
น
ช
ย
โ
ะ
ร
ิ
ป
คูมือสิทธรเอเชีย แพลทินัม
บัตรเครดิตาแรอด ธนาคารกรงุ เทพ
มาสเตอรก

าย
บ
ส
น
ิ
บ
ก
ว
ด
ะ
ส
ชอป
ียว
คุมงายในบัตรเด

เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป

สารบัญ
สิทธิประโยชน
บัตรเครดิตแอรเอเชีย แพลทินัม
มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ
ขอกำหนดและเง�อนไขของสิทธิประโยชน
ขอกำหนดและเง�อนไข
สมาชิก AirAsia BIG Loyalty
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สิทธิประโยชน

บัตรเครดิตแอรเอเชีย แพลทินัม
มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ
สะสมคะแนนแลกสิทธิ์บินฟรีไดเร็วยิ่งขึ้น
AirAsia BIG Points

ทุกการใชจายผานบัตร 20 บาท
รับ 1 BIG Point (*1),(*2)
• สะสมเพ�อแลกเทีย่ วบินแอรเอเชีย ทีแ่ อป AirAsia
BIG Loyalty หรือ www.airasiabig.com
• ใชแทนเงินสดจายคา โรงแรม กิจกรรม ทัวร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.airasiabig.com

รับคะแนน BIG Points สูงสุด 10 เทา

• รับคะแนน 3 เทา สำหรับการใชจายผานบัตรที่
www.airasia.com, แอร เ อเชี ย โมบายแอป,
www.airasiabig.com, แอป AirAsia BIG Loyalty
และเคานเตอรจำหนายบัตรโดยสาร (จำกัดคะแนน
พิเศษสูงสุด 1,000 คะแนน ตอบัตรตอรอบบัญชี)
• รับคะแนนสูงสุด 7 เทา จากทุก 1 ริงกิตมาเลเซีย
หรือ 10 บาทไทยโดยประมาณ เม�อเดินทางดวย
สายการบินแอรเอเชียทั่วโลก จากสิทธิ์การเปน
สมาชิกระดับ Platinum ของ AirAsia BIG Loyalty

Priority Booking

รับสิทธิ์สำรองที่นั่งโปรโมชั่นกอนใคร (*6)
• ซือ้ บัตรโดยสารเริม่ ตน 0 บาทกอนใคร 24 ชัว่ โมง
สำหรับโปรโมชั่น BIG Sales
• แลก BIG Points เปนบัตรโดยสารโปรโมชั่น Final
Call Sales กอนใคร 7 วัน

รับสิทธิ์เปนสมาชิกระดับ Platinum ของ
AirAsia BIG Loyalty ทันที (*3)

• ทุกการใชจาย 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 10 บาทไทย
โดยประมาณ รับคะแนน BIG Points สูงสุด 7
BIG Points สำหรับ การเดินทางดวยสายการบิน
แอรเอเชียทั่วโลก
o รับคะแนนสูงสุด 5.5 BIG Points
เม�อชำระคาบัตรโดยสารประเภท Low Fare
1

o รับคะแนน 7 BIG Points
เม�อชำระคาบัตรโดยสารประเภท Premium Flex/
Premium Flat Bed
• รักษาสถานะสมาชิก Platinum ในปถดั ไป เม�อมียอด
ใชจายตั้งแต 100,000 บาท และมียอดใชจายกับ
สายการบินแอรเอเชีย อยางนอย 5,000 บาท
ตอป (นับยอดใชจาย 12 เดือน นับจากเดือนที่
บัตรไดรับการอนุมัติของทุกป)
ตรวจสอบสถานะสมาชิก ยอดคะแนน BIG Points
สะสม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่แอป
AirAsia BIG Loyalty และ www.airasiabig.com

แบงชำระสบาย ๆ 0% 3 เดือน
กับโปรแกรม Be Smart ที่ www.airasia.com

ดอกเบีย้ 0%, 0.79% นานสูงสุด 10 เดือน
ที่ www.airasia.com (*4)

• แบงชำระ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน สำหรับยอด
การใชจายที่แอรเอเชีย ตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไปตอ
บัตรตอรายการ (ไมไดรับคะแนน BIG Points)
• แบงชำระ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.79% นาน 6 เดือน
หรือ 10 เดือน สำหรับยอดใชจายที่แอรเอเชีย
ตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไปตอบัตรตอรายการ (รับ
คะแนน BIG Points ตามเง�อนไขทีธ่ นาคารกำหนด)

สวนลดทันใจ
ล็อกอินสมาชิก BIG รับสวนลดทันที 40 บาท
เม�อจองเที่ยวบินแอรเอเชีย ที่ www.airasia.com หรือ
แอรเอเชียโมบายแอป

สิทธิประโยชนฟรีเปนขบวนในปแรก
บัตรกำนัลฝากสัมภาระใตทองเคร�อง (*5)
จำนวน 2 ใบในปแรก
• บริการฝากสัมภาระใตทองเคร�องน้ำหนักไมเกิน
15 กก. สำหรับเสนทางในประเทศ และไมเกิน 20 กก.
สำหรับเสนทางระหวางประเทศ ของสายการบิน
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ไทยแอรเอเชีย (FD) หรือสายการบินไทยแอรเอเชีย
เอ็กซ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินใน
ประเทศไทย เพยี งแสดงบัตรกำนัล พรอมบัตรเครดิต
แอรเอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ที่มีช�อสกุลตรงกัน
ขณะทำการเช็คอิน ที่เคานเตอรเช็คอินแอรเอเชีย
ทุกสนามบินในประเทศไทย ณ วันเดนิ ทางเพอ� รับสิทธิ์
• รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ ในปถดั ไป เม�อมี
ยอดใชจา ยผานบัตรสะสม นับยอดใชจา ยจากการซือ้
สินคาหรือบริการ รวมรายการซื้อหนวยลงทุน
และชำระคาประกัน ตั้งแต ม.ค. – ธ.ค. ของทุกป
o รับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใตทอ งเคร�อง จำนวน
2 ใบ เม�อมียอดใชจายตั้งแต 100,000 บาท
และมี ย อดใช จ  า ยกั บ สายการบิ น แอร เ อเชี ย
อยางนอย 5,000 บาทตอป
o รับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใตทอ งเคร�อง จำนวน
4 ใบ เม�อมียอดใชจายตั้งแต 200,000 บาท
และ มียอดใชจายกับสายการบินแอรเอเชีย
อยางนอย 10,000 บาทตอป

บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat (*5)
จำนวน 2 ใบในปแรก

• บริการเลือกที่นั่งเปน Hot Seat สำหรับเที่ยวบิน
ไทยแอรเอเชีย (FD) หรือไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ)
ที ่ เ ดิ น ทางออกจากทุ ก สนามบิ น ในประเทศไทย
เพียงแสดงบัตรกำนัล พรอมบัตรเครดิตแอรเอเชีย
ธนาคารกรุงเทพ ที่มีช�อสกุลตรงกัน ขณะทำการ
เช็คอิน ที่เคานเตอรเช็คอินแอรเอเชีย ทุกสนามบิน
ในประเทศไทย ณ วันเดินทางเพ�อรับสิทธิ์
• รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปถดั ไป เม�อมี
ยอดใชจา ยผานบัตรสะสม นับยอดใชจา ยจากการซือ้
สินคาหรือบริการ รวมรายการซื้อหนวยลงทุน
และชำระคาประกัน ตั้งแต ม.ค. – ธ.ค.ของทุกป
o รับบัตรกำนัล Hot Seat จำนวน 2 ใบ เม�อมี
ยอดใชจา ยตัง้ แต 100,000 บาท และมียอดใชจา ย
กับสายการบินแอรเอเชียอยางนอย 5,000 บาท
ตอป
o รับบัตรกำนัล Hot Seat จำนวน 4 ใบ เม�อมี
ยอดใชจา ยตัง้ แต 200,000 บาท และมียอดใชจา ย
กับสายการบินแอรเอเชยี อยางนอย 10,000 บาท
ตอป
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บัตรกำนัลบริการเคร�องด�มรอนหรือเย็น
บนเคร�อง มูลคา 60 บาท (*5)
จำนวน 6 ใบในปแรก

• บริการเคร�องด�มรอนหรือเย็นบนเคร�อง มูลคา 60
บาท สำหรับเที่ยวบินไทยแอรเอเชีย (FD) หรือ
ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) เพียงแสดงบัตรกำนัล
บัตรโดยสาร ที่มีช�อสกุลตรงกัน แกพนักงาน
ตอนรับบนเคร�องบิน
• รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปถดั ไป เม�อมี
ยอดใชจา ยผานบัตรสะสม นับยอดใชจา ยจากการ
ซือ้ สินคาหรือบริการ รวมรายการซือ้ หนวยลงทุน
และชำระคาประกัน ตั้งแต ม.ค. – ธ.ค. ของทุกป
o รับบัตรกำนัลเคร�องด�ม จำนวน 6 ใบ เม�อมี
ยอดใชจายตั้งแต 100,000 บาท และมียอด
ใชจายกับสายการบินแอรเอเชียอยางนอย
5,000 บาทตอป
o รับบัตรกำนัลเคร�องด�ม จำนวน 12 ใบ เม�อมี
ยอดใชจายตั้งแต 200,000 บาท และมียอด
ใชจายกับสายการบินแอรเอเชียอยางนอย
10,000 บาทตอป

Xpress Check In
บริการเคานเตอรเช็คอินพิเศษ (*6)

บริการเคานเตอรเช็คอินพิเศษ เม�อแสดงบัตรเครดิต
แอรเอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ณ เคานเตอรเช็คอิน
แอรเอเชีย ที่สนามบินดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม
หาดใหญ อูตะเภา และกระบี่

Xpress Boarding
บริการขึ้นเคร�องกอนใคร (*6)

บริ ก ารขึ ้ น เคร� อ งก อ นใคร เม� อ แสดงบั ต รเครดิ ต
แอรเอเชีย ธนาคารกรุงเทพ แกพนักงานทีป่ ระตูทางออก
ขึ้นเคร�องของทุกสนามบินในประเทศไทย

Xpress Baggage
บริการรับกระเปากอนใคร (*6)

บริการรับกระเปา กอนใคร เมอ� แสดงบัตรเครดิตแอรเอเชยี
ธนาคารกรุงเทพ ณ เคานเตอรเช็คอินแอรเอเชีย
ทุกสนามบินในประเทศไทย
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เพิ่มความอุนใจและมั่นใจ
กับ Personal Assistance Service

บริการชวยประสานงาน และใหคำปรึกษา ตลอด 24
ชัว่ โมง ทัว่ ประเทศ ทีโ่ ทร. 0 2638 4000 ซึง่ ครอบคลุม
เฉพาะการใหขอ มูลและประสานงานในกรณีตา งๆ ดังนี้
1. ประสานงานกรณีรถเสียฉุกเฉิน
(Roadside Emergency)
• ใหขอ มูลศูนยบริการ / อูซ อ มรถยนตท่ใี กลทส่ี ดุ
• ใหขอ มูล หรือแนะนำตัวแทนบริการรถยกลาก
• สอบถามเสนทาง
• ใหคำแนะนำทางดานเทคนิค
• ประสานงานกรณีรถเสยี ฉุกเฉนิ หรือรถยกลาก
2. ความชวยเหลือทางการแพทย (Medical Assistance)
• ใหขอ มูลโรงพยาบาล / สถานพยาบาลที่ใกลทส่ี ดุ
• ประสานงานเคล�อนยายผูปวยสงโรงพยาบาล
/ สถานพยาบาล
• ประสานงานเชิญแพทยมาตรวจรักษาที่บาน
3. บริการเลขาสวนตัว (Concierge Service)
• จองรถลีมูซีน
• จองรถเชา
• จองภัตตาคาร
• สำรองเวลาออกรอบกอลฟ
• จองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน
• จองบัตรชมภาพยนตร
• ประสานงานจัดสงดอกไม
• จองบัตรชมคอนเสิรต และการแสดงตางๆ
4. ใหคำแนะนำการเดินทาง (Travel Information)
• ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง เชน การทำ
วีซา หนังสือเดินทางหรือสัมภาระสูญหาย
กรณีเจ็บปวยระหวางเดินทาง ฯลฯ
• ใหคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว และ
เสนทางทั่วประเทศไทย
5. ความชวยเหลือภายในบาน (Home Assistance)
• ประสานงานการซ อ มเคร� อ งใช ไ ฟฟ า เช น
เคร�องซักผา คอมพิวเตอร เคร�องโทรสาร
ไมโครเวฟ ตูเย็น กลองวีดีโอ เคร�องเสียง
เคร�องปรับอากาศ เปนตน
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•
•
•
•
•

ประสานงานการซอมประปา และเคร�องสุขภัณฑ
ติดตอชางกุญแจ
ประสานงานการกำจัดแมลง
ประสานงานการซอมหลังคาและเพดาน
ประสานงานการติดตั้งโทรศัพท
และเคร�องใชไฟฟา
• ใหขอมูลหรือแนะนำรานจำหนายอะไหล และ
อุปกรณเคร�องใชไฟฟา เชน โทรทัศน
เคร�องเลนดีวีดี
• ประสานงานการซือ้ และจัดสงโทรศัพทมอื ถือ
ซิมการด และอ�นๆ
หมายเหตุ : การรับบริการที่ตอเน�องกับการใหขอมูล
หรือประสานงานดังกลาวขางตน ผูถือบัตรเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายเอง

ประสบการณที่ ใหชีวิตคุณมีความหมาย
มากขึน้ กับ MasterCard Priceless Cities

โปรแกรมทีค่ ดั สรรใหผถู อื บัตรมาสเตอรการด ไดสมั ผัส
กับประสบการณท่ีไมอาจลืมเลือนในเมืองตาง ๆ ทัว่ โลก
เปดโลกประสบการณใหม ๆ ใหคณ
ุ ไดสมั ผัสกับสิง่ ใหม ๆ
ที่ไมเหมือนใคร จะดีแคไหน ถาคุณจะไดเห็นลูก ๆ ของคุณ
เลนเซิฟบอรดเปนครัง้ แรกในชีวติ หรือรอยยิม้ ของเคา
เวลาที่ไดเห็นนักกีฬาคนโปรด เรารูว า มีคา ยิง่ นัก เราจึง
อยากใหคณ
ุ ใชมนั กับสิง่ ทีม่ คี วามหมายกับคนทีค่ ณ
ุ รัก
เติมเต็มความฝน สรางความทรงจำดี ๆ ไปตลอดชีวติ
Start Something Priceless
• TRAVEL LUXURIES
พบกับโปรแกรมทองเทีย่ วสุดประทับใจทัว่ ทุกมุมโลก
ขอเสนอพิเศษจากสายการบิน บริการรถเชา และ
อ�น ๆ อีกมากมาย
• RECREATIONAL PLEASURES
เพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง ๆ ทีน่ า ต�นตาต�นใจ เชน
โปรแกรมนั่งบอลลูนชมเมือง เลนกอลฟ ณ
สนามกอลฟมาตรฐานโลก พรอมรับขอเสนอ
สุดพิเศษ
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• GOURMET EXPERIENCES
สัมผัสกับประสบการณทานอาหารมือ้ พิเศษทีค่ ดั สรร
หลากหลายเมนู พรอมเสริฟและใหบริการ จาก
รานอาหารและภัตตาคารช�อดัง
• WELLNESS AND RELAXATION
รับขอเสนอสุดพิเศษและเพลิดเพลินกับโปรแกรมสปา
ทรีทเมนท ดีท็อกซ ที่เลือกสรรมาใหบริการ กวา
100 แหงทั่วภูมิภาค
• RETAIL THERAPY
สัมผัสกับประสบการณชอปปงทั่วทุกมุมโลก
เพลิดเพลินกับสวนลดสุดพิเศษ พรอมรับของ
ที่ระลึก และอ�น ๆ อีกมากมาย
โปรดตรวจสอบรายละเอียดสิทธิพิเศษนี้ ไดที่
www.priceless.com
* สิทธิพิเศษนี้เปนบริการของ MasterCard ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงได

ประกันอุบัติเหตุขณะเดินทาง

ผูถือบัตร คูสมรส และบุตรอายุไมเกิน 23 ป จะไดรับ
การประกันอุบัติเหตุขณะเดินทาง ในวงเงินรวมสูงสุด
200,000 USD* เม�อชำระคาโดยสารขนสงสาธารณะ
ที่ไดรับอนุญาตและมีตารางเดินทางที่แนนอนดวยบัตร
เครดิตแอรเอเชีย แพลทินัม มาสเตอรการด ธนาคาร
กรุงเทพ
* ความคุมครองอุบัติเหตุ เปนไปตามเง�อนไขของ
ผูรับประกัน

รับสวนลดและสิทธิประโยชนมากมาย

รับความคุม คาจากการใชจา ยในสินคาและบริการหมวด
ตางๆ ทั้งโรงแรม รานอาหาร ทองเที่ยว ชอปปง
สุขภาพ ความงามและกีฬา รายละเอียดเพิ่มเติม
www.bangkokbank.com/creditcard
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ขอกำหนดและเง�อนไข
ของสิทธิประโยชน
(*1) การรับคะแนน BIG Points
1. ทุก 20 บาท ไดรับ 1 คะแนน BIG Points ของสายการบินไทยแอรเอเชีย โดยคำนวณ
จากการซื้อสินคาหรือบริการผานบัตรเครดิตแอรเอเชียจากรานคาและสถานบริการทั้งใน
ประเทศ หรือตางประเทศ ไมนับรวมรายการแบงชำระบัตรโดยสารแอรเอเชีย 0% นาน 3
เดือน ยอดใชจายที่ปมน้ำมันคาลเท็กซ บางจาก และเอสโซ ตามโปรโมชั่น CashBack 3%
รายการหักชำระคาไฟฟาน้ำประปาอัตโนมัติผานบัตรเครดิตแอรเอเชีย รายการซื้อหนวย
ลงทุน รายการเบิกถอนเงินสดลวงหนา ดอกเบี้ยจากการใชบัตรเครดิต การชำระคา
ภาษีอากร คาธรรมเนียมทุกประเภท คาปรับ ยอดเงินที่เกิดขึ้นจากการโอนยอดคางชำระ
จากสินเช�อหรือบัตรเครดิตอ�น ๆ
2. รายการชำระ ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศตาม Merchant Category Code (MCC)
5541, 5542 จะไดร บั คะแนนสูงสุดจากยอดใชจ า ยไมเ กนิ 15,000 บาท ตอหมวดรานคา ตอ
รอบชำระในรอบบัญชีเดยี วกัน และหา งรานคาปลีกขนาดใหญ (Hypermarket/Supermarket)
ตาม Merchant Category Code (MCC) 5310, 5411 ที่กำหนดจะไดรับคะแนนสูงสุด
จากยอดใชจายไมเกิน 20,000 บาท ตอหมวดรานคา ตอรอบชำระในรอบบัญชีเดียวกัน
โดยการใหคะแนนสะสมในหมวดรานคาขางตนจะใหภายในวันสิ้นสุดรอบบัญชี
3. คะแนน BIG Points จะถกู คำนวณรวมบัตรหลักและบตั รเสริม ตามบัญชีของผูถ อื บัตรหลัก
4. บัตรนี้ ไมไดรับคะแนนสะสม Thank You หรือคะแนนสะสม Premium ของธนาคาร
5. หากผูถือบัตร มีบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา 1 ใบ บัตรเครดิตอ�นๆ ของ
ธนาคารยังสามารถสะสมคะแนน แลกของกำนัล และแลกไมลเดินทางของสายการบินตาง ๆ
ไดตามปกติ ตามสิทธิประโยชนหลักของบัตรที่ใชจาย เชน บัตรผูนำแพลทินัม ได Premium
Points เปนตน
6. คะแนน BIG Points ไมส ามารถโอนเปน Thank you points แลกของสมนาคุณของธนาคาร
หรือเงินสดได และไมสามารถโอนคะแนนใหสมาชิกบัตรอ�นของธนาคารกรุงเทพได
7. ในกรณีที่ผูถือบัตรปฎิเสธยอดใชจาย หรือ คืนสินคา/บริการ หรือ สาเหตุอ�นๆ ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนคะแนนสะสม BIG Points ที่ธนาคารไดนำสงแก AirAsia BIG
ไปแลว หรือ คะแนนสะสม Thank You Rewards กรณีที่คะแนนสะสม BIG Points ที่มีอยู
ไมเพียงพอใหเรียกคืน โดยธนาคารจะแจงจำนวนคะแนนที่เรียกคืนใหผูถือบัตรทราบ
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิคำนวณคะแนน BIG Points เฉพาะผูถือบัตรที่ยังคงสภาพเปน
สมาชิกบัตร และไมมีการผิดนัดชำระและคางชำระ
(*2) การสะสมคะแนน และแลกคะแนน BIG Points
1. ผูถือบัตรจะไดรับการลงทะเบียนเปนสมาชิกแอรเอเชียบิ๊กโดยอัตโนมัติ ภายหลังจากที่
บัตรเครดิตไดรับการอนุมัติจากทางธนาคารฯ
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2. หมายเลข AirAsia BIG ID จะถูกสงไปยังอีเมลที่ไดแจงไวในใบคำขอเปนผูสมัครบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ
3. กรุณาตัง้ รหัสผานใหม เมอ� ทำการล็อกอินเขา สูบ ญั ชีสมาชิกเปน ครัง้ แรกที่ www.airasiabig.com
เพ�อเริ่มสะสมคะแนน AirAsia BIG Points
4. ผูถ อื บัตรสามารถตรวจสอบหมายเลข AirAsia BIG ID คะแนน BIG Points คงเหลือและทำ
รายการแลกคะแนนเปน บัตรโดยสารไดท ่ี แอพ AirAsia BIG Loyalty หรือ www.airasiabig.com
5. คะแนน BIG Points มีอายุ 24 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับคะแนนโอนเขาบัญชี
6. การแลกคะแนน BIG Points เปนไปตามขอกำหนดและเง�อนไขของโครงการสะสมคะแนน
และสิทธิประโยชน AirAsia BIG Loyalty Programme
(*3) รายละเอียดรับสิทธิ์เปนสมาชิกระดับ Platinum ของ AirAsia BIG Loyalty
1. รับคะแนน BIG Points เพิ่ม นอกเหนือจากสิทธิประโยชนหลักของบัตร ซึ่งจะคำนวณจาก
ทุก 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 10 บาทไทยโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนที่
กำหนดโดย BIG Loyalty Sdn. Bhd. (ช�อเดิมคือ Think BIG digital Sdn.Bhd.)
โดยจะคำนวณยอดการใชจาย ณ วันที่คะแนนถูกโอนใหกับสมาชิกหลังจากการเดินทาง
หรือหลังจากทำเรอ� งขอรับ คะแนน BIG Points ยอนหลัง
2. คำนวณคะแนนจากสถานะสมาชิก คาบัตรโดยสาร ประเภทบัตรโดยสาร และคาบริการเสริม
ไดแ ก บริการสัง่ อาหารบนเทย่ี วบินลวงหนา บริการโหลดสัมภาระใตท อ งเคร�อง และบริการ
เลือกที่นั่งลวงหนายกเวนบัตรโดยสารราคาโปรโมชั่น
3. คะแนน BIG Points จะถูกโอนภายใน 5 วัน หลังจากวันที่เดินทางถึงปลายทางแลว หรือ
ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ทำเร�องขอรับคะแนน BIG Points ยอนหลัง
4. ผูถือบัตรตองระบุหมายเลข AirAsia BIG ID ทุกครั้งเม�อซื้อบัตรโดยสารและบริการเสริม
5. เปนไปตามขอกำหนดและเง�อนไขของ AirAsia BIG โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.airasiabig.com
(*4) รายละเอียดการแบงชำระ Be Smart
1. ยอดแบงชำระตอเดือน ตองไมต่ำกวา 500 บาทและยอดใชจายขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป
ตอบัตร ตอรายการ
2. โปรแกรมแบงชำระ 0% ไมไดรับคะแนน BIG Points สวนการแบงชำระ 0.79% จะไดคะแนน
BIG Points ตามเง�อนไขที่ธนาคารกำหนด
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
(*5) รายละเอียดการใชสิทธิ์บัตรกำนัลบริการฝากสัมภาระใตทองเคร�อง บัตรกำนัลที่นั่ง
Hot Seat และบัตรกำนัลบริการเคร�องด�มรอนหรือเย็นบนเคร�อง
1. สำหรับผูถือบัตรใหม ธนาคารจัดสงบัตรกำนัล จำนวน 10 ใบในคูมือสิทธิประโยชน
ประกอบดวย
o บัตรกำนัลบริการฝากสัมภาระใตท อ งเคร�อง จำนวน 2 ใบ สำหรับน้ำหนักไมเ กนิ 15 กก.
สำหรับเสนทางในประเทศ หรือไมเกิน 20 กก. สำหรับเสนทางระหวางประเทศ
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o บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat จำนวน 2 ใบ สำหรับการเดินทางดวยสายการบินไทย
แอรเอเชยี (FD) และไทยแอรเอเชียเอ็กซ (XJ) ที่ออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย
o บัตรกำนัลบริการเคร�องด�มรอนหรือเย็นบนเคร�อง มูลคา 60 บาท จำนวน 6 ใบ
สำหรับการเดินทางดวยสายการบินไทยแอรเอเชีย (FD) และไทยแอรเอเชียเอ็กซ (XJ)
2. สำหรับผูถือบัตรที่ถือบัตรในปถัดไป ธนาคารจัดสงบัตรกำนัลใหทานทางไปรษณีย เม�อมี
ยอดใชจายสะสมผานบัตรเครดิตแอรเอเชีย แพลทินัม มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ
บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน ตามรายละเอียดดังนี้
ยอดใชจายจาก
ยอดใชจายตั้งแต
ยอดใชจายตั้งแต
การซื้อสินคาหรือบริการ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาทขึ้นไป
รวมรายการซื้อ
โดยมียอดใชจายกับ โดยมียอดใชจายกับ
หนวยลงทุน
สายการบินแอรเอเชีย สายการบินแอรเอเชีย
และชำระคาประกัน
อยางนอย 5,000 อยางนอย 10,000
ตั้งแต ม.ค.– ธ.ค. ของทุกป
บาทตอป
บาทตอป
บัตรกำนัลบริการ
2 ใบ
4 ใบ
ฝากสัมภาระใตทองเคร�อง
2 ใบ
4 ใบ
บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat
บัตรกำนัลบริการเคร�องด�ม
รอนหรือเย็นบนเคร�องบิน
6 ใบ
12 ใบ
มูลคา 60 บาท
รวม
10 ใบ
20 ใบ
3. ผูถ อื บัตรตองแสดงบัตรกำนัลบริการฝากสัมภาระใตท อ งเคร�อง บัตรกำนัลทีน่ ง่ั Hot Seat
พรอมบัตรเครดิตแอรเอเชีย แพลทินัม มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ ที่เคานเตอร
เช็คอินแอรเอเชียทุกสนามบินในประเทศไทย เพ�อรับสิทธิ์
4. ผูถือบัตรตองแสดงบัตรกำนัลบริการเคร�องด�มรอนหรือเย็นบนเคร�อง บัตรโดยสาร
แกพนักงานตอนรับบนเคร�องบินเพ�อรับสิทธิ์
5. บัตรกำนัล 1 ใบ ใชได 1 ครั้ง สำหรับผูถือบัตร 1 ทานเทานั้น
6. บัตรกำนัลไมสามารถแลกเปลี่ยน ทอนเปนเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ ใหผูอ�นได
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธบัตรกำนัลที่ชำรุด มีการดัดแปลงแกไข หรือถายเอกสาร
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเง�อนไข ในการใชบัตรกำนัล โดย
ไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
(*6) เปนไปตามขอกำหนด และเง�อนไขของ สายการบินไทยแอรเอเชีย และไทยแอรเอเชีย เอ็กซ
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ขอกำหนดและเง�อนไข
สมาชิก AirAsia BIG Loyalty
ผูถ อื บัตรเครดิตรวมแอรเอเชีย
มาสเตอรการด แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพ

• BIG Loyalty Programme (“โปรแกรม”) เปนกรรมสิทธิ์
และอยูภายใตการบริหารจัดการ ของบริษัท BIGLIFE Sdn. Bhd.
• ผูถ อื บัตรเครดิตรวมแอรเอเชยี แพลทินมั มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ (“ผูถ อื บัตรฯ”)
ที่ออกใหโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะถูกลงทะเบียนเปนสมาชิก
AirAsia BIG Lotalty โดยอัตโนมัติภายหลังบัตรไดรับการอนุมัติ โดยหมายเลขสมาชิก
AirAsia BIG ID จะถูกสงไปที่อีเมลที่ไดใหไวกับทางธนาคารในขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิต
ขอมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตแอรเอเชีย แพลทินัม มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ สามารถ
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.bangkokbank.com/creditcard
• ผูถือบัตรฯ ตกลงและยินยอมใหขอมูลทางธุรกรรมของตน รวมถึงขอมูลสวนบุคคลใดๆ
ทีเ่ กย่ี วของกับขอมูลทางธุรกรรมนัน้ สามารถ (ก) ธนาคารมายังบริษทั ฯ หรือในทางกลับกัน
หรือภายในกลุมบริษัทฯ (ข) เปดเผยแกบริษัทฯ ผูที่ไดรับมอบหมายของบริษัทฯ หรือ
คูสัญญาทางธุรกิจอ�นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ผูที่ไดรับมอบหมายของบริษัทฯ หรือคูสัญญา
ทางธุรกิจอ�นๆ อาจใชขอมูลทางธุรกรรมทั้งหมดหรือบางสวน เพ�อการคำนวณและ
การใหคะแนนหรือสิทธิประโยชนอ�นแกสมาชิก และเพ�อวัตถุประสงคในการสำรวจการทำ
การตลาด และการจัดการโปรแกรมรวมถึงเพ�อวัตถุประสงคใดๆ ตามที่ธนาคาร และ
บริษัทฯ เห็นสมควร
• ผูถือบัตรฯ ตกลงและยินยอมวาบริษัทฯ หรือผูที่ ไดรับมอบหมายของบริษัทฯ อาจ
ทำการสงขาวสารทางการตลาด การสงเสริมการขายและขอมูลอ�นใด ใหแกผูถือบัตรฯ
เปนครั้งคราว หากผูถือบัตรฯ ทานใดไมประสงคจะรับขาวสารทางการตลาด การสงเสริม
การขายและขอมูลอ�นใด สามารถทำการยกเลิกไดที่ www.airasiabig.com
• หากมีขอพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจากโปรแกรมนี้คำวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเปนที่สุด
• เง�อนไขความเปนสวนตัวของผูถือบัตรฯ และเง�อนไขอ�นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
www.airasiabig.com
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การสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน AirAsia BIG Loyalty Programme
บัตรเครดิตรวมแอรเอเชีย มาสเตอรการด แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ
• BIG Loyalty Programme (“โปรแกรม”) เพ�อสะสมคะแนน BIG Points เพ�อแลกรับ
ของรางวัลบัตรโดยสารแอรเอเชีย และของรางวัลอ�นๆ
• ผูถือบัตรจะไดรับการลงทะเบียนเปนสมาชิกแอรเอเชียบิ๊กโดยอัตโนมัติภายหลังจากที่
บัตรเครดิตไดรับการอนุมัติจากทางธนาคารฯ
• หมายเลข AirAsia BIG ID จะถูกสงไปยังอีเมลที่ไดแจงไวในใบคำขอเปนผูสมัครบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ
• กรุณาตั้งรหัสผานใหม เม�อทำการล็อกอินเขาสูบัญชีสมาชิกเปนครั้งแรก
ที่ www.airasiabig.com เพ�อเริ่มสะสมคะแนน AirAsia BIG Points
• กรณีผูถือบัตรเปนสมาชิก AirAsia BIG Loyalty Programme แลว และมีหมายเลข
AirAsia BIG ID มากกวาหนึ่งหมายเลขสมาชิก AirAsia BIG Loyalty Programme
สามารถทำการรวมบัญชีได โดยยืนยันขอมูลที่ระบุตัวตน ไดแก ช�อ นามสกุล เลขที่
บัตรประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง โดยสงคำรองมาที่ askbig.th@airasiabig.com ระบุ
ตองการรวมบัญชีพรอมหมายเลข BIG ID ที่ตองการใชเปนบัญชีหลัก
• ผูถือบัตรสามารถตรวจสอบคะแนน BIG Points คงเหลือ และทำรายการแลกคะแนนเปน
บัตรโดยสารไดที่แอป BIG Loyalty หรือ www.airasiabig.com
• BIG Points คือคะแนนสะสม ภายใตโปรแกรม ซึ่งเปรียบเสมือนของรางวัลตอบแทนซึ่ง
สามารถแลกรับของรางวัลเปนบัตรโดยสารแอรเอเชีย และของรางวัลอ�นๆ อยางไรก็ตาม
คะแนน BIG Points ของคุณมีอายุการใชงาน 24 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับคะแนนโอน
เขาบัญชี ยกเวนคะแนนที่ไดรับเปนกรณีพิเศษ อาทิ คะแนนโบนัสจากการเขารวมกิจกรรม
หรืออ�นๆ อาจมีกำหนดอายุการใชงานแตกตางออกไปตามที่ระบุไวในแตละกิจกรรม
• ผูถือบัตรฯ จะไดรับคะแนน BIG Points โดยอัตโนมัติเพียงทำการใชจายทุก 20 บาท รับ 1
BIG Points ผานบัตรเครดิตแอรเอเชีย มาสเตอรการด แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ
โดยคะแนนดังกลาวจะทำการโอนเขาใหในบัญชีสมาชิกของโปรแกรม ภายใน 3 วันทำการ
โดยจะทำการโอนเขายังบัญชีที่ลงทะเบียนตามหมายเลข AirAsia BIG ID
• กรณีเดินทางกับแอรเอเชีย สามารถสะสมคะแนน BIG Points ไดในระหวางการสำรอง
ที่นั่งโดยระบุหมายเลข AirAsia BIG ID ระหวางการสำรองที่นั่ง โดยคะแนน BIG Points
จะโอนเขาบัญชีหลังจากเดินทางแลว 5 วันทำการโดยอัตโนมัติ กรณีที่ไมไดทำการกรอก
หมายเลข AirAsia BIG ID ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไมมอบคะแนนดังกลาวให
• การคำนวณคะแนน BIG Points จะคำนวณเฉพาะในกรณีที่ผูถือบัตรฯ ยังคงมีสถานะภาพ
การเปนสมาชิก และไมมีการผิดนัดชำระและคางชำระ
• คะแนน BIG Points จะถูกคำนวณรวมบัตรหลักและบัตรเสริมตามบัญชีช�อของผูถือ
บัตรหลัก
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• คะแนน BIG Points ไมสามารถแลกของสมนาคุณของธนาคารได และไมสามารถโอนคะแนน
ใหสมาชิกบัตรอ�นได
• การขอรับคะแนน BIG Points ยอนหลัง กรุณาสงแบบฟอรมในการขอรับคะแนนผาน
แบบฟอรมออนไลนที่ www.airasiabig.com หรือแอป AirAsia BIG Loyalty ภายใน 60
วันหลังจากวันที่เดินทาง โดยจะไดรับคะแนน BIG Points ภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้
ขอสงวนสิทธิ์ ในการขอรับคะแนนยอนหลังเปนไปตามเง�อนไขและขอกำหนดของบริษัทฯ
• ผูถือบัตรฯ สามารถเขาดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม รวมไปถึงเขาดูยอดคงเหลือของ
คะแนน BIG Points, ใบแจงยอดสรุปคะแนนสะสมทั้งหมด และติดตอเจาหนาที่เพ�อขอความ
ชวยเหลือ โดยกรอกหมายเลข AirAsia BIG ID เพ�อตรวจสอบ ที่ www.airasiabig.com
• ผูถือบัตรฯ สามารถตรวจสอบเง�อนไขการแลกคะแนนสะสม BIG Points, รายละเอียด
ขอมูลการสงเสริมการขาย และขั้นตอนการแลกของรางวัลไดที่ www.airasiabig.com
โดยจะตองเปนไปตามเง�อนไขและขอกำหนดของบริษัทเทานั้น
• หากมีปญหาเกี่ยวกับระบบหรือตองการของความชวยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะสม
คะแนนแลกรับของรางวัลกับแอรเอเชียสามารถติดตอไดที่ askbig.th@airasiabig.com
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สอบถามเพิ่มเติม
• สวนบริการสมาชิกบัตร
โทร. 0 2638 4000
Email : card.srv@bangkokbank.com
www.bangkokbank.com/creditcard
Facebook: Bangkok bank credit card
• AirAsia
www.airasia.com คลิก “บริการชวยเหลือของแอรเอเชีย”
AirAsia Mobile app เลือก Chat with AVA
• AirAsia BIG Loyalty
Email : askbig.th@airasiabig.com
www.airasiabig.com คลิก “Ask BIG”
AirAsia BIG Loyalty Mobile app
เลือก “ตองการความชวยเหลือ? ติดตอ Ask BIG
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