
 
 

แบบฟอร์มแลกรับของก ำนัล /  Redemption Form 

ขา้พเจา้มีความประสงคแ์ลกรับของก านลั (สินคา้ / บริการ) ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี / I wish to redeem the following:

 

ช่ือ – นามสกุล (บตัรหลกั) / Name – Last name of primary credit card:............................................................................................................................................   

หมายเลขบตัรเครดิต (บตัรหลกั) / Primary Credit card Number:                                   -                                  -                          -                     

วนับตัรหมดอาย ุ/ Card Expiry Date:........................................................................อีเมล ์/ E-mail:............................................................................................... 

เบอร์โทรศพัทม์ือถือ / Mobile:...........................................................บา้น / Home:...................................................ท่ีท างาน / Office:.............................................. 

สถานท่ีจดัส่งของก านลั / Product Delivery Address：             ท่ีอยูต่ามใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิต / Address same as monthly statement delivery                                        

          ท่ีอยูอ่ื่นๆ / Other address:  เลขท่ี / No. ............................................. หมู ่/ Moo................................. อาคาร / Building.......................................................... 

ซอย / Soi.....................................ถนน / Street................................... ต าบล / Sub District........................................อ าเภอ / District............................................. 

จงัหวดั / Province.................................................................................................รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code.............................................................................. 

หมายเหตุ: กรณีของก านลัท่ีแลกมาเป็นหอ้งพกัโรงแรม กรุณาแจง้หมายเลขบตัรประชาชน และวนัเช็คอิน – วนัเช็คเอา้ต ์ / Remark: In case of redeem reward to hotel room, please fill ID card no. 

and check in – check out date    หมายเลขบตัรประชาชน / ID Card No. …………………………………………………………………………………..…………  

วนัเช็คอิน / Check in date................................................................................... วนัเช็คเอา้ต ์/  Check out date................................................................................ 

หมายเหตุ: กรณีแลกคะแนนเป็นคะแนนของ The 1 point หรือ M point กรุณาแจง้หมายเลขสมาชิก / Remark: In case of redeem point to The 1 point or M point, please fill member card no. 

The 1 card member no. ………………………..……………..………..…… M card member no. ………………………………….…………….….….. 

ขา้พเจา้ยนิยอมใหท้างธนาคารหกัคะแนนสะสมจากบญัชีบตัรเครดิตของขา้พเจา้ และยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา้งตน้ของขา้พเจา้ใหก้บัผูใ้หบ้ริการ ท่ีเป็นพนัธมิตรของธนาคารฯเพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัส่งของก านลั (สินคา้ 

/ บริการ) ใหก้บัขา้พเจา้ และตกลงยอมรับตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขรายการแลกคะแนนสะสมของบตัรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ตามขอ้มลูท่ีแจง้มาทุกประการ / I agree and accept the Bank to deduct 

the reward points from my credit card account and to disclose  my information above to the reward service providers who are partners of the Bank for a purpose of 

delivery of rewards (goods/services) to me, and I accept the terms and condition of ICBC (Thai) Everyday Rewards Program according to the information given. 

ลายมือช่ือสมาชิกบตัรหลกั / Cardholder’s Signature ..................................................................................................วนัท่ี / Date................../.................../................  

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร / For Bank Staff Only 

Reference no. ………………………………………………….                                                                               

Date of receive ……………………….……………………….                     

Verified by …………………………………….….  

แลกของรางวลัดว้ยคะแนนสะสม

Points Only

คะแนน / Points คะแนน / Points บาท / Baht

แลกของรางวลัดว้ยคะแนนสะสม + หกับญัชบีตัรเครดติ

Combination Redemption (Points + Partial Cash)รหสัของก านลั

Reward code

รายการของก านลั

Description

จ านวน

Quantity

ยอดรวม / Grand Total
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