ข้อกำ�หนดและเงื่อนไข
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกสะสมคะแนนรายการ
“บัวหลวง Thank You Rewards”
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ทุกประเภท
(ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย
ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตองค์กร, บัตรเครดิตจัดซือ้ , บัตร
เสริม และบัตรเครดิตอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ให้คะแนนสะสม Thank You
Rewards) สามารถนำ�คะแนนสะสมของบัตรแต่ละประเภท
มารวมกันเพือ่ 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”
โดยอัตโนมัติ
* ผู้ถือบัตรเสริม จะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ แต่
คะแนนสะสมบัวหลวงจากการใช้จ่ายของบัตรเสริมจะ
ถูกคำ�นวณรวมกับบัตรหลัก
การคิดคะแนนสะสมและการแจ้งคะแนนสะสม
1. สำ�หรับผูถ้ อื บัตรเครดิตทุกประเภท ยกเว้นบัตรอินฟินทิ และ
บัตรเครดิตผูน้ �ำ แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ ทุกๆ 25 บาท
ทีส่ มาชิกใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตเพือ่ การซือ้ สินค้าและ/หรือ
บริการ จะได้รบั คะแนนสะสม Thank You 1 คะแนน
2. สำ�หรับผูถ้ อื บัตรอินฟินทิ และบัตรเครดิตผูน้ �ำ แพลทินมั
ธนาคารกรุงเทพ ทุกๆ 25 บาท ทีส่ มาชิกใช้จา่ ยผ่านบัตร
เครดิตเพือ่ การซือ้ สินค้าและ/หรือบริการ จะได้รบั คะแนน
สะสม Premium 2 คะแนน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอืน่ )
3. คะแนนสะสมจะถูกคำ�นวณจากการซือ้ สินค้าหรือบริการ
ผ่านบัตรเครดิตของธนาคาร ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ยกเว้น การซือ้ หน่วยลงทุน, การเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash
Advance) ,ดอกเบีย้ จากการใช้บตั รเครดิต , การชำ�ระค่า
ภาษีอากรทุกประเภท ,ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ,ค่าปรับ
, ยอดเงินทีเ่ กิดขึน้ จากการโอนยอดค้างชำ�ระจากสินเชือ่
หรือบัตรเครดิตอืน่ ๆ และรายการทีเ่ กิดจากการหักชำ�ระ
ค่าบริการอัตโนมัติรายเดือนของการไฟฟ้านครหลวง,
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และการประปานครหลวงผ่านบัตร
เครดิต ,รายการใช้จา่ ย ณ สถานีบริการน้�ำ มัน ทีม่ ยี อดการ
ใช้จา่ ยเกินกว่า 15,000 บาทต่อรอบบัญชี และห้างร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket / Supermarket) เกินกว่า
20,000 บาทต่อรอบบัญชี, การชำ�ระค่าเทอมโรงเรียน
Assumption School (ชาย), Assumption School (หญิง),
เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์, Saint Louis College, สวนดุสติ , เงิน
ส่วนทีเ่ พิม่ จากการแลกของกำ�นัล, การชำ�ระค่าผ่อนคอนโด

ศุภาลัย , การชำ�ระค่าซือ้ ตัว๋ เครือ่ งบินทุกเทีย่ วบินจากบริษทั
Travel One, รายการ Be Smart ตัว๋ เครือ่ งบิน Air Asia 0%
3 เดือน, รายการใช้จา่ ย ณ ร้านค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป
EEA และรายการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตร
เครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ
4. คะแนนสะสม Thank You จากการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต
ของธนาคารทุกประเภท จะถูกนำ�มาคำ�นวณรวมกันเป็น
รายสมาชิก (Customer) และการใช้จา่ ยของบัตรเสริมจะ
ถูกคำ�นวณรวมกับบัตรหลัก
5. คะแนนสะสม Premium จากการใช้จา่ ยผ่านบัตรอินฟินทิ
และบัตรเครดิตผูน้ �ำ แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ จะถูกนำ�มา
คำ�นวณรวมกันเป็นรายสมาชิก (Customer) และการใช้จา่ ย
ของบัตรเสริมจะถูกคำ�นวณรวมกับบัตรหลัก
6.ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของท่านได้จากใบแจ้ง
ยอดใช้จา่ ยบัตรเครดิตทีธ่ นาคารจัดส่งให้ทกุ เดือนทีม่ กี าร
เคลือ่ นไหว
อายุคะแนนและการแจ้งคะแนนสะสมหมดอายุ
คะแนนสะสมที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตของธนาคาร
ที่สมาชิกจะได้รับในแต่ละเดือน จะมีอายุ 3 ปี โดย
คะแนนสะสมของเดือนที่เกิดขึ้นก่อนจะหมดอายุก่อน
เมื่อครบกำ�หนด 3 ปี ตัวอย่างเช่น คะแนนสะสมที่ได้
รับในเดือนมกราคม 2563 จะหมดอายุในเดือนธันวาคม
2565 คะแนนสะสมที่ได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะ
หมดอายุในเดือนมกราคม 2566 เป็นต้น และหากท่าน
ใช้สิทธินำ�คะแนนสะสมแลกรับของกำ�นัล ธนาคารจะตัด
คะแนนสะสมของเดือนที่เกิดขึ้นก่อน ท่านสามารถตรวจ
สอบคะแนนสะสมที่จะหมดอายุได้จากใบแจ้งยอดใช้จ่าย
บัตรเครดิตประจำ�เดือน โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า 3 เดือนก่อนที่คะแนนสะสมดังกล่าวจะหมดอายุ
หรือที่แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร.
0 2638 4000 ต่อ 1522
การแลกรับของกำ�นัลรายการบัวหลวง Thank You Rewards
1. สิทธิพเิ ศษนี้ เฉพาะผูถ้ อื บัตรเครดิตหลักของธนาคารเท่านัน้
และคะแนนสะสมไม่สามารถเปลีย่ นเป็นเงินสด หรือโอน
สิทธิให้ผอู้ น่ื ได้
2. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแลกไมล์สะสมรอยัลออคิด
พลัส เฉพาะบัตรอินฟินิท, บัตรเครดิตผู้นำ�แพลทินัม
และบัตรเครดิตวีซา่ แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
ทัง้ นี้ กรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรอินฟินทิ บัตรเครดิตผูน้ �ำ แพลทินมั

และบัตรเครดิตวีซา่ แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ ทีม่ บี ตั ร
หลายประเภทจะได้รบั สิทธิน�ำ คะแนนสะสม Premium และ
คะแนนสะสม Thank You มารวมกันเพือ่ แลกรับของกำ�นัล
ได้ ยกเว้นการแลกไมล์สะสมรอยัล ออคิดพลัส
3. สามารถแลกรับของกำ�นัลรายการบัวหลวง Thank You
Rewards ได้ 2 วิธี คือ
3.1ใช้คะแนนสะสมเพียงอย่างเดียว ตามจำ�นวนที่ระบุ
ในของกำ�นัลแต่ละรายการ หรือ
3.2ใช้คะแนนสะสมพร้อมเพิ่มเงิน ตามจำ�นวนที่ระบุใน
ของกำ�นัลแต่ละรายการ โดยธนาคารจะทำ�การเก็บ
เงินทีเ่ พิม่ ผ่านบัตรเครดิตและแจ้งให้ทราบในใบแจ้ง
ยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป
4. การแลกของกำ � นั ล รายการบั ว หลวง Thank You
Rewards สมาชิกบัตรจะต้องระบุรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์มการแลกรับของกำ�นัลที่จัดเตรียมไว้ในแค็ต
ตาล็อกให้ถูกต้องครบถ้วนและนำ�ส่งให้แก่ธนาคารได้
4 ช่องทาง ดังนี้
4.1ทางโทรศัพท์ ผ่านเจ้าหน้าทีบ่ ริการสมาชิกบัตร สำ�หรับผู้
ถื อ บั ต ร อิ น ฟิ นิ ท ธ นา ค า ร กรุ ง เ ท พ โ ท ร .
0-2638-4899 (ทุกวัน ตลอด 24 ชม.) สำ�หรับบัตร
เครดิตผูน้ �ำ แพลทินมั โทร. 0-2638-4888 (ทุกวัน ตลอด
24 ชม.) สำ�หรับบัตรเครดิตวีซา่ มาสเตอร์การ์ด โทร.
0-2638-4000 (ทุกวัน 8.30 น. – 20.00 น.) สำ�หรับ
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกนั เอ็กเพรส โทร.
0-2638-4400 (ทุกวัน 8.30 น. – 20.00 น.)
4.2 ทางโทรสารหมายเลข 0-2626-4789
4.3ทางไปรษณีย์ตามที่ระบุในแบบฟอร์มการแลกของ
กำ�นัลบัวหลวง Thank You Rewards ทั้งนี้การ
ส่งแบบฟอร์มเพื่อแลกรับของกำ�นัลดังกล่าวของ
สมาชิกบัตรจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
Card.srv@bangkokbank.com
4.4ทาง E-mail : →
confirm CMS
5. เงือ่ นไขการแลกของกำ�นัลเป็นไปตามทีธ่ นาคารกำ�หนดใน
กรณีทค่ี ะแนนสะสมไม่เพียงพอ หรือผิดนัดชำ�ระ ธนาคาร
สงวนสิทธิในการยกเลิกคำ�ขอแลกของกำ�นัล ตามดุลยพินจิ
ของธนาคาร
6. การยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรจะทำ�ให้หมดสิทธิ ใน
การนำ�คะแนนสะสมมาแลกของกำ�นัล

การจัดส่งของกำ�นัล
1. ธนาคารจะแจ้งให้บริษทั จัดจำ�หน่ายของกำ�นัล จัดส่งของ
กำ�นัลให้สมาชิกบัตรตามทีอ่ ยูใ่ นใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต
หรือสถานทีท่ ส่ี มาชิกบัตรระบุโดยไม่คดิ ค่าบริการใดๆ ทัง้ นี้
ต้องเป็นการส่งภายในประเทศเท่านัน้ ยกเว้นของกำ�นัลบาง
รายการทีส่ มาชิกต้องนำ�บัตรกำ�นัลไปติดต่อขอรับของกำ�นัล
หรือบริการตามสถานทีท่ ร่ี ะบุไว้ในแค็ตตาล็อก
2. บริ ษั ท จั ด จำ � หน่ า ยของกำ � นั ล จะจั ด ส่ ง ของกำ � นั ล ให้
สมาชิกภายใน 2-4 สัปดาห์ หลังจากที่ธนาคารได้รับ
แบบฟอร์มการแลกรับของกำ�นัลจากสมาชิกบัตรโดย
สมบูรณ์ ยกเว้น สินค้าหมดสต็อก, ต้องรอการผลิตเพิม่
ระยะเวลาการรับของกำ�นัลอาจนานกว่าที่ก�ำ หนดไว้
3. กรุณาตรวจสอบสภาพของกำ�นัล ก่อนลงนามรับของ
กำ�นัลทุกครัง้ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิไม่รบั เปลีย่ นหรือ
รับคืนของกำ�นัล หากของกำ�นัลได้รบั การจัดส่งตามสถาน
ที่ท่สี มาชิกระบุและมีการลงนามรับของกำ�นัลเรียบร้อย
แล้ว กรณีของกำ�นัลทีม่ ใี บรับประกันคุณภาพหรือบริการ
จากบริษทั จัดจำ�หน่ายของกำ�นัล ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของการประกันคุณภาพและบริการจากบริษทั จัดจำ�หน่าย
ของกำ�นัล
4. สำ�หรับรายการท่องเทีย่ ว ธนาคารไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
การให้บริการ สมาชิกบัตรต้องตรวจสอบและปฏิบตั ติ าม
ระเบียบและกำ�หนดการเดินทางของบริษทั ที่ให้บริการ
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขอื่นๆ
1. แค็ตตาล็อกบัวหลวง Thank You Rewards เล่มนีม้ ี
ผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2564 หรือตามกำ�หนดเวลาที่ธนาคารจะ
พิจารณาเป็นประการอืน่ ซึง่ จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
2. ในกรณีของกำ�นัลบางรายการหมดสต็อกหรือเปลีย่ นรุน่ การ
ผลิตจากผูผ้ ลิต/บริษทั ผูจ้ ดั จำ�หน่ายของกำ�นัล ธนาคารขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือทดแทนด้วยของกำ�นัลทีม่ ี
คุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน
3. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ราย
ละเอียดของกำ�นัล เงื่อนไขหรือสิทธิประโชยน์ ใดๆ
ของรายการ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลา
อันสมควร โปรดศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม
เติม ที่ www.bangkokbank.com/creditcard กรณี
มีข้อโต้แย้ง คำ�ตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
4. รายการของกำ�นัลในแค็ตตาล็อกทุกรายการ รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

