
 

 

 
 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาระบุของก านัลที่ท่านประสงค์จะแลกให้ครบถ้วนและส่งแฟกซ์มาที่  0 2646 3601 

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

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะโอนคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส/ฟลายเออร์โบนัส/Asia MilesTM 

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

รหัสสินค้า 

Code 

รายการ 

List of items 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

Name-Surname (English) 

 หมายเลขสมาชิก 

 Membership Number 

 

จ านวนคะแนนที่ใช้แลก 

Redemption Points 

 

จ านวนไมล์ 

Redemption Mileages 

 

RO001 Royal Orchid Plus         

32411011  Flyer Bonus     

KAM001 Asia MilesTM         

กรุงศรี โบนัส 2 คะแนน  = 1  ไมล์  รอยัล ออร์คิด พลัส/กรุงศรี โบนัส 1,000 คะแนน = 10  คะแนน ฟลายเออร์โบนัส/กรุงศรี โบนัส 6,000 คะแนน = 3,000 Asia MilesTM 

Two Krungsri Bonus points can be exchanged for one Royal Orchid Plus miles.  1,000 Krungsri Bonus points can be exchanged for 10 Flyer Bonus 

points. 6,000 Krungsri Bonus points can be exchanged for 3,000 Asia Miles.TM 

 

กรุณาแลกไมล์สะสมล่วงหน้า 7 วันท าการก่อนเดินทาง 

Please redeem krungsri Bonus 7 working days   before traveling 

 

*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส/การแลกคะแนนฟลายเออร์ โบนัส /การแลก Asia MilesTMที่ www.krungsricard.com 

Please check the exchange details for Royal Orchid Plus miles/Flyer Bonus/Asia MilesTM  at www.krungsricard.com 

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแลกรับของก านัลดังต่อไปนี้  / I wish to redeem the following : 

รหัสสินค้า 

Code 

รายการของก านัล 

Product description 

จ านวน 

Quantity 

แลกด้วยคะแนน 

Redemption points  

แลกด้วยคะแนน + เงิน 

Redemption by points + cash 

คะแนน / Points เงิน/ Cash 

            

            

            

            

  รวม / Total         

โปรดหักคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามรายละเอียด ดังนี้/Please deduct the Krungsri Bonus Points from my credit card accounts specified 

below: 

ช่ือสมาชิกบัตร Cardholder’s name.....................................................................................................................นามสกุล / Last Name.............................................................................................                                                                                                                                                                                    

หมายเลขบัตรเครดิตกรุงศรี / Krungsri  Credit card number                                                                             จ านวนคะแนนที่ใช้ /Points 

                                            

                                            

                                            

                                            
                                            

                                รวม/Total       

 บริษัทฯ จะจัดส่งของก านัลตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี / The company will deliver redeemed item(s)  to billing statement the address 

โทร.(มือถือ)/Mobile phone: ..............................................................................................โทร. (บ้าน)/Home phone : ........................................................... 

ลายมือชื่อสมาชิกบัตรหลัก /Primary cardholder’ signature…………………………………….……….......วันที่สั่งของก านัล/Ordered date.......................................... 

เง่ือนไข : 

 ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและยอมรับตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของรายการ  “กรุงศรี โบนสั” ทุกประการ 

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

 โปรดตรวจสอบข้อก าหนดและเงื่อนไขการแลกรับของสมาชิกที่ www.krungsricard.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร.          

0 2296 5566/ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 0 2627 4788/ ศูนย์บริการสมาชิกบัตร แพลทินัม  0 2646 3555 / ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดติ  

โทร. 0 2646 3000 

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/ Platinum Call Center Tel. 0 2646 3555/ Krungsri Call Center Tel. 0 2646 3000 

 

แบบฟอร์มแลกของก านัลและไมล์สะสม / Redemption form 
 

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

