
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

*แบบฟอร์มการแลกไมล์สะสมนี้ใช้กับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร ์และบัตรเครดิต กรุงศร ีซิกเนเจอร์เท่านั้น 

This redemption form can be used with Krungsri Exclusive Signature Credit Card and Krungsri Signature Credit Card only 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาระบุไมล์สะสมที่ท่านประสงค์จะแลกให้ครบถ้วนและส่งแฟกซ์มาที่ 0 2646 3601 

For your own benefits, please fill in all the required information in this form and fax to 0 2646 3601 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะโอนคะแนนสะสมกรุงศร ีโบนัส เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส/ฟลายเออร์โบนัส/เอเชีย ไมล์ 

I wish to convert my Krungsri Bonus Points to Royal Orchid Plus (ROP) Mileages/FlyerBonus Point/Asia Miles™ as follows: 
 

สายการบิน 

Airline 

รหัส 

Code 

อัตราการแลกคะแนน 

Conversion Rate 

ข้ันต ่าในการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 

Minimum Krungsri Bonus Redemption 

จ านวนไมล์ 

Redemption Mileage 

Thai Airways RO002 1 Point = 1 Royal Orchid Plus 15,000 Points 15,000 Royal Orchid Plus 

Bangkok Airways 32411117 1 Point = 1 FlyerBonus 15,000 Points 15,000 FlyerBonus 

Cathay Pacific Airways KAM002 1 Point = 1 Asia MilesTM 15,000 Points 15,000 Asia MilesTM 

 

กรุงศร ีโบนัส 1 คะแนน = 1 รอยัล ออร์คิด พลัส/กรุงศรี โบนัส 1 คะแนน = 1 ฟลายเออร์โบนัส/กรุงศร ีโบนัส 1 คะแนน = 1 เอเชีย ไมล์ 

One Krungsri Bonus point can be redeemed for one Royal Orchid Plus. One Krungsri Bonus point can be redeemed for one FlyerBonus. One Krungsri Bonus point 

can be redeemed for one Asia Miles™ 
 

รหัส 

Code 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

Name-Surname (English) 

หมายเลขสมาชิก 

Membership Number 

จ านวนคะแนนที่ใช้แลก 

Redemption Points 

จ านวนไมล์ 

Redemption Mileages 

  
 

 

 

 

 

โปรดหักคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามรายละเอียดดังนี้/Please deduct the Krungsri Bonus Points from my credit card accounts specified below: 

 

                                            

                      

                                รวม/Total       

 

*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส /ฟลายเออร์โบนัส /เอเชีย ไมล์ ที ่www.krungsricard.com 

Please see terms and conditions for the redemption of Royal Orchid Plus miles/FlyerBonus/Asia Miles™ at www.krungsricard.com 

 

เง่ือนไขการแลกไมล์สะสมพิเศษ : 

 ท่านสมาชิกจ าเป็นต้องมียอดใช้จ่ายสะสมที่ต่างประเทศ หรือยอดช้อปออนไลน์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61 

 คะแนนสะสมในการแลกไมล์สะสมพิเศษนั้น จะเป็นคะแนนสะสมที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายสะสมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น ยกเว้นคะแนนสะสมที่เกิดจากยอด

ค่าใช้จ่ายสะสมในหมวดน ้ามันทั้งหมด และ ยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ต ในส่วนที่เกิน 500,000 บาท ต่อรอบบิล, การซื้อกองทุนรวมและการซื้อ

ประกัน AIA และไม่สามารถนับรวมคะแนนสะสมที่เกิดก่อนระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการแลกไมล์สะสมพเ ิศษขั้นต ่า 15,000 คะแนนตอ่ครั้งกรณที่แลกน้อยกว่า 15,000 คะแนน อัตราการแลกคะแนนจะเป็นไปตามเงื่อนไขปกติ 

 ท่านสมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท ค าตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 

 กรุณาแลกไมล์สะสมล่วงหน้า 7 วันท าการก่อนเดินทาง 

Conditions for Special Mileage Redemption : 

 The cardholder must have accumulated international spending or online shopping in foreign currency at least 200,000 Baht from 1 January until  

31 December 2018. 

 The points valid for mileage redemption are the accumulated points derived from the accumulated total spending from 1 January – 31 December 2018. 

 Any points derived from spending of all kinds of gas, spending above THB 500,000 per billing cycle at Hypermarket & Supermarket, mutual fund 

 purchases and AIA premium are not included. Also, any points derived prior to the period indicated above are not included. 

 The minimum requirement for special mileage redemption is 15,000 points per time. For any redemption of less than 15,000 poinst, the normal 

condition will be applied. 

 Cardholders can redeem points from 1 January 2018 – 31 January 2018. 

 The company reserves its right to change the terms and conditions without any notice in advance. In case of any dispute, the company's ruling is 

deemed final. 

 Please redeem Krungsri Bonus 7 working days before traveling. 

เง่ือนไข :  

• ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและยอมรับตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของรายการ “กรุงศรี โบนัส” ทุกประการ 

 I agree and accept to be bound by terms and conditions of the “Krungsri Bonus”  

• โปรดตรวจสอบข้อก าหนดและเงื่อนไขการแลกรับของสมาชิกที่ www.krungsricard.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศร ีเอ็กซ์คลูซีฟ โทร. 0 2296 5566 

/ ศูนย์บริการ สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศร ีซิกเนเจอร ์โทร. 0 2627 4788 

Please see terms and conditions of redemption via www.krungsricard.com or for more information, please contact Krungsri Exclusive Call Center Tel. 0 2296 5566 

/Krungsri Signature Call Center Tel . 0 2627 4788 

แบบฟอร์มแลก 1 คะแนนสะสม เทา่กบั 1 ไมล์สะสม 

1 Point = 1 Mileage Redemption form 

 

Krungsriayudhya Card Company Limited 

Krungsri Ploenchit Tower, 550 Ploenchit Road, Lumphini,  

Pathumwan, Bangkok 10330 

http://www.krungsricard.com/
http://www.krungsricard.com/

