
*แบบฟอรมการแลกไมลสะสมนี้ใชกับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอรเทานั้น
This redemption form can be used with Krungsri Exclusive Signature Credit Card and Krungsri Signature Credit Card only

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

ขาพเจามีความประสงคจะโอนคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เปนไมลสะสมรอยัล ออรคิด พลัส/ฟลายเออรโบนัส/Asia Miles™
I wish to convert my Krungsri Bonus Points to Royal Orchid Plus (ROP) Mileages/Flyer Bonus Point/Asia Miles™ as follows:

กรุงศรี โบนัส 1 คะแนน  = 1  ไมล  รอยัล ออรคิด พลัส/กรุงศรี โบนัส 500 คะแนน = 10  คะแนน ฟลายเออรโบนัส/กรุงศรี โบนัส 1 คะแนน = 1 Asia Miles™
One Krungsri Bonus points can be redeemed for one Royal Orchid Plus miles.  500 Krungsri Bonus points can be exchanged for 10 Flyer Bonus points.
One Krungsri Bonus points can be redeemed for one Asia Miles™

เงื่อนไขการแลกไมลสะสมพิเศษ :
   - ทานสมาชิกจำเปนตองมียอดใชจายสะสมท่ีตางประเทศ และยอดชอปออนไลนท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ ต้ังแต 200,000 บาทข้ึนไป ต้ังแต 1 ต.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2558
   - คะแนนสะสมในการแลกไมลสะสมพิเศษน้ัน จะเปนคะแนนสะสมท่ีเกิดข้ึนจากยอดใชจายสะสมต้ังแต 1 ต.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2558 ยกเวนคะแนนสะสมท่ีเกิดจาก
     ยอดคาใชจายสะสมในหมวดน้ำมันท้ังหมด, การซ้ือกองทุนรวม และการซ้ือประกัน AIA และไมสามารถนับรวมคะแนนสะสมท่ีเกิดข้ึนกอนระยะเวลาท่ีระบุไวขางตน
   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการใชคะแนนสะสมกรุงศรีโบนัสข้ันต่ำ 15,000 คะแนนตอคร้ังในการแลกไมลสะสมพิเศษ กรณีท่ีแลกนอยกวา 15,000 คะแนน อัตราสวน
     การแลกคะแนนจะเปนไปตามเงื่อนไขปกติ
   - ทานสมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมไดตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 57 – 31 ม.ค. 59
   - กรุณาแลกไมลสะสมลวงหนา 7 วันทำการกอนเดินทาง

Conditions for 1 Point = 1 Mileage Redemption :
- The cardholder must have accumulated international spending and online shopping in foreign currency at least 200,000 Baht from
   1 October 2014 until 31 December 2015.
- The points valid for mileage redemption are the accumulated points derived from the accumulated total spending from 1 October 2014 until
   31 December 2015. Any points derived from spending of all kinds of gas, mutual fund purchases and AIA are not included. Also, any points derived
   prior to the period indicated above are not included. 
- The minimum Krungsri Bonus Points to be redeemed are 15,000 points per time. For any redemption of less than 15,000 points, the normal conditions
   will be applied.
- Members can redeem points from 1 October, 2014 until 31 January, 2016
- Please redeem Krungsri Bonus 7 working days before traveling

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

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

หมายเลขบัตรเครดิตกรุงศรี / Krungsri  Credit card number                                 จำนวนคะแนนที่ใช / Points

ลายมือชื่อสมาชิกบัตรหลัก /Primary cardholder’ signature……………………………………........วันที่แลกไมลสะสม/Ordered date..............................

*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการแลกไมลสะสมรอยัล ออรคิด พลัส/ ฟลายเออร โบนัส / Asia Miles™ที่ www.krungsricard.com

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

เง่ือนไข : • ขาพเจาตกลงผูกพันและยอมรับตามขอกำหนดและเง่ือนไขของรายการ  “กรุงศรี โบนัส” ทุกประการ I agree and accept to be bound to terms and conditions of the “Krungsri Bonus”
• โปรดตรวจสอบขอกำหนดและเง่ือนไขการแลกรับของสมาชิกท่ี www.krungsricard.com หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี ศูนยบริการลูกคา กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ โทร. 0 2296 5566/ ศูนยบริการ
สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี 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 เท่ากับ 1 ไมล์สะสม* 
1 Point = 1 Mileage Redemption form*

รหัสสินคา
Code

R0002

32410714

KAM002

Royal Orchid Plus

Flyer Binus

Asia Miles™

รายการ
List of items

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Name-Surname (English)

 หมายเลขสมาชิก
 Membership Number

จำนวนคะแนนที่ใชแลก
Redemption Points

จำนวนไมล
Redemption Mileages

รวม / Total


