
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกสะสมคะแนนรายการ
“บัวหลวง Thank You Rewards” 
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำากัด  (มหาชน)  ทุก
ประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิต
แอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตอ่ืนๆ  
ท่ีไม่ให้คะแนนสะสม) สามารถนำาคะแนนสะสมของบัตร
แต่ละประเภทมารวมกันเพ่ือแลกรับของกำานัลได้ ท้ังน้ี 
* ผู้ถือบัตรหลัก จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมสะสม

คะแนนรายการ “บัวหลวง Thank You Rewards” โดย
อัตโนมัติ

* ผู้ถือบัตรเสริม จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมรายการนี้ แต่
คะแนนสะสมบัวหลวงจากการใช้จ่ายของบัตรเสริม
จะถูกคำานวณรวมกับบัตรหลัก

การคิดคะแนนสะสมและการแจ้งคะแนนสะสม
1. สำาหรับผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตผู้นำา

แพลทินัม และบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ทุกๆ 25 บาท 
ท่ีสมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพ่ือการซ้ือสินค้าและ/หรือ
บริการ จะได้รับคะแนนสะสม Thank You 1 คะแนน 

2. สำาหรับผู้ถือบัตรเครดิตผู้นำาแพลทินัม และบัตรอินฟินิท 
ธนาคารกรุงเทพ ทุกๆ  25  บาท ท่ีสมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตเพ่ือการซ้ือสินค้าและ/หรือบริการ จะได้รับคะแนน
สะสม Premium 2 คะแนน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน)

3. คะแนนสะสมจะถูกคำานวณจากการซ้ือสินค้าหรือ
บริการผ่านบัตรเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น 
การใช้บัตรในประเทศหรือต่างประเทศ ยกเว้นการเบิก
เงินสดล่วงหน้า การชำาระค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่า
ปรับ เงินส่วนเพ่ิมจากการแลกของกำานัล ดอกเบ้ียจากการ
ใช้บัตร รายการชำาระภาษีทุกประเภท และรายงานใช้จ่าย
ผ่านบัตรไทเทเนียม บัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ

4. คะแนนสะสม Thank You จากการใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตของธนาคารทุกประเภทจะถกูนำามาคำานวณรวม
กันเป็นรายสมาชิก (Customer) และการใช้จ่ายของบัตร
เสริมจะถูกคำานวณรวมกับบัตรหลัก

5. คะแนนสะสม Premium จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ผู้นำาแพลทินัม บัตรวีซ่าแพลทินัม และ บัตรอินฟินิท 

ธนาคารกรุงเทพ จะถูกนำามาคำานวณรวมกันเป็นรายสมาชิก 
(Customer) และการใช้จ่ายของบัตรเสริมจะถูกคำานวณรวม
กับบัตรหลัก

6. ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของท่านได้จากใบแจ้ง
ยอดบัญชีเครดิตประจำาเดือนท่ีธนาคารจัดส่งให้เป็นประจำา
ทุกเดือนท่ีมีการเคล่ือนไหว

อายุคะแนนและการแจ้งคะแนนสะสมหมดอายุ
 คะแนนสะสมที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตของธนาคาร
ที่สมาชิกได้รับในแต่ละเดือน จะมีอายุ 3 ปี โดยคะแนน
สะสมของเดือนที่เกิดขึ้นก่อนจะหมดอายุก่อน เมื่อครบ
กำาหนด 3 ปี ตัวอย่างเช่น คะแนนสะสมที่ได้รับในเดือน
มกราคม 2547 จะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2549 
คะแนนสะสมที่ได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 จะหมด
อายุในเดือนมกราคม 2550 เป็นต้น และหากท่านใช้
สิทธินำาคะแนนสะสมแลกรับของกำานัล ธนาคารจะตัดคะแนน
สะสมของเดือนที่เกิดขึ้นก่อน ท่านสามารถตรวจสอบ
คะแนนสะสมที่จะหมดอายุของท่านได้จากใบแจ้งยอดค่า
ใช้จ่ายประจำาเดือน ที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 
เดือนก่อนที่คะแนนสะสมดังกล่าวจะหมดอายุ

การแลกรับของกำานัลรายการบัวหลวง
Thank You Rewards
1. ผู้ถือบัตรเครดิตหลักของธนาคารเท่าน้ัน จึงจะมีสิทธิแลกรับ

ของกำานัลในรายการ บัวหลวง Thank You Rewards 
ตลอดจนสิทธิในการแลกรับของกำานัล และคะแนน
สะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้
ผู้อื่นได้

2. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแลกไมล์สะสมรอยัลออคิด
พลัส เฉพาะบัตรเครดิตผู้นำาแพลทินัม บัตรวีซ่าแพลทินัม 
และบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ท้ังน้ี กรณีท่ีผู้
ถือบัตรเครดิตผู้นำาแพลทินัม หรือบัตรอินฟินิท ธนาคาร
กรุงเทพ ท่ีมีบัตรหลายประเภทจะได้รับสิทธินำาคะแนน
สะสม Premium และคะแนนสะสม Thank You มารวม
กันเพ่ือแลกรับของกำานัลหมวดท่ัวไปได้ ซ่ึงไม่รวมถึงไมล์
สะสมรอยัล ออคิดพลัส และของกำานัลในหมวด Premium

3. ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถแลกรับของกำานัลบัวหลวง 
Thank You Rewards ได้ 2 วิธี คือ

ข้อกำ หนดและเงื่อนไข



วันที่สั่งแลก / Order Date .......................................................................................................... สำ หรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร Reference No. .......................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแลกของกำ นัลตามรายการ ต่อไปนี้
I wish to redeem the following products

รหัสของกำ นัล 
Product Code

รายการของกำ นัล
Product Description จำ นวน

Quantity

แลกฟรีด้วยคะแนนสะสม
Free Redemption

แลกด้วยคะแนน+หักบัญชีบัตรเครดิต 
Combination Redemption

สินค้า / Product แบบ / สี
Pattern / Colors คะแนน / Points คะแนน / Points บาท / Baht

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 ..................................................................... 

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 : ...........................................................

แบบฟอร์มแลกของกำ นัล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560          Thank You Rewards 
Bualuang Thank You Rewards Redemption Form



3.1 ใช้คะแนนสะสมตามที่ระบุในของกำานัลแต่ละ
รายการเพียงอย่างเดียว หรือ

3.2 ใช้คะแนนสะสมพร้อมเพิ่มเงินตามจำานวนที่ระบุใน
ของกำานลัแตล่ะรายการ โดยธนาคารจะทำาการเรียก
เก็บเงินที่เพิ่มผ่านบัตรเครดิตและแจ้งให้ทราบในใบ
แจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป

4. ในการแลกของกำานัลใดๆ ตามรายการบัวหลวง Thank 
You Rewards สมาชิกบัตรจะต้องระบุรายละเอียดลง
ในแบบฟอร์มการแลกรับของกำานัลที่จัดเตรียมไว้ใน
แค็ตตาล็อกให้ถูกต้องครบถ้วนและนำาส่งให้แก่ธนาคาร
ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
4.1 ทางโทรศัพท์ ผ่านเจ้าหน้าท่ีบริการสมาชิกบัตร สำาหรับ

ผู้ถือบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ  โทร. 0-2638-
4899 (ทุกวัน ตลอด 24 ชม.) สำาหรับ บัตรเครดิตผู้นำา
แพลทินัม โทร. 0-2638-4888 (ทุกวัน ตลอด 24 ชม.) 
สำาหรับบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด โทร. 0-2638-
4000 (ทุกวัน 8.30 น. - 20.00 น.) สำาหรับบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กเพรส โทร. 0-2638-4400  
(ทุกวัน 8.30 - 20.00 น.)

4.2 ทางโทรสารหมายเลข 0-2626-4789
4.3 ทางไปรษณีย์ตามที่ระบุในแบบฟอร์มการแลก 

ของกำานัลบัวหลวง Thank You Rewards ทั้งนี้ 
การส่งแบบฟอร์มเพื่อแลกรับของกำานัลดังกล่าว
ของสมาชิกบัตรจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้
รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

5. การนำาคะแนนสะสมมาแลกรับของกำานัลให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขในการแลกของกำานัลแต่ละประเภท และตาม
เง่ือนไขท่ีธนาคารกำาหนด ในกรณีท่ีคะแนนสะสมไม่เพียง
พอ หรือผิดนัดชำาระ ธนาคารสงวนสิทธิในการยกเลิกคำาขอ
แลกของกำานัลน้ันๆ ตามดุลยพินิจของธนาคาร 

6. การยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรจะทำาให้หมดสิทธิใน
การนำาคะแนนสะสมมาแลกของกำานัล

การจัดส่งของกำานัล
1. ธนาคารจะแจ้งให้บริษัทจัดจำาหน่ายของกำานัล จัดส่งของ

กำานัลให้สมาชิกบัตรตามท่ีอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
หรือตามสถานท่ีท่ีสมาชิกบัตรระบุโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ 
ท้ังน้ีต้องเป็นการส่งภายในประเทศเท่าน้ัน ยกเว้นของกำานัล

บางรายการท่ีสมาชิกต้องนำาบัตรกำานัลไปติดต่อขอรับของ
กำานัลหรือขอรับบริการตามสถานท่ีท่ีระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

2. บริษัทจัดจำาหน่ายของกำานัลจะจัดส่งของกำานัล 
ให้สมาชิกบัตรภายใน 2-4 สัปดาห์ หลังจาก 
ที่ธนาคารได้รับแบบฟอร์มการแลกรับของกำานัลจาก
สมาชิกบัตรโดยสมบูรณ์ ยกเว้น สินค้าหมดสต็อก, 
ต้องรอการผลิตเพิ่ม, ระยะเวลาการรับของกำานัลอาจ
นานกว่าที่กำาหนดไว้

3. ในการรับของกำานัลกรุณาตรวจสอบสภาพของกำานัลว่า
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกหัก หรือชำารุดเสียหาย
ก่อนการลงนามรับของกำานัลทุกครั้ง โดยธนาคารขอ
สงวนสิทธิ ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนของกำานัล หาก
ของกำานัลได้รับการจัดส่งตามสถานท่ีที่สมาชิกบัตรระบุ
และมีการลงนามรับของกำานัลเรียบร้อยแล้ว กรณี
ของกำานัลที่มีใบรับประกันคุณภาพหรือบริการจาก
บริษัทจัดจำาหน่ายของกำานัล ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของการประกันคุณภาพและบริการจากบริษัทจัด
จำาหน่ายของกำานัล 

4. สำาหรับรายการท่องเท่ียว ธนาคารไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การให้บริการ สมาชิกบัตรต้องตรวจสอบและปฏิบัติตาม
ระเบียบและกำาหนดการเดินทางของบริษัทท่ีให้บริการ

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ 
1. แค็ตตาล็อกบัวหลวง Thank You Rewards เล่มนี้ 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
หรือตามกำาหนดเวลาที่ธนาคารจะพิจารณาเป็น
ประการอื่น ซึ่งจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

2. ในกรณีของกำานัลบางรายการหมดสต็อกหรือเปล่ียนรุ่น 
การผลิตจากผู้ผลิต/บริษัทผู้จัดจำาหน่ายของกำานัล 
ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือทดแทนด้วย
ของกำานัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน

3. รายการของกำานลัและรายละเอยีดของรายการ รวมถงึ
ระยะเวลาที่ระบุในแค็ตตาล็อก ธนาคารขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติม รูปแบบ 
เงื่อนไข อายุคะแนนสะสม หรือองค์ประกอบใดๆ ของ
รายการ โดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

4. รายการของกำานลัในแคต็ตาลอ็กทกุรายการ รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว


