
เพลิดเพลินไปกับการท่องเท่ียวพร้อมรับความคุ้มค่าท่ีมากกว่ากับ

รายการ Platinum 1 For 1 ท่ีจะมอบอภินันทนาการเข้าพักฟรี

ในคืนถัดไปเม่ือท่านทําการจองเข้าพักขั้นต่ํา 2 คืนต่อเน่ือง 

ณ 6 โรงแรมและรีสอร์ทท่ัวประเทศไทยและท่ัวโลก 

เอกสิทธ์ิสําหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม®

ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2564*

Platinum 1 For 1
อภินันทนาการเข้าพักฟรีกับรายการ

*เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไข ระยะเวลารายการแตกต่างกันตามแต่ละโรงแรม



โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

สถานท่ี: กรุงเทพมหานคร 
ห้องพักท่ีร่วมรายการ:
•  Park Executive Suite (เรทราคามาตรฐาน)
•  Diplomat Suite (เรทราคามาตรฐาน) พร้อมอาหารเช้ารายวันสําหรับ 2 ท่าน และชุดน้ําชายามบ่ายสําหรับ 2 ท่าน
•  Ambassador Suite (เรทราคามาตรฐาน) พร้อมอาหารเช้ารายวันสําหรับ 2 ท่าน และชุดน้ําชายามบ่ายสําหรับ 2 ท่าน
ระยะเวลาจอง: 1 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2564 
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2564

รับอภินันทนาการเข้าพักคืนท่ี 2 ฟรี เม่ือท่านทําการจองและเข้าพักขั้นต่ํา 2 คืนข้ึนไป สําหรับการเข้าพักในห้องประเภท Park Executive 
Suite, Diplomat Suite หรือ Ambassador Suite โดยท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายเฉพาะคืนแรก และคืนท่ี 2 จะมอบให้เป็นอภินันทนาการ

สําหรับโรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ข้อเสนอน้ีรวมถึงการจองแบบ 4 คืนต่อเน่ือง 6 คืนต่อเน่ือง หรือมากกว่า สําหรับการเข้าพัก
แบบ 4 คืนต่อเน่ือง ท่านเพียงชําระค่าใช้จ่ายเฉพาะ 2 คืนแรก และการเข้าพักแบบ 6 คืนต่อเน่ือง ท่านเพียงชําระค่าใช้จ่ายเฉพาะ 
3 คืนแรก

*เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไข

ท่านสามารถทําการจองผ่าน แผนกบริการการเดินทางสําหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม หมายเลข 0 2273 5599 
กด 2 หลังจากเลือกภาษา กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการเข้าพัก*



อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท

ท่านจะได้รับคะแนนสะสม IHG Reward 1,000 คะแนนต่อการเข้าพักกับอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท
สําหรับอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท กําหนดวันห้ามใช้สิทธ์ิวันท่ี 20 – 24 ตุลาคม 2564

สถานท่ี: พัทยา
ห้องพักท่ีร่วมรายการ: ห้องพักทุกประเภท (เรทราคาเปล่ียนแปลงตามโปรโมช่ัน) พร้อมส่วนลด 15% อาหารและเคร่ืองด่ืม 
เชค็อินก่อนเวลา เชค็เอาท์หลังเวลา และเคร่ืองด่ืม Sunset Signature Mock-tail drink 1 ครัง้ สําหรับ 2 ท่าน ณ ร้านอาหาร Infiniti
ระยะเวลาจอง: 1 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2564

รับอภินันทนาการเข้าพักคืนท่ี 2 ฟรี เม่ือท่านทําการจองและเข้าพักขั้นต่ํา 2 คืนข้ึนไป สําหรับการเข้าพักในห้องพักทุกประเภท ท่านเพียง
ชําระค่าใช้จ่ายเฉพาะคืนแรก และคืนท่ี 2 จะมอบให้เป็นอภินันทนาการ

สําหรับอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท ข้อเสนอน้ีรวมถึงการจองแบบ 4 คืนต่อเน่ือง 6 คืนต่อเน่ือง หรือมากกว่า สําหรับการ
เข้าพักแบบ 4 คืนต่อเน่ือง ท่านเพียงชําระค่าใช้จ่ายเฉพาะ 2 คืนแรก และการเข้าพักแบบ 6 คืนต่อเน่ือง ท่านเพียงชําระค่าใช้จ่ายเฉพาะ 
3 คืนแรก  

*เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไข

ท่านสามารถทําการจองผ่าน แผนกบริการการเดินทางสําหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม หมายเลข 0 2273 5599 
กด 2 หลังจากเลือกภาษา กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเข้าพัก*



วิลล่ามหาภิรมย์ เชียงใหม่

สําหรับวิลล่ามหาภิรมย์ เชียงใหม่ กําหนดวันห้ามใช้สิทธ์ิวันท่ี 19 – 21 พฤศจิกายน 2564

สถานท่ี: เชียงใหม่
ห้องพักท่ีร่วมรายการ:
 • Villa Thai Duplex (เรทราคาท่ีดีท่ีสุด) • Villa Doi Suthep (เรทราคาท่ีดีท่ีสุด)
 • Villa Royale 1-Bedroom Pool Villa (เรทราคาท่ีดีท่ีสุด) • Villa Royale 2-Bedroom Pool Villa (เรทราคาท่ีดีท่ีสุด)
 • Villa Royale 3-Bedroom Pool villa (เรทราคาท่ีดีท่ีสุด)

 ห้องทุกประเภทจะได้รับส่วนลด 20% สําหรับอาหาร เคร่ืองด่ืม และสปา, อาหารเช้าสําหรับ 2 ท่าน,
 เคร่ืองด่ืมต้อนรับจาก Maison Saigon และเคร่ืองด่ืมไร้แอลกอฮอล์ในมินิบาร์ 
ระยะเวลาจอง: 1 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2564

รับอภินันทนาการเข้าพักคืนท่ี 2 ฟรี เม่ือท่านทําการจองและเข้าพักขั้นต่ํา 2 คืนข้ึนไป สําหรับการเข้าพักในห้องพักท่ีร่วมรายการ 
ท่านเพียงชําระค่าใช้จ่ายเฉพาะคืนแรก และคืนท่ี 2 จะมอบให้เป็นอภินันทนาการ

สําหรับวิลล่ามหาภิรมย์ เชียงใหม่ ข้อเสนอน้ีรวมถึงการจองสูงสุดแบบ 4 คืนต่อเน่ือง โดยท่านเพียงชําระค่าใช้จ่ายเฉพาะ 2 คืนแรก 
และ 2 คืนต่อมาจะมอบให้เป็นอภินันทนาการ ในกรณีท่ีท่านเข้าพักมากกว่า 4 คืนต่อเน่ือง ท่านจะสามารถรับคืนอภินันทนาการ
ได้สูงสุด 2 คืน

*เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไข

ท่านสามารถทําการจองผ่าน แผนกบริการการเดินทางสําหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม หมายเลข 0 2273 5599 
กด 2 หลังจากเลือกภาษา กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเข้าพัก*



กีมาลา ภูเก็ต

สถานท่ี: ภูเก็ต
ห้องพักท่ีร่วมรายการ: One Bedroom Clay Pool Cottage (อัตรายืดหยุ่นท่ีดีท่ีสุด) พร้อมอภินันทนาการอาหารเช้าและมินิบาร์
ระยะเวลาจอง: 1 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2564

รับอภินันทนาการเข้าพักคืนท่ี 2 ฟรี เม่ือท่านทําการจองและเข้าพักขั้นต่ํา 2 คืนข้ึนไป สําหรับการเข้าพักใน One Bedroom Clay Pool 
Cottage โดยท่านเพียงชําระค่าใช้จ่ายเฉพาะคืนแรก และคืนท่ี 2 จะมอบให้เป็นอภินันทนาการ

สําหรับกีมาลา ภูเก็ต ข้อเสนอน้ีรวมถึงการจองแบบ 4 คืนต่อเน่ือง 6 คืนต่อเน่ือง หรือมากกว่า สําหรับการเข้าพักแบบ 4 คืนต่อเน่ือง 
ท่านเพียงชําระค่าใช้จ่ายเฉพาะ 2 คืนแรก และการเข้าพักแบบ 6 คืนต่อเน่ือง ท่านเพียงชําระค่าใช้จ่ายเฉพาะ 3 คืนแรก  

*เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไข

ท่านสามารถทําการจองผ่าน แผนกบริการการเดินทางสําหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม หมายเลข 0 2273 5599 
กด 2 หลังจากเลือกภาษา กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเข้าพัก*



ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ กระบ่ี

สถานท่ี: กระบ่ี
ห้องพักท่ีร่วมรายการ: Royal Beach Villa (อัตราราคาท่ีดีท่ีสุด)
ระยะเวลาจอง: 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2564

รับอภินันทนาการห้องพักฟรี พัก 2 คืน จ่าย 1 คืน เม่ือท่านทําการจองและเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนข้ึนไป สําหรับการเข้าพักห้อง 
Royal Beach Villa ท่ี ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ

ข้อเสนอสามารถใช้ได้กับการจองแบบ 4 คืนต่อเน่ือง 6 คืนต่อเน่ือง หรือมากกว่า สําหรับการเข้าพัก 4 คืนต่อเน่ือง ท่านจะชําระ
ค่าใช้จ่ายเพียง 2 คืน และสําหรับการเข้าพัก 6 คืนต่อเน่ือง ท่านจะชําระค่าใช้จ่ายเพียง 3 คืน

*เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไข

ท่านสามารถทําการจองผ่าน แผนกบริการการเดินทางสําหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม หมายเลข 0 2273 5599 
กด 2 หลังจากเลือกภาษา กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเข้าพัก*



*เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไข

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต

ท่านสามารถทําการจองผ่าน แผนกบริการการเดินทางสําหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม หมายเลข 0 2273 5599 
กด 2 หลังจากเลือกภาษา กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเข้าพัก*

สถานท่ี: 1. โรงแรมดุสิต สวีท ราชดําริ กรุงเทพฯ 2. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
 3. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 4. โรงแรมดุสิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท
 5. โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 6. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
 7. โรงแรมดุสิตดีทู อ่าวนาง 8. โรงแรมดุสิตดีทู หัวหิน
 9. โรงแรมดุสิตปร้ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 10. โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตในต่างประเทศตามรายช่ือ
    ท่ีระบุบนหน้าถัดไป

 โปรดทราบว่าโรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ (dusitD2 Khao Yai) ไม่เข้าร่วมในข้อเสนอน้ี

ห้องพักท่ีร่วมรายการ: Suite Room (เรทราคา Dusit Bed & Breakfast)
ระยะเวลาจอง: 15 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาเข้าพัก: 15 ตุลาคม – 24 ธันวาคม 2564

สิทธิพิเศษเข้าพักคืนท่ี 2 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เม่ือท่านทําการสํารองห้องพักประเภทสวีท (Suite Room) และเข้าพักต้ังแต่ 2 คืนข้ึนไป 
โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่คืนแรกในราคา Dusit Bed & Breakfast เท่านั้น

สิทธิพิเศษน้ีสําหรับการสํารองห้องพักและเข้าพักแบบต่อเน่ืองสูงสุด 4 คืน โดยท่านจะได้รับอภินันทนาการในคืนท่ี 2 และคืนท่ี 4 
และมีค่าใช้จ่ายในคืนท่ี 1 และ 3 เท่านั้น

สําหรับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต กําหนดวันห้ามใช้สิทธ์ิวันท่ี 22 – 25 ตุลาคม และ 3 – 6 ธันวาคม 2564



รายช่ือโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตทัว่โลกท่ีร่วมรายการ:

ไทย
 • Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok
 • Dusit Thani Hua Hin
 • Dusit Thani Pattaya
 • Dusit Thani Krabi Beach Resort
 • Dusit Thani Laguna Phuket
 • dusitD2 Ao Nang Resort, Krabi
 • dusitD2 Chiang Mai
 • dusitD2 Hua Hin
 • Dusit Princess Srinakarin

ภูฏาน
 • dusitD2 Yarkay Thimphu, Bhutan

จีน
 • Dusit Thani Dongtai, Jiangsu
 • Dusit Thani Fudu Qingfeng Garden, Changzhou
 • Dusit Devarana Hot Spring & Spa Conghua, Guangzhou
 • dusitD2 Fudu Binhu Hotel, Changzhou
 • Heritage Villas Zhouzhuang, Managed by Dusit

อียิปต์
 • Dusit Thani LakeView Cairo

มัลดีฟส์
 • Dusit Thani Maldives

โอมาน
 • dusitD2 Naseem Resort Jabal Akhdar

ฟิลิปปินส์
 • Dusit Thani Lubi Plantation Resort 
 • Dusit Thani Manila
 • Dusit Thani Mactan Cebu
 • Dusit Thani Residence Davao
 • dusitD2 Davao
 • dusitD2 The Fort, Manila

กาตาร์
 • Dusit Doha Hotel
 • dusitD2 Salwa, Doha

สิงคโปร์
 • Dusit Thani Laguna Singapore

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • Dusit Thani Abu Dhabi
 • Dusit Thani Dubai
 • dusitD2 Kenz Hotel, Dubai

สหรัฐอเมริกา
 • Dusit Thani Guam Resort
 • Dusit Beach Resort Guam

เวียดนาม
 • Dusit Princess Moonrise 
  Beach Resort, Phu Quoc



ข้อกําหนดและเง่ือนไขอภินันทนาการเข้าพักฟรีกับรายการ Platinum 1 For 1
• สิทธิพิเศษพัก 1 คืน ฟรี 1 คืน ณ โรงแรมท่ีร่วมรายการสําหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม มอบให้สําหรับสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริมแพลทินัม

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่ีออกโดยบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จํากัด ("อเมริกัน เอ็กซ์เพรส) เท่านั้น ("สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธ์ิ")

• สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธ์ิต้องทําการจองล่วงหน้าผ่านแผนกบริการการเดินทางสําหรับสมาชิกบัตรแพลทินัมท่ีหมายเลข 0 2273 5599 

(กด 2 หลังจากเลือกภาษา) หลังทําการจองสําเร็จแล้ว โปรดทราบว่าอาจมีค่าปรับในกรณีท่ีท่านไม่เข้าพักตามท่ีทําการจอง มีการ

เชค็อินก่อนเวลาหรือเชค็เอาท์หลังเวลาหรือขอยกเลิกการจอง สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อแต่ละโรงแรมผู้ให้บริการโดยตรง

• การใช้สิทธิพิเศษน้ีต้องมีการเข้าพักต่อเน่ืองอย่างต่ํา 2 วัน ซ่ึงประกอบด้วยคืนท่ีมีค่าใช้จ่ายและคืนอภินันทนาการท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธ์ิจะต้องชําระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรแพลทินัมโดยช่ือท่ีปรากฎบนบัตรจะต้องเป็นช่ือของสมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธ์ิ

• คืนอภินันทนาการท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจะมอบให้สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธ์ิในอัตราดังน้ี: ทุกๆ 1 คืนท่ีมีค่าใช้จ่าย ท่านจะได้รับ 1 คืน

อภินันทนาการ โดยไม่จํากัดจํานวนคืน (ยกเว้นวิลล่ามหาภิรมย์ เชียงใหม่ และ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตท่ีจํากัดการมอบคืน

อภินันทนาการได้สูงสุด 2 คืนเท่านั้น) ตัวอย่างเช่น สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธ์ิทําการจองเพ่ือเข้าพักเป็นเวลา 2 คืน สมาชิกบัตรฯ จะต้อง

ชําระค่าใช้จ่ายของคืนแรกและคืนท่ี 2 จะมอบให้เป็นคืนอภินันทนาการ หรือหากทําการจองเข้าพัก 4 คืน สมาชิกบัตรฯ จะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายของคืนแรกและคืนท่ี 2 โดยคืนท่ี 3 และ 4 จะมอบให้เป็นคืนอภินันทนาการ   

• คืนอภินันทนาการจะมอบให้ต่อเน่ืองจากคืนท่ีมีค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าพักในช่วงเวลาเข้าพักเดียวกันเท่านัน้ โปรดทราบว่าคืนอภินันทนาการ

ทั้งหมดไม่สามารถทําการโอนไปใช้กับช่วงเวลาเข้าพักอ่ืนหรือเล่ือนไปใช้ในวันอ่ืนนอกเหนือจากช่วงเวลาเข้าพักนั้นๆ ได้ ในกรณีท่ี

สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธ์ิปฏิเสธการรับสิทธ์ิคืนอภินันทนาการสําหรับช่วงเวลาเข้าพักน้ันๆ โปรดทราบว่าท่านจะไม่สามารถเรียกร้อง

ส่ิงทดแทนหรือขอแลกเปล่ียนเป็นข้อเสนออ่ืนๆ ได้ และคืนอภินันทนาการทั้งหมดไม่สามารถขอแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือมูลค่าทาง

การเงินใดๆ ได้     

• สิทธิพิเศษน้ีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดของแต่ละโรงแรมตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดข้อเสนอ ยกเว้นวันห้ามใช้สิทธ์ิท่ีแต่ละโรงแรม
กําหนด และอาจมีข้อยกเว้นเก่ียวกับการใช้สิทธ์ิอ่ืนๆ สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวันห้ามใช้สิทธ์ิและข้อยกเว้นเก่ียวกับการใช้สิทธ์ิอ่ืนๆ 
กรุณาติดต่อสอบถามกับแต่ละโรงแรมโดยตรง

• ราคาการเข้าพักของคืนท่ีมีค่าใช้จ่ายจะข้ึนอยู่กับอัตราราคาตามท่ีโรงแรมแต่ละแห่งกําหนดสําหรับประเภทห้องพักท่ีกําหนดในข้อเสนอ 
โปรดทราบว่าอัตราดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามแต่ละโรงแรมและแตกต่างกันตามช่วงเวลาต่างๆ ตลอดปี กรุณาสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
กับแต่ละโรงแรมโดยตรง 

• สิทธิพิเศษน้ีไม่สามารถทําการโอนให้ผู้อ่ืน ขยายระยะเวลา แลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ 
การลดราคา บัตรกํานัล หรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ได้ นอกจากจะมีการกําหนดว่าสามารถใช้ร่วมกันได้

• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธ์ิในการทดแทนสิทธิพิเศษน้ีด้วยข้อเสนออ่ืนๆ รวมถึงบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงข้อกําหนดและเง่ือนไข
ของสิทธิพิเศษน้ีในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

• ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งอันเก่ียวเน่ืองกับสิทธิพิเศษน้ี คําตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสถือเป็นท่ีสุดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย

• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการใดๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับสิทธิพิเศษน้ี ในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย 
ความไม่พึงพอใจหรือข้อพิพาทใดๆ อันเก่ียวเน่ืองกับสินค้าและบริการท่ีได้รับจากสิทธิพิเศษน้ี กรุณาติดต่อโรงแรมโดยตรง

• สิทธิพิเศษน้ีเป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของโรงแรม การเข้ารับบริการให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ของโรงแรมด้วย 
โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมจากโรงแรมโดยตรง

• สิทธิพิเศษน้ีมอบให้เฉพาะสมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธ์ิผู้มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดดังน้ี (1) ชําระค่าธรรมเนียมรายปีเต็มจํานวนตาม
ใบเรียกเก็บเงินฉบับแรก (2) บัญชีบัตรของสมาชิกบัตรฯ ท่ีมีอยู่กับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส อยู่ในสถานภาพท่ีดีและ/หรือไม่มีการยกเลิก
ในกรณีใดๆ และ (3) สมาชิกบัตรฯ ต้องไม่ละเมิดข้อกําหนดและเง่ือนไขใดๆ ของสมาชิกภาพบัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับสิทธ์ิไปจนถึงวันท่ีมีการใช้สิทธ์ิ



บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จํากัด
388 อาคาร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


