
บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส®

สิทธิประโยชน์ใหม่สำ�หรับท่�น



รับ 1.5 คะแนนสะสมแพลทินัม ก�รบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส  
สำ�หรับยอดใช้จ่�ยผ่�นบัตรทุกๆ 25 บ�ท  
โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทุกๆ 1.8 คะแนนสะสมแพลทินัม 
การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถใช้แลกรับ 1 ไมล์สะสมรอยัล 
ออร์คิด พลัส1   

50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส   
สำาหรับยอดใช้จ่ายที่มากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 25632

15,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส  
สำาหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 1 ล้านบาท
จำากัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 5 ล้านบาท หรือโบนัสไมล์สะสมสูงสุด 75,000 ไมล์ ์
ภายในแต่ละรอบปีสมาชิกบัตรที่เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 25633

The faster way to fly THAI



Arrive at your best 
when you travel well

รับบัตรกำ�นัล 2 ใบ เพื่อเข้�ใช้ห้องรับรองมิร�เคิล เล�จน์  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และดอนเมือง 
เมื่อท่านมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  
ถึง 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ 50,000 บาทเป็นต้นไป4

สมาชิกบัตรสามารถใช้บัตรกำานัลเพ่ือเข้าใช้มิราเคิล เลาจน์ ได้ในพ้ืนท่ีดังต่อไปน้ี

สนามบินสุวรรณภูมิ:
i.  คองคอร์ส A  บล็อก 2 ชั้น 3 (ฝั่งตะวันออก) สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
ii.  คองคอร์ส A1 ชั้น 3 (ฝั่งตะวันออก) สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
iii.  คองคอร์ส C  ชั้น 3 (ฝั่งตะวันออก) สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
iv.  คองคอร์ส D  ชั้น 3 ตรงข้าม Gate D5 สำาหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ
v.  คองคอร์ส D  ชั้น 3 ตรงข้าม Gate D6 สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่ง
vi.  คองคอร์ส F  ชั้น 3 (ฝั่งตะวันตก) สำาหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ
vii. คองคอร์ส G  ชั้น 3 (ฝั่งตะวันตก) สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่ง
viii. คองคอร์ส G  ชั้น 3 ตรงข้าม Gate G2 (ฝั่งตะวันตก) สำาหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ
ix. คองคอร์ส G  ชั้น 4 ตรงข้าม Gate G2 (ฝั่งตะวันตก) สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่ง

สนามบินดอนเมือง:
i. มิราเคิล เลาจน์ หมายเลข 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ii.  มิราเคิล เลาจน์ หมายเลข 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
iii.  มิราเคิล เลาจน์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ



เอกสิทธิ์มื้อพิเศษจากห้องอาหารชั้นนำาที่ร่วมรายการ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 25635

 

โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ:
•	 ฟรอนท์รูม:	 
 ส่วนลด 10% สำาหรับเมนูชุดและเมนู à la carte
•	 เดอะบราซเซอรี่: 
 ส่วนลด 10% สำาหรับเมนู à la carte (มื้อกลางวันและมื้อเย็น)

โรงแรมแมนด�ริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ:
•	 ศาลาริมน้ำา:  
 มา 4 จ่าย 3 (สูงสุดไม่เกิน 12 ท่านต่อโต๊ะ) ในวันจันทร์ – เสาร์
•	 เดอะ	ไชน่า	เฮาส์:
 มา 4 จ่าย 3 (สูงสุดไม่เกิน 12 ท่านต่อโต๊ะ) สำาหรับติ่มซำามื้อกลางวัน 
 ทานได้ไม่จำากัด ในวันจันทร์ – ศุกร์ 
•	 เชาว์	เทอร์เรซซ่า:
  ส่วนลด 10% สำาหรับเมนู à la carte มื้อเย็น ในวันจันทร์  – อาทิตย์
•	 เทอเรซริมน้ำา:
 ส่วนลด 10% สำาหรับเมนู à la carte ในวันจันทร์  – อาทิตย์
•	 ลอร์ด	จิมส์:
 ส่วนลด 10% สำาหรับเมนู à la carte มื้อเย็น

The world on your plate, 
ready for you to taste



โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ: 
•	 อัพ	แอนด์	อะเบิฟ:
 ส่วนลด 10% สำาหรับเมนูอาหาร 
•	 ยามาซาโตะ: 
 ส่วนลด 10% สำาหรับเมนูอาหาร  
•	 ลา	พาทิซเซรี่: 
 ส่วนลด 15% สำาหรับเมนูอาหาร

โรงแรมคอนร�ด กรุงเทพฯ:
•	 คาเฟ่	แอท	ทู: 
 ส่วนลด 20% สำาหรับเมนูอาหาร (à la carte และ 
 อินเตอร์เนชันแนลบุฟเฟ่ต์) 
•	 หลิว: 
 ส่วนลด 20% สำาหรับเมนูอาหาร (à la carte และ  
 ออลยูแคนอีทติ่มซำา)
•	 คิซาระ:
 ส่วนลด 20% สำาหรับเมนูอาหาร (à la carte,  
 ออลยูแคนอีทซูชิ และ วีคเอนด์พรีเมี่ยมเซ็ต) 

โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ:
ส่วนลด 15% สำาหรับเมนูอาหาร
•	 วูว์
•	 ดีแคนเตอร์
•	 เดอะ	เลาจน์
•	 เดอะ	ดรอว์อิ้ง	รูม
•	 เดอะ	เซนต์	รีจิส	บาร์

วิลล่�มห�ภิรมย์ เชียงใหม่:
ส่วนลด 20% สำาหรับเมนูอาหาร

ห้องอ�ห�รเชฟแมน กรุงเทพฯ: 
ส่วนลด 10% สำาหรับเมนูอาหาร  



ข้อกำ�หนดและเงื่อนไข:

1. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับร�ยก�รคะแนนสะสมแพลทินัม ก�รบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 • คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“คะแนนสะสม”) ที่ได้รับจากรายการนี้ จะไม่มีวันหมดอายุ และจะมอบให้เฉพาะ 
  สมาชิกบัตรที่มีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดดังนี้ 

  i. บัญชีใดๆ ของสมาชิกบัตร ที่มีอยู่กับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส อยู่ในสถานภาพที่ดี และ 

  ii. สมาชิกบัตรต้องไม่ละเมิดข้อกำาหนดและเงื่อนไขใดๆ ของสมาชิกภาพบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 

 • อย่างไรก็ตาม เมื่อคะแนนสะสมถูกโอนเป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส (“ไมล์สะสม ROP”) แล้ว ไมล์สะสมดังกล่าว 
  จะมีวันหมดอายุตามที่กำาหนด  

 • คะแนนสะสมที่โอนไปเป็นไมล์สะสม ROP แล้ว จะไม่สามารถโอนกลับมาเป็นคะแนนสะสมอีกได้

 • ในการแลกรับไมล์สะสม ROP ต้องแลกด้วยคะแนนสะสมขั้นต่ำา 5,000 คะแนน และเพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 คะแนน ต่อครั้ง

 • หากสมาชิกบัตรยกเลิกบัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“บัญชีบัตร”) สมาชิกบัตรจะต้องแลกคะแนนสะสม 
  ที่มีอยู่ในบัญชีบัตรที่จะยกเลิกทันที มิฉะนั้น คะแนนสะสมที่มีอยู่ในบัญชีบัตรนั้นจะถูกระงับทันที ภายหลังจากที่มีการยกเลิกบัญชีบัตร

 • หากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ยกเลิกบัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของสมาชิกบัตรไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  
  ตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการแลกรับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย  
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในบัญชีบัตรที่ถูกยกเลิกนั้น

 • การโอนคะแนนสะสมไปยังบัญชี รอยัล ออร์คิด พลัส ตามรายการนี้ สงวนสิทธิ์สำาหรับสมาชิกบัตร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งยังคงสภาพ 
  การเป็นสมาชิกปัจจุบันและมีบัญชีอยู่ในสถานภาพที่ดีและไม่เคยละเมิดข้อกำาหนดและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่มี 
  การโอนคะแนนสะสม 

 • หากสมาชิกบัตรขอเปิดใช้บัญชีบัตรเดิม หรืออเมริกัน เอ็กซ์เพรส เปิดบัญชีบัตรเดิมให้แก่สมาชิกบัตรไม่ว่าในช่วงเวลาใดก็ตาม  
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่สามารถโอนคะแนนสะสมที่มีอยู่ในบัญชีบัตรก่อนหน้านี้ไปยังบัญชีที่มีการเปิดใช้ดังกล่าวได้

 • สมาชิกบัตรจะไม่ได้รับคะแนนสะสม ในกรณีดังต่อไปนี้     

  i. รายการที่เกิดจากบริการ เอ็กซ์เพรส แคช

  ii. การซื้อเช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

  iii. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

  iv. การคืนภาษีจากการใช้จ่ายต่างประเทศ

  v. การชำาระเงินเพิ่มรวมกับคะแนนสะสมในการแลกรางวัล

  vi. การซื้อคะแนนสะสม

 • สำาหรับยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำาระรายเดือน (EPP) จะได้รับคะแนนสะสมตามจำานวนเงินต้นทั้งจำานวน ณ เวลาที่ทำารายการแบ่ง 
  ชำาระรายเดือน

 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อาจจัดทำารายการพิเศษที่ให้สมาชิกบัตรสามารถสะสมคะแนนได้เร็วยิ่งขึ้นเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ความครอบคลุมถึง 
  รายการ สิทธิพิเศษและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมรายการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส กำาหนด

 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะปรับปรุงยอดคะแนนสะสม โดยปรับลดคะแนนสะสม ในกรณีดังต่อไปน้ี

  i. รายการเครดิตที่ผ่านเข้าบัญชีบัตรที่เกิดจากการคืนสินค้าหรือบริการหรือจากการโต้แย้งในการเรียกเก็บเงิน

  ii. สมาชิกบัตรที่ได้รับคะแนนสะสมจากค่าสินค้าหรือบริการซึ่งต่อมาได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว 
   ด้วยเงินสดภายใต้แผนพิทักษ์การซื้อและแผนคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง หากสมาชิกบัตรใช้คะแนนสะสมแลกรับรางวัล 
   ไปก่อนแล้ว อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะปรับคะแนนสะสมจากส่วนที่สมาชิกบัตรจะได้รับเข้ามาใหม่จากการใช้จ่ายในอนาคต

 • คะแนนสะสมที่อยู่ในบัญชีบัตรนี้ ไม่ใช่ทรัพย์สินของสมาชิกบัตร และไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ได้ไม่ว่าโดย 
  กฎหมาย หรือโดยประการอื่นใด รวมทั้งไม่สามารถโอนไปยังบัญชีอื่นใดได้

 • คะแนนสะสมที่อยู่ในบัญชีบัตรนี้ไม่ใช่เงินสดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินแต่อย่างใด

 • ในการคำานวณคะแนนสะสม ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรแต่ละรายการจะถูกปัดเศษลงให้เป็นจำานวนบาทเต็มจำานวนที่ใกล้เคียงที่สุด จากนั้น 
  นำามาคูณด้วยอัตราการรับคะแนนสะสมของรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ เพื่อได้มาซึ่งยอดคะแนนสะสม ที่สมาชิกบัตรพึง 
  จะได้รับ อย่างไรก็ตาม สมาชิกบัตรจะได้รับเฉพาะคะแนนสะสมที่เต็มจำานวนเท่านั้น เศษของคะแนนสะสมที่เกิดจากการคำานวณ จะไม่ได้ 
  รับการบันทึกและไม่นำามารวมเป็นคะแนนสะสมของสมาชิกบัตร

 • การแลกของรางวัลจะทำาได้ก็ต่อเมื่อบัญชีบัตรอยู่ในสถานภาพที่ดี ขณะการแลกของรางวัล และสมาชิกบัตรหลักเท่านั้นที่มีสิทธิ์แลกรับ 
  รางวัล ทั้งนี้ สมาชิกบัตรต้องติดต่อ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อแลกของรางวัลตามขั้นตอนและวิธีการที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส กำาหนด  
  ณ ขณะนั้น  อเมริกัน เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกคะแนนสะสมในเวลาใดก็ได้ตามที่ 
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เห็นสมควร

 • สมาชิกบัตรตกลงว่า อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือของ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
  ความเสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใด ที่เกิดจากการแลกคะแนนสะสม หรือความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลหรือการเปลี่ยนแปลง 
  เงื่อนไขต่างๆ ในการแลกของรางวัล ทั้งนี้ เมื่อการแลกคะแนนสะสมเสร็จสิ้น อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่มีความรับผิดใดๆ ในของรางวัล  
  หรือการกระทำาใดๆ ของการบินไทย การโต้แย้งใดๆ เกี่ยวข้องกับของรางวัลจะต้องเป็นการตกลงระหว่างสมาชิกบัตรและ 
  การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มีหน้าที่ในการแก้ข้อโต้แย้งหรือเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งดังกล่าวแต่อย่างใด     

 • ข้อมูลนี้ถูกต้อง ณ วันที่ 15 มกราคม 2563



2. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับสิทธิพิเศษรับเพิ่ม 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส

 • สิทธิพิเศษรับเพิ่ม 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส (“50% โบนัสไมล์สะสม ROP”) นี้ มอบให้สมาชิกบัตรหลักผู้ถือบัตร 
  เครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“บัตรฯ”) สำาหรับยอดใช้จ่ายสะสมโดยสมาชิกบัตรหลักหรือสมาชิกบัตรเสริมใน 
  ส่วนที่มากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (“เกณฑ์การใช้จ่าย”) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563  
  (“ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์”) 

 • สมาชิกบัตรจะได้รับโบนัสไมล์สะสม ROP อีก 50% เพิ่มเติมจากคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรสปกติซึ่งได้รับ 
  จากยอดใช้จ่ายทุกๆ 25 บาทที่อยู่ภายในเกณฑ์การใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น กรณีมียอดใช้จ่ายสะสมเป็นจำานวนเงิน 600,000 บาท  
   สิทธิพิเศษ 50% โบนัสไมล์สะสม ROP จะคำานวณจากยอดเงิน 400,000 บาท ซึ่งเป็นยอดท่ีอยู่ภายในเกณฑ์การใช้จ่ายเท่านั้น   
  ทั้งนี้ สิทธิพิเศษ 50% โบนัสไมล์สะสม ROP จะไม่คำานวณจากยอด 100,000 บาทแรกและยอดที่เกินจาก 500,000 บาท 

 • สิทธิพิเศษนี้มอบให้เฉพาะสมาชิกบัตรที่มีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดดังนี้ 

  i. บัญชีใดๆ ของสมาชิกบัตร ที่มีอยู่กับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส อยู่ในสถานภาพที่ดี และ 

  ii. สมาชิกบัตรต้องไม่ละเมิดข้อกำาหนดและเงื่อนไขใดๆ ของสมาชิกภาพบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์  
   ไปจนถึงวันที่มีการโอน 50%โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส

 • 50% โบนัสไมล์สะสม ROP จะไม่คำานวณบนรายการดังต่อไปนี้:

  i. รายการที่เกิดจากบริการ เอ็กซ์เพรส แคช

  ii. การซื้อเช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

  iii. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

  iv. การคืนภาษีจากการใช้จ่ายต่างประเทศ

  v. การชำาระเงินเพิ่มรวมกับคะแนนสะสมในการแลกรางวัล

  vi. การซื้อคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถทำาการโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ นอกจากจะมีการระบุไว้ว่าสามารถทำาได้  

 • 50% โบนัสไมล์สะสม ROP จะได้รับการโอนไปยังบัญชีสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ของสมาชิกบัตรหลัก ในระยะเวลาตั้งแต่ 90 วัน 
  หรือมากกว่านับจากวันสรุปยอดบัญชีในเดือนที่ได้รับสิทธิ์

 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นไปตาม 
  กฎหมายและข้อบังคับ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพิเศษนี้ คำาตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุดและมีผล 
  ผูกพันทุกฝ่าย

 • การใช้ ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ขึ้นอยู่กับข้อกำาหนดและเงื่อนไขของรายการรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถตรวจสอบได้ที่  
  www.thaiairways.com/th_TH/rop/About/AboutRoyal_ProgrammeUpdates.page  

 • ข้อมูลนี้ถูกต้อง ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

3. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับสิทธิพิเศษรับเพิ่ม 15,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส

 • สิทธิพิเศษจากรายการรับ 15,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย  
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“บัตรฯ”) ทุก ๆ 1,000,000 บาท โดยจำากัดยอดสูงสุด 5,000,000 บาท (“เกณฑ์การใช้จ่าย”) ซึ่งจะได้รับโบนัสไมล์ 
  สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สูงสุดถึง 75,000 ไมล์ (“สิทธิพิเศษ 15,000 โบนัสไมล์”) มอบให้สมาชิกบัตรหลักผู้ถือบัตรฯ  
  (“สมาชิกบัตร”) เท่านั้น

 • สิทธิพิเศษ 15,000 โบนัสไมล์ จะคำานวณจากยอดใช้จ่ายสะสมตามเกณฑ์การใช้จ่ายภายในหนึ่งรอบปีสมาชิกบัตรที่เริ่มนับตั้งแต่ 
  วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (“ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์”) ทั้งนี้ สมาชิกบัตรที่มีรอบปีสมาชิกบัตรปัจจุบันเริ่มนับก่อน 
  วันที่ 1 เมษายน 2563 จะยังคงได้รับสิทธิพิเศษจากรายการ 35,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ  
  ครบ 1,500,000 บาท ในรอบปีสมาชิกบัตรปัจจุบัน และจะเริ่มได้รับสิทธิพิเศษ 15,000 โบนัสไมล์ เมื่อเริ่มรอบปีสมาชิกบัตรถัดไป

 •  หนึ่ง “รอบปีสมาชิกบัตร” หมายถึง ระยะเวลาเท่ากับ12 เดือน โดยในปีแรกจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติและสิ้นสุดใน 
  เดือนเดียวกันของปีถัดไป และหลังจากครบปีแรก รอบปีสมาชิกบัตรจะเริ่มนับจากเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น หากบัตรฯ ได้รับอนุมัติวัน 
  ที่ 20 เมษายน 2562 รอบปีสมาชิกบัตรปีแรกจะเริ่มนับจากเดือนเมษายน 2562 และไปสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2563 และรอบป ี
  สมาชิกบัตรตั้งแต่ปีที่สองเป็นต้นไป จะเริ่มนับจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และสิ้นสุดในวันท่ี 30 เมษายนของปีถัดไป

 • สิทธิพิเศษ 15,000 โบนัสไมล์มอบให้เฉพาะสมาชิกบัตรผู้มีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดดังนี้ 

  i. บัญชีใดๆ ของสมาชิกบัตร ที่มีอยู่กับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส อยู่ในสถานภาพที่ดี และ 

  ii. สมาชิกบัตรต้องไม่ละเมิดข้อกำาหนดและเงื่อนไขใดๆ ของสมาชิกภาพบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ ไปจนถึง 
   วันที่มีการโอนโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส

 • รายการใช้จ่ายดังต่อไปนี้จะไม่นำามาคำานวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิพิเศษ 15,000 โบนัสไมล์:

  i. รายการที่เกิดจากบริการ เอ็กซ์เพรส แคช

  ii. การซื้อเช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

  iii. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

  iv. การคืนภาษีจากการใช้จ่ายต่างประเทศ

  v. การชำาระเงินเพิ่มรวมกับการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรางวัล

  vi. การซื้อคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 

 • รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเสริม จะนำามาคำานวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายของสมาชิกบัตร ภายใต้สิทธิพิเศษ 15,000 โบนัสไมล์

 • สิทธิพิเศษ 15,000 โบนัสไมล์ไม่สามารถทำาการโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากสิทธิพิเศษ 15,000 โบนัสไมล์ จะโอนไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส ของสมาชิกบัตรในระยะ 
  เวลาตั้งแต่ 90 วันหรือมากกว่า นับจากวันสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือนที่ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ครบตามเกณฑ์การใช้จ่าย

 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นไปตาม  
  กฎหมายและข้อบังคับ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพิเศษนี้ คำาตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุดและมีผล 
  ผูกพันทุกฝ่าย

 • ข้อมูลนี้ถูกต้อง ณ วันที่ 15 มกราคม 2563



            

4. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับบัตรกำ�นัลเข้�ใช้บริก�รห้องรับรองพิเศษ มิร�เคิล เล�จน์

 • สิทธิพิเศษบัตรกำานัลเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ มิราเคิล เลาจน์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง (“บัตรกำานัล”)   
  มอบให้สำาหรับสมาชิกบัตรหลักผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“บัตรฯ”) เท่านั้น (“สมาชิกบัตร”) 

 • สมาชิกบัตรจะได้รับบัตรกำานัลจำานวน 2 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป (“เกณฑ์การใช้จ่าย”)  
  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 (“ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์”) 

 • รายการใช้จ่ายดังต่อไปนี้จะไม่นำามาคำานวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิพิเศษนี้

  i. รายการที่เกิดจากบริการ เอ็กซ์เพรส แคช

  ii. การซื้อเช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

  iii. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

  iv. การคืนภาษีจากการใช้จ่ายต่างประเทศ

  v. การชำาระเงินเพิ่มรวมกับคะแนนสะสมในการแลกรางวัล

  vi. การซื้อคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 

 • บัตรกำานัลจะได้รับการจัดส่งให้กับสมาชิกบัตร ภายใน 60 วัน หรือมากกว่า นับจากวันที่สมาชิกบัตรมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ถึงเกณฑ์ 
  การใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์

 • บัตรกำานัลมีอายุการใช้งาน 6 เดือน โดยเริ่มนับจากวันที่บัตรกำานัลได้รับการจัดส่งให้กับสมาชิกบัตร 

 • บัตรกำานัล 1 ใบ สามารถใช้เพื่อเข้าสู่มิราเคิล เลาจน์ ได้ 1 ครั้ง ต่อสมาชิกบัตร 1 ท่าน

 • สมาชิกบัตรจะต้องแสดงบัตรกำานัลพร้อมกับบัตรฯ ในการเข้าใช้บริการมิราเคิล เลาจน์   และจำากัดสิทธิ์ในการใช้บัตรกำานัลสำาหรับ 
  สมาชิกบัตรเท่านั้น

 • สมาชิกบัตรสามารถใช้บัตรกำานัลเพื่อเข้าใช้บริการที่มิราเคิล เลาจน์ ได้ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  สนามบินสุวรรณภูมิ:

  i.  คองคอร์ส A บล็อก 2 ชั้น 3 (ฝั่งตะวันออก) - สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ

  ii.  คองคอร์ส A1 ชั้น 3 (ฝั่งตะวันออก) - สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ 

  iii.  คองคอร์ส C ชั้น 3 (ฝั่งตะวันออก) – สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ

  iv.  คองคอร์ส D ชั้น 3 ตรงข้าม Gate D5 - สำาหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ

  v.  คองคอร์ส D ชั้น 3 ตรงข้าม Gate D6 - สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่ง

  vi.  คองคอร์ส F ชั้น 3 (ฝั่งตะวันตก) - สำาหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ

  vii.  คองคอร์ส G ชั้น 3 (ฝั่งตะวันตก) - สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่ง

  viii. คองคอร์ส G ชั้น 3 ตรงข้าม Gate G2 (ฝั่งตะวันตก) - สำาหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ

  ix.  คองคอร์ส G ชั้น 4 ตรงข้าม Gate G2 (ฝั่งตะวันตก) - สำาหรับที่นั่งชั้นหนึ่ง

  สนามบินดอนเมือง:

  i.  มิราเคิล เลาจน์ หมายเลข 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

  ii.  มิราเคิล เลาจน์ หมายเลข 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

  iii.  มิราเคิล เลาจน์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 

• สิทธิพิเศษนี้มอบให้เฉพาะสมาชิกบัตรผู้มีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดดังนี้ 

  i. บัญชีบัตรของสมาชิกบัตรที่มีอยู่กับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส อยู่ในสถานภาพที่ดี และ/หรือ ไม่มีการยกเลิกในกรณีใด ๆ 

  ii. สมาชิกบัตรต้องไม่ละเมิดข้อกำาหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของสมาชิกภาพบัตร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์  
   ไปจนถึงวันที่มีการใช้สิทธิ์

 • รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรฯ เสริม จะนำามาคำานวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลัก ภายใต้สิทธิพิเศษนี้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถทำาการโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในกรณีที่บัตรกำานัลสูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหาย บริษัทฯ  
  จะไม่ออกบัตรกำานัลทดแทน

 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นไปตาม  
  กฎหมายและข้อบังคับ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพิเศษนี้ คำาตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุดและ 
  มีผลผูกพันทุกฝ่าย

 • ข้อมูลนี้ถูกต้อง ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

5. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับเอกสิทธิ์มื้อพิเศษ

 •  สิทธิพิเศษนี้มอบให้แก่สมาชิกบัตรหลักผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“บัตรฯ”) เท่านั้น (“สมาชิกบัตร”)

 •  สมาชิกบัตรต้องชำาระค่าใช้จ่ายเต็มจำานวนผ่านบัตรฯ ณ ห้องอาหารที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ส่วนลดห้องอาหารจะไม่สามารถใช้ ได้  
  หากผู้ที่แสดงบัตรมิใช่ผู้ที่มีชื่อตามที่ปรากฏบนหน้าบัตร

 •  สิทธิพิเศษนี้ใช้ ได้สำาหรับอาหารมื้อกลางวัน และ/หรืออาหารมื้อเย็นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษีและค่าบริการ  
  (ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

 •  สิทธิพิเศษ มา 4 จ่าย 3 สมาชิกบัตรจะได้รับคอร์สเมนูอภินันทนาการที่ราคาต่ำาสุดหรือเท่ากัน 1 รายการ 

 •  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 •  สิทธิพิเศษนี้จำากัดการใช้บัตรฯ 1 ใบ ต่อโต๊ะ ต่องานเลี้ยงฉลอง

 •  งานเลี้ยงฉลอง หมายถึง ผู้ร่วมงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับประทานอาหารร่วมกันในโต๊ะเดียวหรือหลายโต๊ะ ทั้งนี้ เมื่อมีการขอให้ต่อโต๊ะ  
  หรือจัดโต๊ะไว้ใกล้กัน จะถือเป็นงานเลี้ยงฉลอง 1 งาน ในกรณีนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการใช้สิทธิพิเศษต่อบัตรฯ 1 ใบ ต่อโต๊ะ ต่อครั้ง  
  การขอให้ต่อโต๊ะหรือจัดโต๊ะไว้ใกล้กันขึ้นอยู่กับจำานวนที่นั่งที่ว่าง

 •  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ ได้กับกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเฉพาะกลุ่มบุคคล (Private Event) และการสั่งอาหารกลับบ้าน รวมทั้งไม่  
  สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษของโรงแรม หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 ยกเว้นวันห้ามใช้สิทธ์ิ (Blackout Dates) ทั้งนี้  
  การใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อยกเว้นของสิทธิพิเศษ กรุณาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวันห้ามใช้สิทธิ์และข้อยกเว้นสำาหรับสิทธิพิเศษโดยตรง 
  จากห้องอาหารที่ต้องการใช้บริการ 

 •  ช่วงเวลาของมื้ออาหาร เมนู ราคา รูปแบบอาหาร และเวลาทำาการของห้องอาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงของปี กรุณาสอบถาม 
  ข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องอาหารที่ต้องการใช้บริการโดยตรง

 •  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 •  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่รับผิดชอบต่ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย  
  ความไม่พึงพอใจ หรือข้อพิพาทใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าและบริการที่ได้รับจากสิทธิพิเศษนี้ กรุณาติดต่อห้องอาหารโดยตรง 

 •  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นไปตาม  
  กฎหมายและข้อบังคับ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพิเศษนี้ คำาตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุดและ 
  มีผลผูกพันทุกฝ่าย

 •  สิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของห้องอาหารด้วย สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อห้องอาหาร 
  ที่เข้าร่วมรายการโดยตรง 

 •  ข้อมูลนี้ถูกต้อง ณ วันที่ 15 มกราคม 2563



บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำ�กัด

388 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
www.americanexpress.com/th

บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)

89 ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ 10900 
www.thaiairways.com


