี คือ

แบบฟอร์มแลกของกำ�นัล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

			 Thank You Rewards

Bualuang Thank You Rewards Redemption Form
วันที่สั่งแลก / Order Date ..........................................................................................................

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแลกของกำ�นัลตามรายการ ต่อไปนี้
I wish to redeem the following products
รายการของกำ�นัล
Product Description
รหัสของกำ�นัล
Product Code
สินค้า / Product

แบบ / สี
Pattern / Colors

จำ�นวน
Quantity

รวม / Total
โปรดหักคะแนนสะสมและ/หรือหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหลักของข้าพเจ้า / Please deduct points and /or debit
my basic credit card(s) account if additional payment is necessary.
หมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก / Basic Credit Card No.
ชื่อสมาชิกบัตรเครดิตบัตรหลัก / Basic Cardmember’s Name ........................................................................
หมายเลขโทรศัพท์สำ�หรับการติดต่อ / Contact telephone number
โทรศัพท์ (มือถือ) / Mobile ........................................ โทรศัพท์ (บ้าน) / Phone (Home) ................................
โทรศัพท์ (ที่ทำ�งาน) / Phone (Office) ............................................................................................................
สถานที่จัดส่งของกำ�นัล / Product Delivery Address
¨ ที่อยู่ตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย / Address same as Statement
¨ ที่อยู่อื่นๆ / Other Address ชื่อบริษัท / Company Name .......................................................................
เลขที่ / Number .............. หมู่ / Moo ................. อาคาร / Building ......................................................
ซอย / Soi ......................................................... ถนน / Street ............................................................
แขวง / Sub District ........................................... เขต / District ............................................................
จังหวัด / Province ............................................. รหัสไปรษณีย์ / Post Code .......................................
ลายมือชื่อ (ตามบนบัตร) / Signature (as on card) X .....................................................................

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร Reference No. .......................................................................................
แลกฟรีด้วยคะแนนสะสม
Free Redemption
คะแนน / Points

แลกด้วยคะแนน+หักบัญชีบัตรเครดิต
Combination Redemption
คะแนน / Points

บาท / Baht

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสม สำ�หรับสมาชิกที่ยังคงสมาชิกภาพอยู่ มีประวัติการชำ�ระตรงเวลาและแลกของ
กำ�นัลภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 • เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและ
เพื่อป้องกันการแลกของกำ�นัล ซ้ำ�ซ้อน กรุณาส่งแบบฟอร์มโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น

		ส่งแบบฟอร์มมาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สายบัตรเครดิต กลุ่มบริการและสนับสนุนธุรกิจบัตร เลขที่ 333 ถนนสีลม บางรัก
กทม. 10500 หรือ โทรสาร : 0-2626-4789 หรือ โทรศัพท์แลกของกำ�นัลและสอบถามคะแนนสะสมได้ที่ส่วนบริการสมาชิกบัตรในวันและเวลา
ทำ�การ 08.30 น. – 20.00 น.
1. สำ�หรับบัตร วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด โทร. 0-2638-4000
2. สำ�หรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กเพรส โทร. 0-2638-4400
3. สำ�หรับบัตรผู้นำ�แพลทินัม โทร. 0-2638-4888 (24 ชั่วโมง)
4. สำ�หรับบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ โทร. 0-2638-4899 (24 ชั่วโมง)
		 Please complete this form and return by mail to Bangkok Bank 333 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 (Credit
Card Division Card Services and Support) within or by fax to 0-2626-4789 or points inquiry and redemption, please call
Bangkok Bank’s Cardmember Service Section (08.30 am - 08.00 pm)
		 1. Bangkok Bank VISA, MasterCard Tel. 0-2638-4000		
		 2. Bangkok Bank American Express Credit Card Tel. 0-2638-4400
		 3. Bangkok Bank Platinum Leader Card Tel. 0-2638-4888 (24 hrs)
4. Bangkok Bank VISA Infinite Card Tel. 0-2638-4899 (24 hrs)
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / For Bank Use Only

Input by : ............................................................. Verified by : ...........................................................

3.1ใช้ ค ะแนนสะสมตามที่ ร ะบุ ใ นของกำ � นั ล แต่ ล ะ
รายการเพียงอย่างเดียว หรือ
3.2ใช้คะแนนสะสมพร้อมเพิ่มเงินตามจำ�นวนที่ระบุใน
ของกำ�นัลแต่ละรายการ โดยธนาคารจะทำ�การเรียก
เก็บเงินที่เพิ่มผ่านบัตรเครดิตและแจ้งให้ทราบในใบ
แจ้งยอดค่าใช้จา่ ยบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป
4. ในการแลกของกำ�นัลใดๆ ตามรายการบัวหลวง Thank
You Rewards สมาชิกบัตรจะต้องระบุรายละเอียดลง
ในแบบฟอร์มการแลกรับของกำ�นัลที่จัดเตรียมไว้ใน
แค็ตตาล็อกให้ถูกต้องครบถ้วนและนำ�ส่งให้แก่ธนาคาร
ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
4.1 ทางโทรศัพท์ ผ่านเจ้าหน้าทีบ่ ริการสมาชิกบัตร สำ�หรับ
ผูถ้ อื บัตรอินฟินทิ ธนาคารกรุงเทพ โทร. 0-26384899 (ทุกวัน ตลอด 24 ชม.) สำ�หรับ บัตรเครดิตผูน้ �ำ
แพลทินมั โทร. 0-2638-4888 (ทุกวัน ตลอด 24 ชม.)
สำ�หรับบัตรเครดิตวีซา่ มาสเตอร์การ์ด โทร. 0-26384000 (ทุกวัน 8.30 น. - 20.00 น.) สำ�หรับบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ อเมริกนั เอ็กเพรส โทร. 0-2638-4400
(ทุกวัน 8.30 - 20.00 น.)
4.2 ทางโทรสารหมายเลข 0-2626-4789
4.3ทางไปรษณี ย์ ต ามที่ ร ะบุ ใ นแบบฟอร์ ม การแลก
ของกำ�นัลบัวหลวง Thank You Rewards ทั้งนี้
การส่งแบบฟอร์มเพื่อแลกรับของกำ�นัลดังกล่าว
ของสมาชิกบัตรจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้
รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
5. การนำ�คะแนนสะสมมาแลกรับของกำ�นัลให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในการแลกของกำ�นัลแต่ละประเภท และตาม
เงือ่ นไขทีธ่ นาคารกำ�หนด ในกรณีทค่ี ะแนนสะสมไม่เพียง
พอ หรือผิดนัดชำ�ระ ธนาคารสงวนสิทธิในการยกเลิกคำ�ขอ
แลกของกำ�นัลนัน้ ๆ ตามดุลยพินจิ ของธนาคาร
6. การยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรจะทำ�ให้หมดสิทธิใน
การนำ�คะแนนสะสมมาแลกของกำ�นัล
การจัดส่งของกำ�นัล
1. ธนาคารจะแจ้งให้บริษทั จัดจำ�หน่ายของกำ�นัล จัดส่งของ
กำ�นัลให้สมาชิกบัตรตามทีอ่ ยูใ่ นใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต
หรือตามสถานทีท่ ส่ี มาชิกบัตรระบุโดยไม่คดิ ค่าบริการใดๆ
ทัง้ นีต้ อ้ งเป็นการส่งภายในประเทศเท่านัน้ ยกเว้นของกำ�นัล

บางรายการทีส่ มาชิกต้องนำ�บัตรกำ�นัลไปติดต่อขอรับของ
กำ�นัลหรือขอรับบริการตามสถานทีท่ ร่ี ะบุไว้ในแค็ตตาล็อก
2. บริ ษั ท จั ด จำ � หน่ า ยของกำ � นั ล จะจั ด ส่ ง ของกำ � นั ล
ให้ ส มาชิ ก บั ต รภายใน 2-4 สั ป ดาห์ หลั ง จาก
ที่ธนาคารได้รับแบบฟอร์มการแลกรับของกำ�นัลจาก
สมาชิกบัตรโดยสมบูรณ์ ยกเว้น สินค้าหมดสต็อก,
ต้องรอการผลิตเพิ่ม, ระยะเวลาการรับของกำ�นัลอาจ
นานกว่าที่กำ�หนดไว้
3. ในการรับของกำ�นัลกรุณาตรวจสอบสภาพของกำ�นัลว่า
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกหัก หรือชำ�รุดเสียหาย
ก่อนการลงนามรับของกำ�นัลทุกครั้ง โดยธนาคารขอ
สงวนสิทธิ ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนของกำ�นัล หาก
ของกำ�นัลได้รบั การจัดส่งตามสถานทีท่ ี่สมาชิกบัตรระบุ
และมีการลงนามรับของกำ�นัลเรียบร้อยแล้ว กรณี
ของกำ � นั ล ที่ มี ใ บรั บ ประกั น คุณภาพหรือบริการจาก
บริษทั จัดจำ�หน่ายของกำ�นัล ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของการประกั น คุ ณ ภาพและบริ ก ารจากบริ ษั ท จั ด
จำ�หน่ายของกำ�นัล
4. สำ�หรับรายการท่องเทีย่ ว ธนาคารไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
การให้บริการ สมาชิกบัตรต้องตรวจสอบและปฏิบตั ติ าม
ระเบียบและกำ�หนดการเดินทางของบริษทั ทีใ่ ห้บริการ
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขอื่นๆ
1. แค็ตตาล็อกบัวหลวง Thank You Rewards เล่มนี้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
หรื อ ตามกำ � หนดเวลาที่ ธ นาคารจะพิ จ ารณาเป็ น
ประการอื่น ซึ่งจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
2. ในกรณีของกำ�นัลบางรายการหมดสต็อกหรือเปลี่ยนรุ่น
การผลิ ต จากผู้ ผ ลิ ต /บริ ษั ท ผู้ จั ด จำ �หน่ า ยของกำ �นั ล
ธนาคารขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือทดแทนด้วย
ของกำ�นัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน
3. รายการของกำ�นัลและรายละเอียดของรายการ รวมถึง
ระยะเวลาที่ระบุในแค็ตตาล็อก ธนาคารขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติม รูปแบบ
เงื่อนไข อายุคะแนนสะสม หรือองค์ประกอบใดๆ ของ
รายการ โดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
4. รายการของกำ�นัลในแค็ตตาล็อกทุกรายการ รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

