บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด I GENERAL CARD SERVICES LTD.
โทรศัพท : 0-2627-8111 โทรสาร : 0-2627-8381 www.centralthe1card.com

Redemption Form แบบฟอรมแลกคะแนนสะสม Central Credit Reward Points ทางแฟกซ
เพ�อ่ ประโยชนสงู สุดของทาน กรุณาระบุประเภทของรางวัลทีท่ า นประสงคจะแลกคะแนนใหครบถวน และเพ�อ่ ปองกันการแลกคะแนนซ้ำซอน สามารถสงแบบฟอรม ทางไปรษณีย หร�อ
ทางโทรสารหมายเลข 0-2627-4337 โดยว�ธใี ดว�ธหี นึง่ เทานัน้ / For your own benefit , please fill in the entire order form and return by fax number 0-2627-4337.
ขาพเจามีความประสงคจะโอนคะแนนสะสมเซ็นทรัล เครดิตคารด ร�วอรด พอยส เปนบัตรของขวัญเซ็นทรัล ดังนี้ / I wish to redeem Central Gift Voucher as the following details,
มูลคาบัตรของขวัญเซ็นทรัล (บาท) (1)
Central Gift Voucher Valued (Baht)

200
300
500
1,000

จำนวนบัตรของขวัญทีต่ อ งการแลก (3)
No. of Central Gift Voucher

จำนวนคะแนนทีต่ อ งใชแลก (2)
Points Required

1,700
2,500
4,200
8,000

จำนวนคะแนนทัง้ หมดทีต่ อ งการแลก (2)x(3)
Voucher Redeemed Points

รวมจำนวนคะแนนทัง้ หมดทีต่ อ งการแลคะแนน (Grand total redeemed points)
*หมายเหตุ : มูลคาขั้นต่ำของการแลกคะแนนสะสมตองมากกวาหร�อเทากับ 1,700 คะแนน และตองไมเกิน 200,000 คะแนนตอวัน
*Remark : The minimum of point redemption is 1,700 points per time and maximum of point redemption is 200,000 points per day

ขาพเจามีความประสงคจะโอนคะแนนสะสมเซ็นทรัล เครดิตคารด ร�วอรด พอยส เปนคาธรรมเนียมรายป ดังนี้ / I wish to redeem Central Credit Card Reward Points for Annual Membership Fee
ประเภทคาธรรมเนียมรายป / Types of Annual Membership Fee
บัตรเครดิต เซ็นทรัลเ ดอะวัน เดอะแบล็ค
Central The 1 THE BLACK Credit Card
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค
Central The 1 BLACK Credit Card
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ
Central The 1 LUXE Credit Card
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ
Central The 1 REDZ Credit Card

จำนวนคะแนนสะสมเซ็นทรัล เครดิตคารด ร�วอรด พอยส / No. of Central Credit Card Reward Points

165,000
74,000
33,000
4,200

ขาพเจามีความประสงคจะโอนคะแนนสะสมเซ็นทรัล เครดิตคารด ร�วอรด พอยส เปนบัตรของขวัญท็อปส ตามรายการดังนี้ / I wish to redeem Tops Gift Voucher as the following details,
มูลคาบัตรของขวัญท็อปส (บาท) (1)

จำนวนคะแนนทีต่ อ งใชแลก (คะแนน) (2)

100

1,000

จำนวนคะแนนทัง้ หมดทีต่ อ งการแลก (2)X(3)
Voucher Redeemed Points

จำนวนบัตรของขวัญทีต่ อ งการแลก (3)

*หมายเหตุ : มูลคาขั้นต่ำของการแลกคะแนนสะสมตองมากกวาหร�อเทากับ 1,000 คะแนน และตองไมเกิน 200,000 คะแนนตอวัน

ขาพเจามีความประสงคจะโอนคะแนนสะสมเซ็นทรัล เครดิตคารด ร�วอรด พอยส เปนไมลสะสมของสายการบินทีร่ ะบุ ตามรายการดังนี้
/ I hereby agree to redeem Central Credit Card Reward Points for specific airline mileage

(เง�่อนไข : ในการแลกคะแนนสะสม เซ็นทรัล เครดิตคารด ร�วอรด พอยส ขาพเจายินยอมและตกลงใหบร�ษัทฯ สงมอบ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หร�อ เบอรโทรศัพท ใหแกผูใหบร�การ ตามที่ขาพเจาไดใชสิทธแลกรับไวในแบบฟอรมนี้ )
(Condition : In redeeming my Central Credit Card Reward Points for ROP Mileage and Asia Mile. Consent the Company to provide My name, address or telephone number to Airline Company )
ไมลสะสมรอยัล ออรคดิ พลัส
ชือ่ - นามสกุล สมาชิกรอยัล ออรคดิ พลัส (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขสมาชิก รอยัล ออรคดิ พลัส
จำนวนคะแนนทีใ่ หแลก
(Royal Orchid Plus Mileage)
(ROP Member's Name - Last name)
ROP Membership No.
Redeemed Points
ไมลสะสม เอเชียไมล
(Asia Mile)

ชือ่ - นามสกุล สมาชิกเอเชียไมล (ภาษาอังกฤษ)
(Asia Mile Member's Name - Last name)

หมายเลขสมาชิก เอเชียไมล
Asia Mile Membership No.

จำนวนคะแนนทีใ่ หแลก
Redeemed Points

เง�อ่ นไข : รอยัล ออรคดิ พลัส และ เอเชียไมล: ทุก 2 คะแนนของเซ็นทรัล เครดิตคารด ร�วอรด พอยส มีคา เทากับ 1 ไมล และมูลคาขัน้ ต่ำของการโอนคะแนนขัน้ ต่ำ 6,000 คะแนน (3,000 ไมล) แตไมเกิน 200,000 คะแนน (100,000 ไมล) ตอการแลก 1 ครัง้
ซึ่งไมลสะสม จะถูกโอนเขาระบบ ภายใน 1 สัปดาห หลังจากไดรับฟอรม (เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค , แบล็ค , ลักซ , เรดซ ที่หมายเลขสมาชิกข�้นตนดวย 5256682)
ROP and Asia Mile Terms & Conditions : Every 2 Central Credit Card Reward Points equals 1 Mile and the minimum of Central Credit Card Reward Points to be transferred to Mile is 6,000 points but not over 200,000 points
per time, ROP and Asia Mile will be transferred to system within 1 week after received the Redemption Form. (Only Central The 1 THE BLACK, BLACK, LUXE, REDZ Credit Card which card number begin with 5256682)

โปรดหักคะแนนสะสมจากบัญชีเซ็นทรัล เครดิตคารด ของขาพเจาหมายเลขบัญชี

I would like my accumulated Central Credit Reward Points to be deducted from my Central Credit Card account.
หมายเลขบัตรหลัก / Primary Card number :
ชือ่ สมาชิกบัตรหลัก / Primary Card’s Name ………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพททส่ี ามารถติดตอได / Preferred Telephone Number ……………………………………………….. วันทีส่ ง่ั แลก / Date of order ……………………………..
สถานทีจ่ ดั สงบัตรของขวัญเซ็นทรัล (กรณีไมตรงตามใบแจงยอดบัญชี) Delivery Address (In case delivery address is different from billing address Statement address)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. ลายมือชือ่ สมาชิกบัตรหลัก (ตามบนบัตร) / Cardholder’s signature (as on credit card)

สำหรับเจาหนาที่ / For Office use :

Order No. :

หมายเหตุ : กรณีเปลี่ยนที่อยูในการจัดสงของรางวัล กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนของเจาของบัตรหลัก พรอมเซ็นรับรองสำเนาถูกตองทุกครั้ง

Received Date :

