
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 31 กรกฎาคม 2564 • เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
และเพื่อป้องกันการแลกของกำ 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 31 กรกฎาคม 2564          Thank You Rewards 
Bualuang Thank You Rewards Redemption Form




