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CASH ADVANCE

Enjoy easy access to cash (up to a maximum of US$ 1,000* or approxi-
mately Baht 34,000* over any 28-day period) at ATM locations within Thai-
land which displays the ATM Pool sign or Express Cash sign. A service fee 
equivalent to 3% of the withdrawn amount (subject to VAT) will be charged.  
The enrollment of this service is available after 1 year of Card membership**. 

(This amount is subject to change due to currency exchange rates and the withdrawal 

limit policy of participating Bank and Financial Institution.)

*1 เหรียญสหรัฐฯ = 34 บ�ท *1 US$ = Baht 34 

โปรแกรมแบั่งชำาระรายเดือน 0% WISE PAY

เพิ่มคว�มคล่องตัวท�งก�รเงิน ด้วยโปรแกรมที่ให้ท่�นเลือกแบ่งชำ�ระยอดใช้จ่�ยได้อย่�งอิสระ ด้วยสิทธิพิเศษ
ดอกเบี้ย 0% น�นสูงสุด 10 เดือน

บัริการเบัิกถอนเงินสดล่วงหน้า

ท่�นส�ม�รถเบิกถอนเงินสดได้สะดวกสูงสุด 1,000 เหรียญสหรัฐฯ* หรือประม�ณ 34,000 บ�ท ต่อทุกๆ 28 วัน 
จ�กเคร่ืองเอทีเอ็มภ�ยในประเทศท่ีมีเคร่ืองหม�ย ATM POOL หรือ Express Cash โดยเสียค่�ธรรมเนียม 3% 
ของจำ�นวนเงินสดท่ีเบิกถอน (อัตร�น้ียังไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพ่ิม) ท่�นส�ม�รถขอรับบริก�รน้ี เม่ือท่�นดำ�รงสถ�นภ�พ
สม�ชิกบัตรครบ 1 ปี**

** เป็นไปต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไข

0% WISE PAY INSTALLMENT PLAN

Enhance your financial flexibility with the program that allows you to pay 
monthly installments on your purchase with 0% interest rate up to 10 months

** Terms and Conditions apply.

(อัตร�นี้มีก�รเปลี่ยนแปลง และขึ้นอยู่กับข้อกำ�หนดในก�รเบิกถอนเงินสด 

ของธน�ค�ร และสถ�บันก�รเงินแต่ละแห่ง)

ความคล่องตัวทางการเงิน Financial Flexibility
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รายการเม็มเบัอร์ชิป รีวอร์ด

ร�ยก�รสมน�คุณที่จะสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ท่�นสม�ชิกบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยก�รสะสมคะแนน
เพือ่รบัร�งวัลม�กม�ย อ�ทิ ชอ้ปปิง้ ท่องเทีย่ว รบัประท�นอ�ห�ร ร�ยก�รบนัเทงิ บตัรกำ�นลั รวมถึงประสบก�รณ์
แปลกใหม่แสนประทับใจ ท่�นจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน สำ�หรับทุกๆ 25 บ�ท* ที่ใช้จ่�ยผ่�นบัตรทอง
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

รายการเม็มเบัอร์ชิป รีวอร์ด พลัส*

เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในก�รแลกรับของร�งวัลจ�กร�ยก�รเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ไม่ว่�จะเป็น
คว�มหล�กหล�ยของร�งวัลเอกสทิธิท์ีค่ดัสรรม�เพือ่ไลฟส์ไตสอ์นัมีระดบัของท�่น สทิธิใ์นก�รแลกรบัของร�งวัล
ด้วยคะแนนสะสมที่น้อยกว่�ปกติ สิทธิ์ในก�รโอนคะแนนสะสมไปยังร�ยก�รพิเศษผู้บินประจำ�และร�ยก�รผู้
พักประจำ� เพื่อแลกรับบัตรโดยส�รหรือห้องพัก** เมื่อท่�นสม�ชิกบัตรลงทะเบียนเข้�ร่วมร�ยก�รเม็มเบอร์ชิป
 รีวอร์ด พลัส เพียงติดต่อม�ยังแผนกบริก�รสม�ชิกบัตร โทร 0 2273 5555 โดยท่�นสม�ชิกบัตรจะถูกเรียกเก็บ
ค่�ธรรมเนียมแรกเข้� 1,000 บ�ท และค่�ธรรมเนียมร�ยปี 1,000 บ�ท

MEMBERSHIP REWARDS PLUS*
Enjoy additional privileges to redeem your choice of rewards: 
a range of Exclusive Rewards that correspond to your premium 
lifestyle, less redemption points on selected rewards and earn free 
flights and hotels stays faster.** when you enroll in Membership 
Rewards PLUS option by simply calling our Customer Service at 
0 2273 5555.   You will be charged Baht 1,000 for the joining fee and 
Baht 1,000 for the annual fee.

รายการเม็็ม็เบอร์ชิิป รีวอร์ด

* เป็นไปต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของร�ยก�รเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

**  บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำ�กัด สงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ และเนื้อห�ของร�ยก�รเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด 

   ในเวล�ใดก็ได้ โดยเป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อบังคับ

MEMBERSHIP REWARDS PROGRAM
A bonus program designed to reward Card members for 
spending with the Gold Card, Membership Rewards lets you 
accumulate points that can be redeemed for travel, dining, 
entertainment, shopping and unique experiences.

Every Baht 25* you charge with the Gold Card will automatically 
earn you 1 Membership Rewards point.

*    Membership Rewards Terms and Conditions apply.
**  American Express reserves the right to change Membership Rewards benefit 
      at any time and in compliance with any applicable laws or regulations. 
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บััตรเดียวที่มอบัความอุ่นใจแก่ท่าน

WORLDWIDE ACCEPTANCE 
Wherever you choose to go, your 
Card provides you with instant 
recognition and a warm welcome at 
establishments around the world.

*ห�กท�่นสม�ชกิบตัรใชบ้รกิ�ร
จ�กแพทย์หรือทน�ยคว�มท่ี
โกลเบิล้ แอสซสิทแ์นะนำ� ขอให้
ท�่น สม�ชกิบตัรสอบถ�มค�่ใช้
จ่�ยทีจ่ะเกดิขึน้จ�กบรกิ�รนัน้ๆ
ก่อนก�รใช้บริก�ร เนื่องจ�ก
ท่�นสม�ชิกบัตรจะเป็นผู้รับผิด
ชอบค่�ใช้จ่�ยส่วนดังกล่�วเอง

การต้อนรับัอย่างอบัอุ่นทั่วทุกมุมโลก

ทุกแห่งหนที่ท่�นเดินท�งไปในฐ�นะสม�ชิกบัตรทอง
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่�นจะได้รับก�รต้อนรับอย่�งอบอุ่นจ�ก
สถ�นธุรกิจชั้นนำ�ทั่วโลก

บัริการให้คำาแนะนำาโกลเบัิ้ล แอสซิสท์*

เมื่อท่�นประสบเหตุฉุกเฉิน ระหว่�งก�รเดินท�งในต่�งประเทศ
เช่น กรณี เจ็บป่วย หรือต้องก�รคำ�ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ย ท่�น
ส�ม�รถติดต่อขอคำ�แนะนำ�จ�กสำ�นักง�นโกลเบ้ิล แอสซิสท์
โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ด้วยวิธีง่�ยๆ เพียงท่�นโทรศัพท์เรียก
เก็บเงินปล�ยท�งถึงสำ�นักง�น โกลเบิ้ล แอสซิสท์ เร�พร้อม
ให้บริก�รแนะนำ�แพทย์ ทน�ยคว�ม หรือเส้นท�งไปสถ�น
ทูตหรือสถ�นกงสุลไทยที่ใกล้ท่ีสุด บริก�รโกลเบิ้ล แอสซิสท์  
เปิดบริก�ร 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน กรุณ�ติดต่อ สำ�นักง�น
โกลเบิ้ล แอสซิสท์ ที่หม�ยเลข (66) 2273 5222

TRAVEL BENEFITS

GLOBAL ASSIST*
Should you run into a medical or 
legal emergency overseas, help in 
the form of a local referral service is 
only a collect call away: Simply place a 
collect call (66) 2273 5222

Global Assist representative will 
refer you to a doctor, lawyer or the 
nearest Thai consulate in your 
vicinity. This referral service is 
available 365 days a year, 24 hours 
a day.

* Card members are advised to inquire about the costs of professional fees prior to engaging these 

services - as these fees will have to be borne by Card members who use the referred services.
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อุ่นใจกับัแผนคุ้มครองที่

ครอบัคลุมทุกการเดินทาง*

Travel Accident Insurance*

แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 
เพียงท่�นชำ�ระค่�บัตรโดยส�รเครื่องบินหรือย�น
พ�หนะส�ธ�รณะที่ได้รับใบอนุญ�ตประกอบก�รขนส่ง
ผู้โดยส�รผ่�นบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่�นจะได้
รับคว�มคุ้มครองโดยอัตโนมัติชดเชยสูงสุด 2 ล้�นบ�ท 
จ�กแผนประกันอุบัติเหตุก�รเดินท�ง (Travel Accident 
Insurance) ที่รับประกันภัยโดยบริษัท ชับบ์ส�มัคคี
ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) โดยไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ

ท่�นสม�ชิกบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และคู่สมรส
รวมถงึบตุรทีม่อี�ยุตำ�กว�่ 23 ป ีจะไดร้บัคว�มคุม้ครอง
กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจ�กอุบัติเหตุ
ในระหว่�งก�รเดินท�ง ขณะเป็นผู้โดยส�รในย�น
พ�หนะส�ธ�รณะ

    
เอกส�รที่ท�งร�ชก�รออกให้
 • ใบมรณะบัตร
 • บันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับคดีและใบชันสูตร
       พลิกศพของกรมตำ�รวจ

เอกส�รที่ผู้เรียกร้องค่�สินไหมทดแทนต้องจัด
เตรียมม�เอง
 • สำ�เน�บัตรประช�ชนพร้อมลงล�ยมือชื่อรับรอง
 • สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
 • สูติบัตร (กรณีอ�ยุตำ�กว่� 20 ปี)
 • ทะเบียนสมรส

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว 
ท่านต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

สำ�หรับร�ยละเอียดเพ่ิมเติมกรุณ�ตรวจสอบในเอกส�รใบรับ
รองก�รประกันภัย ผ่�นท�งเว็บไซต์ www.ameri-
canexpress.com/th/en/charge-cards/
american-express-gold-card

* เป็นไปต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไข

Purchase your travel ticket for commercial aircraft or any other form of public 
conveyance with the Gold Card and you are automatically covered for up to 
Baht 2 million with Travel Accident Insurance underwritten by Chubb Samaggi 
Insurance PCL - at absolutely no cost to you. 

You, your spouse and dependent children below 23 years of age are insured 
against accidental death or dismemberment due to physical injury while 
traveling as passengers in public conveyance. 

Claims for accidental death or dismemberment may be made by 
providing copies of the following documents:

 •  Death Certificate
 •  Police and Post Mortem Reports and Claimant’s Identity  
                     Card together with a signature
 • House Registration
 •  Birth Registration (if below 20 years of age)  
 •  Marriage Registration

 Please find more information about Insurance benefits in the 
Insurance Certificate from the website www.americanexpress.com/th/
en/charge-cards/american-express-gold-card
* Terms and Conditions apply.

www.americanexpress.com/th/en/charge-cards/american-express-gold-card
www.americanexpress.com/th/en/charge-cards/american-express-gold-card
www.americanexpress.com/th/en/charge-cards/american-express-gold-card
http://www.americanexpress.com/th/en/charge-cards/american-express-gold-card
http://www.americanexpress.com/th/en/charge-cards/american-express-gold-card
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กรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้า 

ห�กกระเป๋�เดินท�งที่เช็คอินไปกับท่�นไม่ได้ส่งมอบให้แก่ท่�นภ�ยใน 6 ช่ัวโมงนับแต่เวล�ที่ท่�นม�ถึง ณ จุด
ปล�ยท�งของเทีย่วบนิทีม่กีำ�หนดเดินท�งข�ออกนอกประเทศไทย ท�่นจะไดร้บัก�รชดเชยสำ�หรบัค�่ใชจ้�่ยทีไ่ด้
คิดเอ�จ�กบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่เกิดขึ้น ณ จุดปล�ยท�งที่กำ�หนดไว้ เมื่อท่�นมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องซื้อ
เสื้อผ้�และสิ่งจำ�เป็นต่�งๆ ทั้งนี้ไม่เกิน 5,000 บ�ท สำ�หรับสม�ชิกบัตรผู้เอ�ประกันภัย และไม่เกิน 5,000 บ�ท 
สำ�หรับสม�ชิกในครอบครัวท่ีเอ�ประกันภัยไว้ หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บ�ท สำ�หรับท้ังสม�ชิกบัตรผู้เอ�ประกันภัย 
คู่สมรสและบุตรซ่ึงอยู่ในคว�มอุปก�ระของสม�ชิกบัตร

กรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย

ห�กกระเป๋�เดินท�งที่เช็คอินไปกับท่�นไม่ส่งมอบให้แก่ท่�นภ�ยใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวล�ที่ท่�นม�ถึง ณ จุด
ปล�ยท�งของเทีย่วบนิทีม่กีำ�หนดเดินท�งข�ออกนอกประเทศไทย ท�่นจะไดร้บัก�รชดเชยสำ�หรบัค�่ใชจ้�่ยทีไ่ด้
คดิเอ�จ�กบตัรทองอเมรกัิน เอก็ซเ์พรส อันเปน็ค�่ใชจ่้�ยทีเ่กดิขึน้ภ�ยใน 4 วัน นบัแต่วนัทีท่่�นได้ม�ถงึ ณ จดุปล�ย
ท�งที่กำ�หนดไว้เมื่อท่�นมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องซื้อเสื้อผ้� และสิ่งจำ�เป็นต่�งๆ ทั้งนี้ไม่เกิน 10,000 บ�ท สำ�หรับ
สม�ชกิบตัรผู้เอ�ประกันภยั และไมเ่กนิ 10,000 บ�ท สำ�หรบัสม�ชกิในครอบครวัทีเ่อ�ประกนัภยัไว ้หรอืสงูสดุไม่
เกิน 20,000 บ�ท สำ�หรับทั้งสม�ชิกบัตรผู้เอ�ประกันภัย คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในคว�มอุปก�ระของสม�ชิกบัตร

สำ�หรับก�รเรียกร้องนั้นท่�นต้องเตรียมเอกส�ร ดังนี้
 • ใบเรียกร้องค่�เสียห�ยที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • สำ�เน�บัตรประช�ชนหรือหนังสือเดินท�งพร้อมลงล�ยมือชื่อรับรอง
 • แบบฟอร์ม PIR (Property Irregularity Report) จ�กส�ยก�รบิน
 • บัตรโดยส�รแสดงจุดหม�ยในก�รเดินท�งของส�ยก�รบิน
 • ใบบันทึกค่�บัตรโดยส�รเครื่องบินที่ชำ�ระด้วยบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • ใบบันทึกค่�อ�ห�ร ของใช้ส่วนตัวที่จำ�เป็นและที่พักที่ชำ�ระด้วยบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติม กรุณ�ตรวจสอบในเอกส�รใบรับรองก�รประกันภัยผ่�นท�งเว็บไซต์ 
www.americanexpress.com/th/th/charge-cards/american-express-gold-card

LUGGAGE DELAY
If luggage does not arrive within 6 hours of your arrival at the scheduled destination point 
of your departure flight from Thailand, you will be indemnified for the Gold Card charges 
incurred at such scheduled destination with respect to emergency purchases of essential 
clothing and requisites, up to Baht 5,000 for the Insured Card member and Baht 5,000 for 
the Insured Spouse and Children, or a maximum of Baht 10,000 for both the Insured Card 
member and Insured Spouse and Children.

LUGGAGE LOSS
If luggage does not arrive within 48 hours of your arrival at the scheduled destination point 
of your departure flight from Thailand, you will be indemnified for the Gold Card charges 
incurred within 4 days of the arrival at such scheduled destination with respect to the 
emergency purchases of essential clothing and requisites up to Baht 10,000 for the 
Insured Spouse and Children, and Baht 10,000 for the Insured Spouse and Children, 
or a maximum of Baht 20,000 for both the Insured Card member and Insured Spouse 
and Children.

In such cases, you may make a claim up to the amounts stated as long as the emergency purchases  
were made on the Gold Card. Supporting documents required for a claim to be filed include: 

 •  A completed Claim Form

 •  A copy of claimant’s Identity Card/Passport together with a signature

 •  Property Irregular Report (PIR) from the airline

 •  Air ticket indicating the destination of the flight 

 •  Sales slips or Charge Records from American Express as proof of purchase 

                           for the air ticket and purchases of essentials.

Please find more information about Insurance benefits in the Insurance Certificate from 

the website www.americanexpress.com/th/en/charge-cards/american-express-gold-card

* Terms and Conditions apply. 

แผนคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง*

เมื่อท่�นชำ�ระค่�บัตรโดยส�รเครื่องบินผ่�นบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่�นจะได้รับคว�มคุ้มครอง
เพื่อคว�มอุ่นใจตลอดก�รเดินท�ง

กรณีคลาดการต่อเที่ยวบัิน 

ห�กเที่ยวบินที่มีกำ�หนดซึ่งจะเชื่อมต่อไปนั้นต้องคล�ดไป ณ จุดที่เปลี่ยนเครื่องบิน เนื่องจ�กก�รม�ถึงล่�ช้�ของ
เที่ยวบินท่ีมีกำ�หนดท่ีเดินท�งเข้�ม�เพื่อเชื่อมต่อกัน และท่�นไม่ส�ม�รถจะเดินท�งต่อโดยวิธีอื่นได้ภ�ยใน 4 
ชั่วโมงนับแต่เวล�ท่ีเท่ียวบินม�ถึงโดยแท้จริง ท่�นจะรับก�รชดเชยสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ที่ได้คิดเอ�จ�กบัตร
ทองอเมรกินั เอ็กซ์เพรส อนัเปน็ค�่ใชจ่้�ยท่ีเกดิขึน้ในก�รตอ้งพกัในโรงแรม ค�่อ�ห�ร และเครือ่งดืม่ ในภตัต�ค�ร
ทั้งนี้ไม่เกิน 5,000 บ�ท สำ�หรับสม�ชิกบัตรผู้เอ�ประกันภัย และไม่เกิน 5,000 บ�ท สำ�หรับสม�ชิกในครอบครัว
ที่เอ�ประกันภัยไว้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บ�ท สำ�หรับทั้งสม�ชิกบัตร ผู้เอ�ประกันภัย คู่สมรสและบุตร ซึ่งอยู่
ในคว�มอุปก�ระของสม�ชิกบัตร

MISSED CONNECTIONS
If your confirmed onward connecting scheduled flight is missed at the transfer point and 
no alternative onward transportation is available within 4 hours of the actual arrival time, 
you will be indemnified for the Gold Card charges incurred with respect to hotel 
accommodation and restaurant meals or refreshments, up to Baht 5,000 for the Insured 
Card member and Baht 5,000 for the Insured Spouse and Children, or a maximum of 
Baht 10,000 for both the Insured Card member and Insured Spouse and Children.

TRAVEL INCONVENIENCE*
You will be entitled to complimentary Travel Inconvenience Insurance when you purchase 

air tickets with your Gold Card. Benefits for any inconvenience include:

* เป็นไปต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไข

http://www.americanexpress.com/th/th/charge-cards/american-express-gold-card
www.americanexpress.com/th/en/charge-cards/american-express-gold-card
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แผนพิทักษ์การซื้อสินค้า*

แผนพิทักษ์ก�รซื้อสินค้�จะคุ้มครองก�รซื้อสินค้�ที่อยู่ภ�ยใต้
เงือ่นไขคว�มคุม้ครอง โดยก�รซอ่มแซม ก�รเปลีย่นสนิค�้ และ
รวมถึงก�รชดเชยเงินค่�สินค้�ต�มดุลยพินิจของบริษัทประกัน
ภัยสำ�หรับสินค้�ที่ได้รับคว�มเสียห�ยภ�ยในระยะเวล� 30 วัน
นับจ�กวันที่ซื้อ และเมื่อสินค้�ดังกล่�วมิได้ซ้ือม�เพ่ือก�รข�ย
ต่อหรือใช้ในธุรกิจ โดยชำ�ระด้วยบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
ทั้งนี้วงเงินคว�มคุ้มครองสูงสุดเท่�กับ 48,000 บ�ท ต่อสินค้�
หนึ่งร�ยก�ร และภ�ยใต้วงเงิน 240,000 บ�ท สำ�หรับแต่ละ
บัญชีบัตรต่อปีปฏิทิน

การรับัประกันการรับัคืนสินค้า*

ก�รรับประกันก�รรับคืนสินค้�มีไว้เพื่อคว�มพึงพอใจในสินค้�
ที่ระบุไว้ต�มใบรับรองท่ีประกันภัย ซึ่งซ้ือม�ในร�ค�ไม่ตำ�กว่� 
1,000 บ�ท เพือ่ใชโ้ดยสว่นตวัเท�่นัน้ และชำ�ระค�่สนิค�้ท้ังหมด
ด้วยบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั้งนี้ห�กภ�ยในระยะเวล� 7 
วันนับจ�กวันที่ซื้อ สม�ชิกบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่พึง
พอใจในสินค้�ที่ซื้อม� และผู้ข�ยปฏิเสธท่ีจะรับคืนสินค้�นั้น
สม�ชกิบัตรทองอเมรกินั เอก็ซ์เพรส ส�ม�รถคนืสนิค�้นัน้ใหแ้ก่
บรษิทัประกนัภยัโดยทีบ่รษิทัฯ จะจ�่ยเงนิคนืใหแ้กท่�่นสม�ชกิ
บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ภ�ยในมูลค่�เท่�กับร�ค�ซื้อ หรือ
สูงสุด 10,000 บ�ท ต่อสินค้�หนึ่งร�ยก�ร และภ�ยใต้วงเงิน 
32,000 บ�ท สำ�หรับแต่ละบัญชีบัตร ต่อปีปฏิทิน

เอกสิทธิ์คุ้มครองทุกการซื้อสินค้า CARD PURCHASE PROTECTION
American Express Gold Card gives you peace of mind for Card purchases underwritten by Chubb 

Samaggi Insurance PCL. and covered under the policy at no extra cost.

PURCHASE PROTECTION PLAN*
Purchase Protection provides for the repair or replacement of covered product or, at 
the discretion of the Insurance Company, indemnification of the covered product which 
has been damaged within 30 days of purchase. The item must be purchased not for the 
purpose of resale or business operation and with the Gold Card. Coverage is up to Baht 
48,000 per item of property, and up to a maximum of Baht 240,000 for each Gold Card 
Account held by the Gold Card member per calendar year.

RETURN GUARANTEE*
In case you would like to return an item purchased on the Gold Card in Thailand, Return 
Guarantee gives you peace of mind. The minimum price must be Baht 1,000. The item 
has to be  purchased solely for personal use and entirely with the Gold Card. If, within 7 
days of purchase, a Gold Card member is dissatisfied with the item purchased and the 
retailer refuses to take it back, the Gold Card member can return it to the Insurance 
Company, who will indemnify the Gold Card member with the Purchase Price up to a 
maximum of Baht 10,000 per item, and subject to a maximum of Baht 32,000 for each 
Gold Card Account held by the Gold Card member per calendar year.

BEST VALUE GUARANTEE*
Best Value Guarantee provides coverage for the items purchased entirely with the Gold 
Card. If, within 15 days of the purchase date, an identical item is advertised in print with 
an offer date stated to be available at a lower price than the Gold Card member paid. 
The Insurance Company will indemnify the Gold Card member for the difference in price 
of not less than Baht 500 per item and up to a maximum of Baht 10,000 per item, and 
subject to a maximum of Baht 32,000 for each Gold Card Account held by the Gold Card 
member per calendar year.

Please find more information about Insurance benefits in the Insurance Certificate  from the 
website www.americanexpress.com/th/en/charge-cards/american-express-gold-card

* Terms and Conditions apply.

บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรที่มอบคว�มอุ่นใจได้ทุกเมื่อย�มท่�นชำ�ระค่�สินค้�ท่ีอยู่ภ�ยใต้เง่ือนไขก�ร
คุ้มครองที่รับประกันภัยโดยบริษัท ชับบ์ส�มัคคีประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยใดๆ

การรับัประกันการรับัรองราคาสินค้า*

ก�รรบัประกันก�รรบัรองร�ค�สนิค�้จะคุม้ครองในกรณทีีท่�่นสม�ชกิบตัรทองอเมรกินั เอ็กซ์เพรส ได้ซือ้และชำ�ระโดยบัตรทอง

อเมรกินั เอก็ซ์เพรส ห�กภ�ยใน 15 วนั นบัจ�กวนัทีซ่ือ้สนิค�้ทีเ่หมอืนกนัมกี�รโฆษณ�ในร�ค�ทีต่ำ�กว�่บนสือ่สิง่พมิพซ์ึง่มีวนัที่

ระบไุว้ ทัง้นีส้ม�ชกิบตัรทองอเมรกินั เอก็ซ์เพรส ส�ม�รถเรยีกร้องใหบ้รษิทัประกนัภยัจ�่ยเงินสว่นต�่งของร�ค�สนิค�้ทีส่ม�ชิก

บตัรทองอเมรกินั เอก็ซเ์พรส ไดซ้ือ้ ทัง้นีส้ว่นต�่งดงักล�่วตอ้งมมีลูค�่ไมน่อ้ยกว�่ 500 บ�ท ต่อสนิค้�หนึง่ร�ยก�ร และสงูสดุไม่

เกิน 10,000 บ�ท ต่อสินค้�หนึ่งร�ยก�ร และภ�ยใต้วงเงิน 32,000 บ�ทสำ�หรับแต่ละบัญชีบัตรต่อปีปฏิทิน

สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติม กรุณ�ตรวจสอบในเอกส�รใบรับรองก�รประกันภัย ผ่�นท�งเว็บไซต์ 
www.americanexpress.com/th/th/charge-cards/american-express-gold-card

* เป็นไปต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไข

www.americanexpress.com/th/en/charge-cards/american-express-gold-card
http://www.americanexpress.com/th/en/charge-cards/american-express-gold-card
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WHAT ELSE
CAN YOUR 

CARD DO
FOR YOU?
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บััตรเสริมทอง

ท่�นส�ม�รถแบ่งปันเอกสิทธิ์เช่นเดียวกับที่ท่�นได้รับในฐ�นะสม�ชิกบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
ให้แก่สม�ชิกในครอบครัวที่ท่�นรักโดยมอบบัตรเสริมให้กับคู่สมรสหรือบุตรของท่�นที่มีอ�ยุตั้งแต่ 
20 ปีขึ้นไป ค่�ใช้จ่�ยของบัตรเสริมที่เกิดขึ้นจะปร�กฏในใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือนของท่�น โดยแยก
ค่�ใช้จ่�ยของบัตรเสริมออกจ�กบัตรหลักเพื่อให้ท่�นทร�บร�ยละเอียดก�รใช้จ่�ยได้อย่�งชัดเจน

ADDITIONAL SERVICES & PRIVILEGESสิทธิประโยชน์และการบัริการเพิ่มเติม

24–HOUR CUSTOMER SERVICE

For enquiries regarding your account, including billing and redeeming 
your Membership Rewards points, or general Card information, you can 
call Customer Service at 0 2273 5555, 24-hour every day.

THE SUPPLEMENTARY CARD

Now that the benefits and privileges of Card membership are yours, 
why not share them with someone special?  

Supplementary Cards may be obtained for members of your family over 
20 years old. Charges made on these Cards will be billed to your account 
and they will be listed separately on your statement for your convenience.

AUTOPAY SERVICE (RECURRING PAYMENT)

Simplify your life today with your monthly bills debited directly to your 
Gold Card. You can charge your monthly transactions such as telephone 
bill, mobile phone bill, internet and more to the Card.

บัริการชำาระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติผ่านบััตร (Autopay Service)

มอบคว�มสะดวก และลดคว�มยุ่งย�กในแต่ละเดือนดว้ยบรกิ�รชำ�ระค�่ใชจ้�่ยร�ยเดอืนอตัโนมตัผิ�่น
บัตร อ�ทิ ค่�บริก�รโทรศัพท์พื้นฐ�น บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

แผนกบัริการสมาชิกบััตร 24 ชั่วโมง

สำ�หรับสอบถ�มร�ยละเอียดเกี่ยวกับบัญชีบัตรของท่�นรวมไปถึงยอดค่�ใช้จ่�ย และแลกของร�งวัล
จ�กร�ยก�รเม็มเบอรช์ปิ รวีอรด์ หรอืขอ้มลูท่ัวไปเกีย่วกบับตัร ท่�นสม�ชิกส�ม�รถตดิตอ่แผนกบรกิ�ร
สม�ชิกบัตร โทร 0 2273 5555 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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USEFUL 
INFOMATION 
FOR YOUR 
CARD
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ข้อมูลสำาคัญที่ควรทราบัเกี่ยวกับับััตร
USEFUL INFORMATION FOR YOUR CARD

การลงลายมือชื่อบันใบับัันทึกการขาย

เมื่อท่�นใช้บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ชำ�ระค่�สินค้�และ
บริก�ร ท่�นจะได้รับใบบันทึกก�รข�ยสำ�หรับลงล�ยมือชื่อ 
กรุณ�ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้องก่อนลงล�ยมือชื่อ เก็บส่วน
ทีเ่ป็นสำ�เน�สำ�หรบัสม�ชกิบตัรไวเ้พือ่ตรวจสอบยอดค�่ใชจ้�่ย
กับใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือนและตรวจสอบบัตรที่ได้รับคืนนั้น
เป็นบัตรของท่�น

ข้อแนะนำาในการเก็บัรักษาบััตร

บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอมอบคว�มอุ่นใจแก่ท่�นว่�มี
เพียงท่�นผู้เดียวเท่�นั้นที่ส�ม�รถใช้บัตรนี้ ด้วยข้อแนะนำ�ในก�รใช้บัตร ดังนี้

• เมื่อท่�นได้รับบัตรใหม่ หรือบัตรทดแทนที่ออกในน�มของท่�น กรุณ�ลงล�ยมือชื่อของท่�นบนด้�นหลัง
 บัตรทันที ด้วยล�ยมือชื่อที่ใช้ในหนังสือเดินท�ง
• เก็บบัตรไว้ในที่ที่สังเกตได้ง่�ย เช่น ในกระเป๋�เงินของท่�นเพื่อให้ท่�นทร�บได้ทันที ในกรณีที่บัตรสูญห�ย
• ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งหลังก�รใช้บัตรว่�ท่�นได้รับบัตรที่เป็นชื่อของท่�นคืนจ�กพนักง�นร้�นค้�
• ตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือนอย่�งรอบคอบ ในกรณีที่ท่�นสงสัยว่�ยอดค่�ใช้จ่�ยไม่ถูกต้อง กรุณ�แจ้ง
 แผนกบริก�รสม�ชิกบัตรทันที
• อย่�เปิดเผยหรือให้หม�ยเลขสม�ชิกบัตรของท่�นไม่ว่�จะในไปรษณียบัตร บนซองจดหม�ย หรือท�ง
 โทรศัพท์ ยกเว้นท่�นจะติดต่อกับองค์กรที่ท่�นรู้จัก
• จำ�รหัสส่วนตัวของท่�น ซึ่งใช้สำ�หรับเบิกเงินสดจ�กเครื่องเอทีเอ็มภ�ยในประเทศ อย่�จดรหัสไว้ในที่ที่ผู้อื่น
     มองเห็นได้ง่�ยและไม่เก็บรหัสในกระเป๋�เดียวกันกับบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

การป้องกันบััตรเสียหายหรือชำารุด

เพือ่ใหก้�รใชบ้ตัรของท�่นเปน็ไปอย่�งสะดวกและมัน่ใจ
กรุณ�อย่�หักบัตร งอบัตร หรือว�งบัตรใกล้คว�มร้อน
แสงแดด หรือเข�้ใกลแ้มเ่หล็ก เพร�ะอ�จทำ�ใหแ้ถบแม่
เหล็กด้�นหลังบัตรเสียห�ย

กรณีทีบ่ตัรเสยีห�ยกอ่นหมดอ�ย ุท�่นส�ม�รถตดิตอ่ขอ
บัตรใหม่ได้ที่ หม�ยเลขโทรศัพท์ 0 2273 5555 
เร�จะออกบัตรใหม่ให้ท่�นโดยไม่ต้องเสียค่�บริก�ร
ใดๆ และทันทีที่ท่�นได้รับบัตรใหม่ กรุณ�ลงล�ยมือชื่อ 
ของท�่นบนด�้นหลงับตัรทนัท ีพรอ้มท้ังทำ�ล�ยบัตรเดมิ
ที่เสียห�ยด้วย

การต่ออายุบััตร

บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะใช้ได้จนกระทั่ง
ถึงวันหมดอ�ยุซึ่งปร�กฏอยู่บนด้�นหน้�บัตร
เมื่อท่�นได้รับบัตรใหม่แล้ว กรุณ�ลงล�ยมือ
ชื่อบนด้�นหลังบัตรทันที บัตรใหม่นี้จะใช้ได้
ต่อเมื่อบัตรเก่�หมดอ�ยุ ค่�ธรรมเนียมบัตร
ร�ยปีจะปร�กฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือน  
กรณุ�ทำ�ล�ยบตัรเก�่ทีห่มดอ�ยแุลว้โดยตดับตัร
เป็นสองส่วนเพื่อปกป้องข้อมูลในบัตร

SIGNING THE RECORD OF CHARGE
When charging with the Gold Card for 
goods or services, you will be presented 
with a Record of Charge slip to sign. Make 
sure the correct amount is entered before 
signing it. Retain the Card member copy 
of this Record of Charge for verification 
of the transaction when you receive your 
monthly statement. Please also make 
sure that the Card returned to you is the 
correct one embossed with your name.

SECURITY PRECAUTIONS 

The Gold Card offers peace of mind 
and worldwide security. A few simple 
precautions will help you to ensure 
that the Card is for your use alone.

• When you receive the new or 
replacement Card issued in your 
name, please immediately sign the 
back panel of your Card with your 
usual signature.

• Always carry the Card with you in 
a conspicuous place in your wallet 
so that it can be immediately 
noticed if it is missing. 

• Make sure the right Card with your 
name on it is returned to you after 
each charge.

• Review your monthly statement 
carefully. If you suspect that 
unauthorized charges are being 
made with the Card, notify us 
immediately. 

• Never reveal or give out your Card 
number-whether on a postcard, 
the outside of an envelope or over 
the phone - unless you are making 
a transaction with an organization 
that you know has been properly 
identified.

• Memorized your Personal Iden-
tification Number (PIN) which is 
used for withdrawing cash from an 
ATM locations within Thailand. Do 
not write it in an obvious place and 
never keep your PIN in your wallet 
with the Card.

PROTECTING THE CARD FROM DAMAGE 
To ensure that the Card provides you 
with uninterrupted and convenient 
service, please do not bend the Card or 
expose it to heat, sunlight or a magnetic 
field which may damage the magnetic 
strip on the back of the Card.
 
Should the Card be damaged before the 
renewal date, simply call our Gold Card 
Customer Service line at 0 2273 5555 
and a new Card will be issued without 
any charge. Upon receipt of the new 
Card, please sign it immediately and 
destroy the damaged Card.
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กรณีบััตรสูญหาย

เมื่อบัตรของท่�นสูญห�ยหรือถูกขโมย กรุณ�แจ้ง
แผนกบริก�รสม�ชิกบัตรทันทีที่หม�ยเลข  
0 2273 5555 เร�จะยกเลิกบัตรของท่�นทันที
และห�กพบบัตรเดิมในเวล�ต่อม� กรุณ�ทำ�ล�ย
บัตรนั้น เนื่องจ�กท่�นไม่ส�ม�รถใช้บัตรใบเดิมได้

ค่าปรับัในกรณีชำาระค่าใช้จ่ายล่าช้า

กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับก�รชำ�ระเงินภ�ยในวันที่ที่
กำ�หนดต�มใบเรยีกเกบ็เงนิประจำ�เดือน บรษิทัฯ จะทำ� 
ก�รเรียกเก็บค่�ปรับของยอดค้�งชำ�ระเป็นร�ยวันนับ
จ�กวนัสรปุยอดบญัชีบตัร ท่�นส�ม�รถตรวจสอบอตัร�
ค�่ปรบัทีก่ำ�หนดในเอกส�ร “ร�ยละเอยีดเกีย่วกบัอตัร�
ดอกเบี้ย ค่�ปรับ ค่�ธรรมเนียม และค่�ใช้จ่�ย อื่นๆ”   
ไดท้ี ่www.americanexpress.com/th ค�่ปรบัดงักล�่ว
ไม่รวมยอดแผนก�รผ่อนชำ�ระค่�ใช้จ่�ยร�ยเดือน

หม�ยเหตุ: กรุณ�อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เงื่อนไขค่�ปรับ กรณีผิดนัดชำ�ระหนี้ในข้อกำ�หนดและ
เงื่อนไข ก�รใช้บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งจัดส่ง
ให้ท่�นพร้อมบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

รายการใช้จ่ายที่มีข้อสงสัย

ร�ยก�รใช้จ่�ยที่มีข้อสงสัย ในกรณีที่ท่�นมั่นใจ
ว่�ยอดใช้จ่�ยบ�งจำ�นวนในใบเรียกเก็บเงิน
นั้นๆ ไม่ใช่ของท่�น ท่�นส�ม�รถแจ้ง 
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อก�รตรวจสอบ อย่�งไร
ก็ต�มขณะที่ร�ยก�รใช้จ่�ยที่มีข้อสงสัยอยู่ภ�ย
ใต้ก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบ กรุณ�ชำ�ระค่�
ใช้จ่�ยในส่วนที่เหลือภ�ยในวันที่กำ�หนดเพื่อ
รักษ�สถ�นะบัญชีของท่�น

CARD RENEWAL
A new Gold Card will be issued to replace 
the expired Card, and will be valid until 
the expiration date printed on the face 
of the Card. Please sign it as soon as you 
receive the Card. The new Card becomes 
valid when the present Card expires. 
A Card fee, billed on an annual basis, will 
appear in your statement. 

Please destroy your expired Card by 
cutting in half to ensure your privacy and 
security.

CHARGE DISPUTES

Should your statement contain charges 
which you are certain you have not made, 
you can call American Express to dispute 
those charges. While the disputed charges 
are being investigated, please pay your 
total undisputed charged within the due 
date in order to keep your Gold Card 
account current.

LATE PAYMENT FEE CHARGE

If we do not receive payment on the payment due date stated on your monthly 
statement, the late payment charge will be levied against your Gold Card Account 
at the rate as specified in the  “Details of interest rate, Penalty charge, Fee, and other 
service charges” which you can find from www.americanexpress.com/th/en. 
This fee will not apply to the Extended Payment Plan transactions.

Remarks: Please read additional information about the Late Payment Fee Charge in the Terms and 
Conditions of American Express Gold Card sent along with your American Express Gold Card

LOST CARD

If your Card is lost or stolen, please call 
American Express immediately at 
0 2273 5555. The Card will be canceled 
when you report its loss. Should you 
discover, subsequently, that the Card is 
still in your possession, please  destroy 
it as you can no longer use it.

http://www.americanexpress.com/th/en.
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