Krungsriaydhya Card Company Limited

1-6th, 8-11th Floor, Capital Tower, All Seasons Place,
87/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand
Tel : +66(0) 2646 3000
Fax : +66(0) 2646 3001

แบบฟอร์มแลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนีย
่ ม มาสเตอร์การ์ด

Cash Credit Rewards Redemption Form for Krungsri Lady Titanium MasterCard
เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งแบบฟอร์มทางโทรสารที่หมายเลข 0 2646 3601
For your own benefits, please fill in the required information in this form completely and correctly and fax to 0 2646 3601
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
I wish to redeem my Krungsri Bonus Points into the cash credit as follows,

รหัสการแลก
Product Code

จำนวนคะแนนทีแ
่ ลก
Krungsri Bonus Point

เครดิตเงินคืน
Cash Credit
Rewards (Baht)

47410714

5,000 Points

500 Baht

จำนวน*
Quantity*

รวมจำนวนคะแนนทีแ
่ ลก*
Total deducted
points*

* คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ทุกๆ 5,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 500 บาท สูงสุด 30,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน
* Every 5,000 Krungsri Bonus Points can be redeemed into 500 Baht Cash Credit, Maximum of 30,000 points redemption/
primary card account/day

โปรดหักคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามรายละเอียด ดังนี้
Please deduct the Krungsri Bonus Points from my credit card account specified below:

ชื่อสมาชิกบัตร

Cardholder’s Name

นามสกุล

Last Name

หมายเลขบัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนีย
่ ม มาสเตอร์การ์ด
Krungsri Lady Titanium MasterCard Card Number

วันที่บัตรหมดอายุ

Credit Card Expiry Date

ลายมือชื่อสมาชิกบัตรหลัก

X

Primary Cardholder’s Signature

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)
Mobile Phone Number

วันที่แลกคะแนน
Ordered date

หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)
Home Phone Number

เงื่อนไข / Terms and conditions :
• ขาพเจาตกลงผูกพันและยอมรับตามขอกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดทุกประการ
I agree and accept to be bound to terms and conditions of the Krungsri Bonus Redemption
• บริษทั ฯ จะทำการโอนเงินคืนเขาบัญชีบตั รหลัก ตามทีส่ มาชิกบัตรไดทำการแลกคะแนน ในวันถัดไปนับจากวันทีบ่ ริษทั ฯ ไดรบั แบบฟอรม โดยยอดเงินจะปรากฏอยูใ นใบแจงยอดบัญชี
Cash Credit Rewards will be granted in the form of credit to the primary cardholder’s credit card account which will be posted to the billing statement in the next day
after the company received the complete form.
• จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน
Maximum of 30,000 points redemption/card number/day
• โปรดตรวจสอบขอกำหนดและเงื่อนไขการแลกคะแนนของสมาชิกที่ www.krungsricard.com หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนยบริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร. 0 2646 3000
Please see terms and conditions fo redemption via www.krungsricard.com or for more information, please contact Krungsri Credit Card Call Center Tel. 02646 3000

