บริการผูชวยสวนบุคคล

การรับสิทธิพิเศษ

ประสานงานและใหคำปรึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง

Mastercard
Priceless Cities
• โปรดระบุ email address สำหรับใชในการสมัคร
บัตรเครดิตแอรเอเชีย แพลทินัม มาสเตอรการด
ธนาคารกรุงเทพ
• ในกรณีที่มีบัญชีสมาชิก AirAsia BIG เดิมอยูแลว
และตองการผูกบัญชีสมาชิกเดิมคูกับบัตรเครดิต
โปรดระบุ email address ของบัญชีสมาชิกเดิม
ในขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิต
• ผูถ อื บัตรจะไดรบั การลงทะเบียนเปนสมาชิก AirAsia
BIG โดยอัตโนมัติ ภายหลังจากที่บัตรเครดิตไดรับ
การอนุมัติจากธนาคาร
• หมายเลข AirAsia BIG ID จะถูกสงไปยังอีเมล
ที่ไดแจงไวในใบคำขอเปนผูส มัครบัตรเครดิตธนาคาร
กรุงเทพ
ั ชี
• กรุณาตัง้ รหัสผานใหม เม�อทำการล็อกอินเขาสูบ ญ
สมาชิกเปนครั้งแรก ที่ www.airasiabig.com
เพ�อเริ่มสะสมคะแนน AirAsia BIG Points

สิทธิประโยชนที่คัดสรรเพ�อ
ประสบการณ ใหมๆ ในเมืองตางๆ
ของคุณ ที่ www.priceless.com

เดินทางดวยความอุนใจ
กับประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ดวยวงเงินคุมครอง
สูงสุด 200,000 USD

รับสวนลดและสิทธิประโยชน
พิเศษมากมาย

ทั้งโรงแรม รานอาหาร ทองเที่ยว
ชอปปง สุขภาพ ความงามและกีฬา

ชอปสะดวก บินสบียายว

คุมงายในบัตรเด

สอบถามเพิ่มเติม
บัตรเครดิต
• สวนบริการสมาชิกบัตร โทร. 02 638 4000
• Email : card.srv@bangkokbank.com
สายการบินไทยแอรเอเชีย และไทยแอรเอเชียเอ็กซ
• airasia.com คลิก “บริการชวยเหลือของแอรเอเชีย”
• โมบายแอพ เขา Live chat
AirAsia BIG Loyalty
• Email : askbig.th@airasiabig.com
06/2020

สะสมคะแนน
บินฟรีไดไวกวา

ผอน 0% สบาย
ทุกเที่ยวบิน

รับสิทธิพิเศษ
เหนือกวา

เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป

สิทธิประโยชนบตั รเครดิตแอรเอเชีย แพลทินมั มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ
สะสมคะแนน
แลกสิทธิ์ บินฟรี ไดเร็วยิ่งขึ้น
AirAsia BIG Points

ทุกการใชจายผานบัตร 20 บาท รับ 1 BIG Point
• 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, แอรเอเชียโมบายแอป,
www.airasiabig.com, แอป AirAsia BIG
Loyalty และเคานเตอรจำหนายบัตรโดยสาร
(จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุด 1,000 คะแนน ตอบัตร
ตอรอบบัญชี)
• รับคะแนนสูงสุด 7 เทา จากทุก 1 ริงกิตมาเลเซีย
หรือ 10 บาทไทยโดยประมาณ เม�อเดินทาง
ดวยสายการบินแอรเอเชียทั่วโลก จากสิทธิ์
การเปนสมาชิกระดับ Platinum ของ
AirAsia BIG Loyalty

Priority Booking

รับสิทธิ์สำรองที่นั่งโปรโมชั่นกอนใคร
• ซื้อบัตรโดยสารเริ่มตน 0 บาทกอนใคร 24
ชั่วโมงสำหรับโปรโมชั่น BIG Sales
• แลก BIG Points เปนบัตรโดยสารโปรโมชั่น
Final Call Sales กอนใคร 7 วัน

รับสิทธิ์เปนสมาชิกระดับ Platinum
ของ AirAsia BIG Loyalty ทันที

อัพเกรดสถานะสมาชิกขึ้นเปนระดับ Platinum
ของ AirAsia BIG Loyalty ทั น ที หลั ง จาก
บัตรไดรับการอนุมัติ
ตรวจสอบสถานะสมาชิก ยอดคะแนน BIG Points
สะสม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่แอป
AirAsia BIG Loyalty และ www.airasiabig.com

สวนลด
ทันใจ

ล็อกอินสมาชิก BIG
รับสวนลดทันที 40 บาท
เม�อจองเที่ยวบินแอรเอเชีย
ที่ www.airasia.com
หรือแอรเอเชียโมบายแอฟ

แบงชำระสบายๆ 0% 3 เดือน

กับโปรแกรม Be Smart ที่ www.airasia.com
ดอกเบี้ย 0%, 0.79% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ www.airasia.com
แบงชำระ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน
สำหรับยอดการใชจายที่แอรเอเชีย
ตัง้ แต 3,000 บาท ขึน้ ไปตอบัตรตอรายการ
(ไมไดรับคะแนน BIG Points)

แบงชำระ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.79%
นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน
สำหรับยอดใชจายที่ แอรเอเชีย
ตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไปตอบัตรตอรายการ
(รับคะแนน BIG Points ตามเง�อนไขทีธ่ นาคารกำหนด)

สิทธิประโยชนฟรีเปนขบวน
บัตรกำนัลฝากสัมภาระใตทองเคร�อง
จำนวน 2 ใบ ในปแรก

บริการฝากสัมภาระใตทองเคร�องน้ำหนักไมเกิน
15 กก. สำหรับเสนทางในประเทศ และไมเกิน 20 กก.
สำหรับเสนทางระหวางประเทศ ของสายการบิน
ไทยแอรเอเชีย (FD) หรือสายการบินไทยแอรเอเชีย
เอ็กซ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินใน
ประเทศไทย

บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat
จำนวน 2 ใบ ในปแรก

บริการเลือกที่นั่งเปน Hot Seat สำหรับเที่ยวบิน
ไทยแอรเอเชีย (FD) หรือไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ)
ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย

บัตรกำนัลบริการเคร�องด�ม
รอนหรือเย็นบนเคร�อง มูลคา 60 บาท
จำนวน 6 ใบ ในปแรก

บริการเคร�องด�มรอนหรือเย็นบนเคร�อง มูลคา
60 บาท สำหรั บ เที ่ ย วบิ น ไทยแอร เ อเชี ย (FD)
หรือไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ)

Xpress Check In
บริการเคานเตอรเช็คอินพิเศษ

เม�อแสดงบัตรเครดิตแอรเอเชีย ธนาคาร
กรุงเทพ ณ เคานเตอรเช็คอินแอรเอเชีย
ที ่ ส นามบิ น ดอนเมื อ ง ภู เ ก็ ต เชี ย งใหม
หาดใหญ อูตะเภา และกระบี่

Xpress Boarding
บริการขึ้นเคร�องกอนใคร

เม�อแสดงบัตรเครดิตแอรเอเชีย ธนาคาร
กรุ ง เทพ แก พ นั ก งานที ่ ป ระตู ท างออก
ขึ้นเคร�องของทุกสนามบินในประเทศไทย

Xpress Baggage
บริการรับกระเปากอนใคร
เม�อแสดงบัตรเครดิตแอรเอเชีย
ธนาคารกรุงเทพ ณ เคานเตอร
เช็คอินแอรเอเชีย ทุกสนามบิน
ในประเทศไทย

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือสิทธิประโยชน บัตรเครดิตแอรเอเชีย แพลทินัม มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ และ www.bangkokbank.com/creditcard

