
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกสะสมคะแนนรายการ
“บัวหลวง Thank You Rewards” 
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ทุกประเภท 
(ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย 
ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตองค์กร, บัตรเครดิตจัดซ้ือ, บัตร
เสริม และบัตรเครดิตอ่ืนๆ ท่ีไม่ให้คะแนนสะสม Thank You 
Rewards) สามารถนำาคะแนนสะสมของบัตรแต่ละประเภท
มารวมกันเพ่ือแลกรับของกำานัลได้ ท้ังน้ี 
* ผู้ถือบัตรหลัก จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมสะสม

คะแนนรายการ “บัวหลวง Thank You Rewards” 
โดยอัตโนมัติ

* ผู้ถือบัตรเสริม จะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ แต่
คะแนนสะสมบัวหลวงจากการใช้จ่ายของบัตรเสริมจะ
ถูกคำานวณรวมกับบัตรหลัก

การคิดคะแนนสะสมและการแจ้งคะแนนสะสม
1. สำาหรับผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภท ยกเว้นบัตรอินฟินิท และ

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

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

3. คะแนนสะสมจะถูกคำานวณจากการซ้ือสินค้าหรือบริการ 
ผ่านบัตรเครดิตของธนาคาร ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ยกเว้น การซ้ือหน่วยลงทุน, การเบิกเงินสดล่วงหน้า 
(Cash Advance), ดอกเบ้ียจากการใช้บัตรเครดิต, 
การชำาระค่าภาษีอากรทุกประเภท, ค่าธรรมเนียมทุก 
ประเภท, ค่าปรับ, ยอดเ งินท่ีเ กิด ข้ึนจากการ 
โอนยอดค้างชำาระจากสินเช่ือหรือบัตรเครดิตอ่ืนๆ 
และรายการท่ีเกิดจากการหักชำาระค่าบริการอัตโนมัติ 
รายเดือนของการไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และการประปานครหลวงผ่านบัตรเครดิต, รายการใช้จ่าย 
ณ สถานีบริการนำา้มัน ท่ีมียอดการใช้จ่ายเกินกว่า 15,000 
บาทต่อรอบบัญชี และห้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hyper-
market / Supermarket) เกินกว่า  20,000 บาทต่อรอบบัญชี, 
การชำาระค่าเทอมโรงเรียน Assumption School (ชาย), 
Assumption School (หญิง), เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์, Saint 
Louis College, สวนดุสิต, เงินส่วนท่ีเพ่ิมจากการแลกของ 

กำานัล, การชำาระค่าผ่อนคอนโดศุภาลัย , การชำาระค่าซ้ือต๋ัว
เคร่ืองบินทุกเท่ียวบินจากบริษัท Travel One, รายการ Be 
Smart ต๋ัวเคร่ืองบิน Air Asia 0% 3 เดือน, รายการใช้จ่าย ณ 
ร้านค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป EEA  และรายการใช้จ่ายผ่าน 
บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ

4. คะแนนสะสม Thank You จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 
ของธนาคารทุกประเภท จะถูกนำามาคำานวณรวมกันเป็น 
รายสมาชิก (Customer) และการใช้จ่ายของบัตรเสริมจะถูก 
คำานวณรวมกับบัตรหลัก

5. คะแนนสะสม Premium จากการใช้จ่ายผ่านบัตรอินฟินิท 
และบัตรเครดิตผู้นำาแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ จะถูกนำามา
คำานวณรวมกันเป็นรายสมาชิก (Customer) และการใช้จ่าย
ของบัตรเสริมจะถูกคำานวณรวมกับบัตรหลัก

6.ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของท่านได้จากใบแจ้ง
ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตท่ีธนาคารจัดส่งให้ทุกเดือนท่ีมีการ
เคล่ือนไหว

อายุคะแนนและการแจ้งคะแนนสะสมหมดอายุ
 คะแนนสะสมที่ เกิดจากการใช้บัตร เครดิตของ 
ธนาคารที่สมาชิกจะได้รับในแต่ละเดือน จะมีอายุ 
3 ปี โดยคะแนนสะสมของเดือนที่ เกิดขึ้นก่อนจะ
หมดอายุก่อน เมื่อครบกำาหนด 3 ปี ตัวอย่างเช่น 
ค ะแนนส ะสมที่ ไ ด้ รั บ ใ น เ ดื อนมกร าคม  2 5 6 3 
จะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2565 คะแนนสะสมที่ได ้
รบัในเดอืนกมุภาพนัธ ์2563 จะหมดอายใุนเดอืนมกราคม 
2566 เป็นต้น และหากท่านใช้สิทธินำาคะแนนสะสมแลก
รับของกำานัล ธนาคารจะตัดคะแนนสะสมของเดือนที่
เกิดขึ้นก่อน ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่ 
จะหมดอายุได้จากใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตประจำา 
เดือน โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 เดือนก่อน
ที่คะแนนสะสมดังกล่าวจะหมดอายุ หรือโมบายแบงก์กิ้ง 
จากธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร. 0 2638 4000 ต่อ 1522
การแลกรบัของกำานลัรายการบวัหลวง Thank You Rewards

1. สิทธิพิเศษน้ี เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักของธนาคารเท่าน้ัน 
และคะแนนสะสมไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสด หรือโอน
สิทธิให้ผู้อ่ืนได้

2. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแลกไมล์สะสมรอยัล 
ออคิดพลัส เฉพาะบัตรอินฟินิท, บัตรเครดิตผู้นำาแพลทินัม 
และบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ 
เ ท่ า น้ั น  ท้ั ง น้ี  ก ร ณี ท่ี ผู้ ถื อ บั ต ร อิ น ฟิ นิ ท 

ข้อกำ หนดและเงื่อนไข



บัตรเครดิต ผู้นำาแพลทินัม และบัตรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ท่ีมีบัตรหลายประเภทจะ 
ได้รับสิทธินำาคะแนนสะสม Premium และคะแนนสะสม 
Thank You มารวมกันเพ่ือแลกรับของกำานัลได้ 
ยกเว้นการแลกไมล์สะสมรอยัล ออคิดพลัส

3. สามารถแลกรับของกำานัลรายการบัวหลวง Thank You 
Rewards ได้ 2 วิธี คือ
3.1 ใช้คะแนนสะสมเพียงอย่างเดียว ตามจำานวนที่ระบุ

ในของกำานัลแต่ละรายการ หรือ
3.2 ใช้คะแนนสะสมพร้อมเพิ่มเงิน ตามจำานวนที่ระบุใน

ของกำานัลแต่ละรายการ โดยธนาคารจะทำาการเก็บ
เงนิทีเ่พิม่ผา่นบตัรเครดติและแจง้ใหท้ราบในใบแจง้
ยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป

4. การแลกของกำานัลรายการบัวหลวง Thank You  
Rewards สมาชิกบัตรจะต้องระบุรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์มการแลกรับของกำานัลที่จัดเตรียมไว้ในแค็ต
ตาล็อกให้ถูกต้องครบถ้วนและนำาส่งให้แก่ธนาคารได้  
4 ช่องทาง ดังนี้
4.1ทางโทรศัพท์ ผ่านเจ้าหน้าท่ีบริการสมาชิกบัตร สำาหรับผู้

ถือ บัต ร อิน ฟิ นิท  ธนาคา รก รุง เ ทพ  โท ร .  
0-2638-4899 (ทุกวัน ตลอด 24 ชม.) สำาหรับบัตร
เครดิตผู้นำา แพลทินัม โทร. 0-2638-4888 (ทุกวัน ตลอด 
24 ชม.) สำาหรับบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด โทร.  
0-2638-4000 (ทุกวัน 8.30 น. – 20.00 น.) สำาหรับ
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กเพรส โทร. 
0-2638-4400 (ทุกวัน 8.30 น. – 20.00 น.)

4.2 ทางโทรสารหมายเลข 0-2626-4789
4.3 ทางไปรษณีย์ตามที่ระบุในแบบฟอร์มการแลกของ

กำานัลบัวหลวง Thank You Rewards ทั้งนี้การ
ส่งแบบฟอร์มเพื่อแลกรับของกำานัลดังกล่าวของ
สมาชิกบัตรจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

4.4 ทาง E-mail : Card.srv@bangkokbank.com 
5. เง่ือนไขการแลกของกำานัลเป็นไปตามท่ีธนาคารกำาหนดใน

กรณีท่ีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ หรือผิดนัดชำาระ ธนาคาร
สงวนสิทธิในการยกเลิกคำาขอแลกของกำานัล ตามดุลยพินิจ
ของธนาคาร 

6. การยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรจะทำาให้หมดสิทธิใน 
การนำาคะแนนสะสมมาแลกของกำานัล

การจัดส่งของกำานัล 
1. ธนาคารจะแจ้งให้บริษัทจัดจำาหน่ายของกำานัล จัดส่งของ

กำานัลให้สมาชิกบัตรตามท่ีอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
หรือสถานท่ีท่ีสมาชิกบัตรระบุโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ท้ังน้ี
ต้องเป็นการส่งภายในประเทศเท่าน้ัน ยกเว้นของกำานัลบาง
รายการท่ีสมาชิกต้องนำาบัตรกำานัลไปติดต่อขอรับของกำานัล
หรือบริการตามสถานท่ีท่ีระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

2. บริษัทจัดจำาหน่ายของกำานัลจะจัดส่งของกำานัลให้
สมาชิกภายใน 2-4 สัปดาห์ หลังจากที่ธนาคารได้รับ
แบบฟอร์มการแลกรับของกำานัลจากสมาชิกบัตรโดย
สมบรูณ ์ยกเว้น สนิค้าหมดสตอ็ก, ตอ้งรอการผลติเพิม่ 
ระยะเวลาการรับของกำานัลอาจนานกว่าที่กำาหนดไว้

3. กรุณาตรวจสอบสภาพของกำานัล ก่อนลงนามรับของ
กำานัลทุกคร้ัง โดยธนาคารขอสงวนสิทธิไม่รับเปล่ียนหรือ
รับคืนของกำานัล หากของกำานัลได้รับการจัดส่งตามสถาน
ท่ีท่ีสมาชิกระบุและมีการลงนามรับของกำานัลเรียบร้อย
แล้ว กรณีของกำานัลท่ีมีใบรับประกันคุณภาพหรือบริการ
จากบริษัทจัดจำาหน่ายของกำานัล ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของการประกันคุณภาพและบริการจากบริษัทจัดจำาหน่าย
ของกำานัล 

4. สำาหรับรายการท่องเท่ียว ธนาคารไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การให้บริการ สมาชิกบัตรต้องตรวจสอบและปฏิบัติตาม
ระเบียบและกำาหนดการเดินทางของบริษัทท่ีให้บริการ

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ 
1. แค็ตตาล็อกบัวหลวง Thank You Rewards เล่มน้ีมีผล 

บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 กรกฎาคม 
2564 หรือตามกำาหนดเวลาท่ีธนาคารจะพิจารณาเป็น 
ประการอ่ืน ซ่ึงจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

2. ในกรณีของกำานัลบางรายการหมดสต็อกหรือเปล่ียนรุ่นการ
ผลิตจากผู้ผลิต/บริษัทผู้จัดจำาหน่ายของกำานัล ธนาคารขอ
สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือทดแทนด้วยของกำานัลท่ีมี
คุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน

3. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ราย
ละเอียดของกำานัล เงื่อนไขหรือสิทธิประโชยน์ใดๆ 
ของรายการ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลา
อันสมควร  โปรดศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม
เติม ที่  www.bangkokbank.com/creditcard กรณี
มีข้อโต้แย้ง คำาตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

4. รายการของกำานัลในแค็ตตาล็อกทุกรายการ รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว




