
ผู้มีสิทธิเข้ารว่มเปน็สมาชกิสะสมคะแนนรายการ
“บัวหลวง Thank You Rewards”
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ทุกประเภท (ยกเวน้ 
บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอรเ์อเชีย ธนาคารกรุงเทพ, 
บัตรเครดิต Corporate / Purchasing, บัตรเสรมิ และบัตรเครดิต
อืน่ๆ ท่ีไม่ใหค้ะแนนสะสม Thank You Rewards) สามารถนำาคะแนน
สะสมของบตัรแต่ละประเภทมารวมกันเพือ่แลกรบัของกำานัลได้ ท้ังน้ี 
* ผู้ถือบัตรหลัก จะได้รบัสิทธิในการเข้ารว่มสะสมคะแนนรายการ

“บัวหลวง Thank You Rewards” โดยอตัโนมัติ
* ผู้ถือบัตรเสรมิ จะไม่ได้รบัสิทธเิข้ารว่มรายการน้ี แต่คะแนนสะสม

บัวหลวงจากการใช้จ่ายของบัตรเสริมจะถูกคำานวณรวมกับ
บัตรหลัก

การคิดคะแนนสะสมและการแจง้คะแนนสะสม
1. สำาหรับผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภท ยกเว้นบัตรพินนาเคิลบัตร

อินฟินิทและบัตรเครดิตผู้นำาแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ทุกๆ
25 บาท ท่ีสมาชิกใชจ้า่ยผ่านบัตรเครดิตเพื่อการซือ้สินค้าและ/
หรอืบรกิาร จะได้รบัคะแนนสะสม Thank You 1 คะแนน

2. สำาหรับผู้ถือบัตรพินนาเคิล บัตรอินฟินิท และบัตรเครดิตผู้นำา
แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ทุกๆ  25 บาท ท่ีสมาชิกใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตเพื่อการซือ้สินค้าและ/หรอืบรกิาร จะได้รบัคะแนนสะสม 
Premium 2 คะแนน (เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่)

3. คะแนนสะสมจะถูกคำานวณจากการซื้อสินค้าหรือบริการผ่าน
บัตรเครดิตของธนาคาร ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ยกเวน้
การซื้อหน่วยลงทุน, ซื้อประกันชีวิตแบบ Unit Linked,
การเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance),  ดอกเบี้ย
จากการใช้บัตรเครดิต, การชำาระค่าภาษีอากรทุกประเภท,
ค่าธรรมเนียมทุกประเภท, ค่าปรับ,ยอดเงินท่ีเกิดขึ้นจากการ
โอนยอดค้างชำาระจากสินเชื่อหรอืบัตรเครดิตอืน่ๆและรายการท่ี
เกิดจากการหักชำาระค่าบรกิารอตัโนมัติรายเดือนของการไฟฟ้า
นครหลวง,การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค และการประปานครหลวงผ่าน
บัตรเครดิต, รายการใชจ้า่ย ณ สถานีบรกิารน้ำามัน (MCC 5541,
MCC 5542) ท่ีมียอดการใชจ้า่ยเกินกวา่ 15,000 บาทต่อรอบ
บัญช ีและหา้งรา้นค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket / Super-
market) (MCC 5310, MCC 5411) เกินกวา่  20,000 บาทต่อ
รอบบัญชี, การชำาระค่าเทอมโรงเรยีน Assumption School
(ชาย), Assumption School (หญิง), เซนต์ฟรงั  ซสิซาเวยีร,์
Saint Louis College, สวนดุสิต,เงนิส่วนท่ีเพิ่มจากการแลก
ของกำานัล, การชำาระค่าผ่อนคอนโดศุภาลัย , การชำาระค่าซื้อต๋ัว
เครือ่งบนิทกุเท่ียวบนิจากบรษัิท Travel One, รายการ Be Smart 
ต๋ัวเครือ่งบิน Air Asia 0% 3 เดือน รายการใชจ้า่ย ณ รา้นค้าใน
เขตเศรษฐกิจยุโรป EEA (ตรวจสอบรายชือ่ประเทศได้ท่ี www.
bangkokbank.com/creditcard) และ รายการใชจ้า่ยผ่านบตัร
เครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอรเ์อเชยีธนาคารกรุงเทพ

4. คะแนนสะสม Thank You จากการใช้จา่ยผ่านบัตรเครดิตของ
ธนาคารทุกประเภท จะถูกนำามาคำานวณรวมกันเป็นรายสมาชิก
(Customer) และการใชจ้า่ยของบัตรเสรมิจะถูกคำานวณรวมกับ
บัตรหลัก

5. คะแนนสะสม Premium จากการใช้จ่ายผ่านบัตรพินนาเคิล
บัตรอนิฟินิทและบตัรเครดิตผู้นำาแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ จะถูก
นำามาคำานวณรวมกันเปน็รายสมาชกิ (Customer) และการใชจ้า่ย
ของบัตรเสรมิจะถูกคำานวณรวมกับบัตรหลัก

ข้อกำาหนดและเงือ่นไข

129,000  Points   พิเศษ 89,000 Points
36,000 Points + 5,900 Baht

3447
3448

Code
Code

สกู๊ตเตอรไ์ฟฟา้ ORP
• มอเตอร ์ 250 วตัต์  แบตเตอรี ่ตะก่ัวกรด 36 โวลต์  ความเรว็
25  กม./ชม. รบั น้ำาหนัก   100  กก. ไฟ led หน้า, ไฟหลัง, น้ำา
หนักเบา 16 กก. ตัวรถ  ขนาดเล็ก  กระทัดรดั  เด็กน่ังซอ้นท้ายได้ 
ขนาดล้อ 10 น้ิว รบัประกัน : มอเตอรแ์ละระบบไฟฟา้ 1 ปี, 
แบตเตอรี ่6 เดือน มี 3 สี : A.แดง, B.เหลือง, C.ดำา

71,900  Points     พิเศษ 24,000 Points
9,600 Points + 1,600 Baht

3455
3456

Code
Code

Caggioni กระเปา๋เดินทาง
รุน่ Bosco 28 น้ิว    
• กระเป๋าแบบซิป เบาพิเศษ 4 ล้อ หมุนได้ 360 องศา 
รหัสล๊อก TSA คันชักปรับได้ ขนาด : 49x31x71 ซม.   
น้ำาหนัก 4.1 กก. มี 2 สี : A.ดำา, B. ชมพู

DELTA จกัรยานเสือภเูขา 26 น้ิว เกียร ์21 สปดี
รุน่ FOXTROT
• เฟรม – ไฮเท็นไซน์สตีล,โชค๊ – รบัแรงกระแทกอย่างดี, 
คอแฮนด์ – อะลูมิเนียมอลัลอย,เบรค - วเีบรคหน้า – หลัง, 
วงล้อ – อะลูมิเนียมชัน้เด่ียว,ยาง – 26 x 2.125 น้ิว, มี 3 สี : 
A. เขียว, B. ฟา้, C. ส้ม (จดัส่งไม่ประกอบเป็นคัน)

69,900  Points      พิเศษ 42,000 Points
17,000 Points + 2,800 Baht

3449
3450

Code
Code

Chicco Red Bullet Balance Bike 
จกัรยานทรงตัวสำาหรบัเด็ก
• เบาะและแฮนด์สามารถปรบัระดับความสูงได้ เบาะและแฮนด์
ออ่นนุ่ม เฟรมอะลูมิเนียม ขนาด 16 น้ิว ล้อขนาด 11 น้ิว  
(จดัส่งไม่ประกอบเป็นคัน)

25,900  Points      พิเศษ 22,000 Points
8,800 Points + 1,500 Baht

3451
3452

Code
Code

Coido เครือ่งดดูฝุน่/น้ำา ในรถยนต์
รุน่ 6142
• ใชไ้ฟ 12 โวลต์จากท่ีจุดบุหรีใ่นรถยนต์ ถอดล้างทำาความ
สะอาดได้ มีหัวแปรงดูดพรม ดูดตามซอกมุม สายไฟยาว 
4 เมตร

16,000  Points      พิเศษ 10,900 Points3453
3454

Code
Code

Radison ปั๊ มแช ่2 น้ิว
รุน่ RDW-200AUTO 
• ระบบ AUTO น้ำาหนักเบา ระบบป้องกันมอเตอรไ์หม้ ฐานปั๊ ม
เปน็แบบเปิดและผลิตจากเหล็กหล่อ ระยะจุม่น้ำาสูงสุด 12 เมตร
แข็งแรง ติดต้ังง่าย ขนาดท่อน้ำาออก 2 น้ิว (50 มม.)                      
เหมาะกับการใชง้านในบ้านตกแต่งภายในสวนและงานเกษตร

59,900  Points      พิเศษ 35,500 Points
14,200 Points + 2,400 Baht

3457
3458

Code
Code

1 ใบ

1 ชดุ 4,400 Points + 700 Baht
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6.ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของท่านได้จากใบแจ้งยอด
ใช้จา่ยบัตรเครดิตท่ีธนาคารจดัส่งใหท้กุเดือนท่ีมกีารเคล่ือนไหว หรอื
โมบายแบงก์ก้ิงจากธนาคารกรุงเทพ หรอืโทร. 0 2638 4000 ต่อ 
1522

อายุคะแนนและการแจง้คะแนนสะสมหมดอายุ
คะแนนสะสมท่ีเกิดจากการใชบั้ตรเครดิตของธนาคารท่ีสมาชกิจะได้
รบัในแต่ละเดือนจะมีอายุ 3 ปี โดยคะแนนสะสมของเดือนท่ีเกิดข้ึน
ก่อนจะหมดอายุก่อน เมื่อครบกำาหนด 3 ปี ตัวอย่างเชน่ คะแนนสะสม
ท่ีได้รบัในเดือนมกราคม 2565 จะหมดอายุในเดือนธนัวาคม 2567 
คะแนนสะสมท่ีได้รบัในเดือนกุมภาพันธ ์ 2565 จะหมดอายุในเดือน
มกราคม 2568 เป็นต้น และหากท่านใชสิ้ทธนิำาคะแนนสะสมแลกรบั
ของกำานัล ธนาคารจะตัดคะแนน สะสมของเดือนท่ีเกิดขึ้นก่อน ท่าน
สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมท่ีจะหมดอายุได้จากใบแจง้ยอดใชจ้า่ย
บัตรเครดิตประจำาเดือน โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 3 เดือน
ก่อนท่ีคะแนนสะสมดังกล่าวจะหมดอายุ

การแลกรับของกำานัลรายการบัวหลวง Thank You  
Rewards
1. สิทธพิเิศษน้ี เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักของธนาคารเท่าน้ัน และ

คะแนนสะสมไมส่ามารถเปล่ียนเปน็เงนิสด หรอืโอนสิทธใิห ้ผู้อืน่ได้
2. ธนาคารขอสงวนสิทธใินการแลกไมล์สะสมรอยลัออคิดพลัส เฉพาะ

บัตรพนินาเคิล บัตรอนิฟินิท บัตรเครดิตผู้นำาแพลทินัม และบัตร
เครดิตวซีา่ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ท้ังน้ี กรณีท่ีผู้ถือ
บัตรพนินาเคิล บัตรอนิฟินิท บัตรเครดิตผู้นำาแพลทินัม และบัตร
เครดิตวซีา่ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ท่ีมบีตัรหลายประเภทจะได้
รบัสิทธนิำาคะแนนสะสม Premium และคะแนนสะสม Thank You 
มารวมกันเพือ่แลกรบัของกำานัลได้ ยกเวน้ การแลกไมล์สะสมรอยลั  
ออคิดพลัส

3. สามารถแลกรับของกำานัลรายการบัวหลวง Thank You  
Rewards ได้ 2 วธิ ีคือ
3.1 ใชค้ะแนนสะสมเพยีงอยา่งเดียว ตามจำานวนท่ีระบุในของกำานัล

แต่ละรายการ หรอื
3.2 ใชค้ะแนนสะสมพรอ้มเพิ่มเงนิ ตามจำานวนท่ีระบุในของกำานัล

แต่ละรายการ โดยธนาคารจะทำาการเก็บเงนิท่ีเพิ่มผ่านบัตร
เครดิตและแจ้งให้ทราบในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต 
(Statement) ต่อไป

4. การแลกของกำานัลรายการบัวหลวง Thank You Rewards 
สมาชกิบตัรจะต้องระบุรายละเอยีดลงในแบบฟอรม์การแลกรบัของ
กำานัลท่ีจดัเตรยีมไวใ้นแค็ตตาล็อกใหถ้กูต้องครบถ้วนและนำาส่งให้
แก่ธนาคารได้ 4 ชอ่งทาง ดังน้ี
4.1ทางโทรศพัท์ ผ่านเจา้หน้าท่ีบรกิารสมาชกิบัตร (ทุกวนั ตลอด 
24 ชม.)    
  สำาหรบับัตรเครดิตผู้นำา แพลทินัม  
  โทร. 0-2638-4888 (ทุกวนั 8.30 น. – 20.00 น.)  
  สำาหรบับัตรเครดิตวซีา่, มาสเตอรก์ารด์  
  โทร. 0-2638-4000   
  สำาหรบับัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมรกัินเอก็เพรส  
  โทร. 0-2638-4400

4.2 ทางโทรสารหมายเลข 0-2626-4789
4.3 ทางไปรษณีย์ตามท่ีระบุในแบบฟอร์มการแลกของกำานัล 

บัวหลวง Thank You Rewards ท้ังน้ีการส่งแบบฟอรม์
เพื่อแลกรับของกำานัลดังกล่าวของสมาชิกบัตรจะมีผล
สมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้รบัข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน

4.4 ทาง E-mail : Card.srv@bangkokbank.com 
5. เงือ่นไขการแลกของกำานัลเป็นไปตามท่ีธนาคารกำาหนดในกรณี
        ท่ีคะแนนสะสมไม่เพยีงพอ หรอืผิดนัดชำาระ ธนาคารสงวนสิทธใิน
     การยกเลิกคำาขอแลกของกำานัล ตามดุลยพนิิจของธนาคาร 
6.  การยกเลิกการเป็นสมาชกิบตัรจะทำาใหห้มดสิทธใินการนำาคะแนน  
     สะสมมาแลกของกำานัล

การจดัส่งของกำานัล 
1. ธนาคารจะแจง้ใหบ้รษัิทจดัจำาหน่ายของกำานัล จดัส่งของกำานัลให้

สมาชกิบัตรตามท่ีอยู่ในใบแจง้ยอดบัญชบัีตรเครดิตหรอืสถาน
ท่ีท่ีสมาชกิบัตรระบุโดยไม่คิดค่าบรกิารใดๆ ท้ังน้ีต้องเป็นการส่ง
ภายในประเทศเท่าน้ัน ยกเวน้ของกำานัลบางรายการท่ีสมาชกิต้อง
นำาบัตรกำานัลไปติดต่อขอรบัของกำานัลหรอืบรกิารตามสถานท่ีท่ี
ระบุไวใ้นแค็ตตาล็อก

2. บรษัิทจดัจำาหน่ายของกำานัลจะจดัส่งของกำานัลใหส้มาชกิภายใน 
2-4 สัปดาห ์หลังจากท่ีธนาคารได้รบัแบบฟอรม์การแลกรบัของ
กำานัลจากสมาชกิบัตรโดยสมบูรณ์ ยกเวน้ สินค้าหมดสต็อก, ต้อง
รอการผลิตเพิม่ ระยะเวลาการรบัของกำานัลอาจนานกวา่ท่ีกำาหนดไว้

3. กรุณาตรวจสอบสภาพของกำานัล ก่อนลงนามรบัของกำานัลทุก
ครัง้ โดยธนาคารขอสงวนสิทธไิม่รบัเปล่ียนหรอืรบัคืนของกำานัล 
หากของกำานัลได้รับการจัดส่งตามสถานท่ีท่ีสมาชิกระบุและมี
การลงนามรบัของกำานัลเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีของกำานัลท่ีมีใบรบั
ประกันคุณภาพหรอืบรกิารจากบรษัิทจดัจำาหน่ายของกำานัล ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบของการประกันคุณภาพและบรกิารจาก
บรษัิทจดัจำาหน่ายของกำานัล 

4. สำาหรบัรายการท่องเท่ียว ธนาคารไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการให้
บรกิาร สมาชิกบัตรต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามระเบียบและ
กำาหนดการเดินทางของบรษัิทท่ีใหบ้รกิาร

ข้อกำาหนดและเงือ่นไขอืน่ๆ 
1. แค็ตตาล็อกบัวหลวง Thank You Rewards เล่มน้ีมีผลบังคับ

ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566 หรอื
ตามกำาหนดเวลาท่ีธนาคารจะพจิารณาเปน็ประการอืน่ซึง่จะแจง้ให้
สมาชกิทราบต่อไป

2. ในกรณีของกำานัลบางรายการหมดสต็อกหรอืเปล่ียนรุน่การผลิต
จากผู้ผลิต/บรษัิทผู้จดัจำาหน่ายของกำานัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรอืทดแทนด้วยของกำานัลท่ีมคุีณภาพและราคา
ใกล้เคียงกัน

3. ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด 
ของกำานัล เงือ่นไขหรอืสิทธปิระโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยแจง้ให้
ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอนัสมควร โปรดศกึษา ตรวจสอบราย
ละเอยีดเพิม่เติม ท่ี www.bangkokbank.com/creditcard 
กรณีมีข้อโต้แย้ง คำาตัดสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด

4. รายการของกำานัลในแค็ตตาล็อกทกุรายการ รวมภาษีมูลค่าเพิม่
เรยีบรอ้ยแล้ว


