
 
 

แบบฟอร์มแลกรับของก ำนัล / Redemption Form 
ข้าพเจ้ามีประสงค์แลกรับของก านัล (สินค้า/บริการ) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ / I wish to redeem the following: 

 
โปรดหักคะแนนสะสมจากบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้า / I would like my accumulated reward points to be deducted from the following credit card accounts. 
 

ช่ือ-นำมสกุล (เจ้ำของบัตรเครดิต-บัตรหลัก) / Name-Last name of credit cardholder (primary card)……........................................................................................................... 

หมำยเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) / Credit Card Number (Primary Card): 

 
 

จ านวนคะแนนที่หัก / Deducted Points............................................................................. วันบัตรหมดอายุ / Card Expiry Date………………………………………………………….. 

หมายเหต:ุ กรณีของก านัลที่แลกเป็นตั๋วเครื่องบิน หรือ แพกเก็จทัวร์ หรือ โรงแรมที่พัก กรุณาติดต่อจองตั๋ว/ที่พัก กับผู้ให้บริการโดยตรงและรับรหัสการจองจากผู้ให้บริการให้เรียบร้อยก่อนส่ง

แบบฟอร์มแลกของก านัลมาที่ธนาคาร ทั้งนี้ไม่รวมถึงภาษีน้ ามัน ภาษสีนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ให้บริการได้ระบุไว ้

Remark: In case of air ticket /package tour/accommodation, please book your air ticket/package tour/accommodation with service provider directly and get reservation 

code from service provider prior sending the Redemption Form to the Bank. Fuel surcharges, airport tax and other expenses are responsible by card holder.  
 

หมำยเลขโทรศัพท์ส ำหรับติดต่อ/Contact telephone number: 

มือถือ/Mobile…………………………………………………….บ้าน/Home…………….……………………………...………ที่ท างาน/Office…………….………………………………... 

ลำยมือชื่อสมำชิกบัตรหลัก(เหมือนหลังบัตร)/Card holder’s signature (same as signed on card)………………………………………………………………………………...…….  

วันที่สั่งแลก / Date of Order …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

สถำนท่ีจัดส่งของก ำนัล / Product Delivery Address 

 ที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต / Address same as monthly statement delivery 

 ที่อยู่อื่นๆ / Other address: เลขที่/No………………….…………หมู่/Moo…………….……………อาคาร/Building……………………………………………………………………… 

      ต าบล/Sub District…………………………….…………………………..……………..อ าเภอ/District…………………………………………………………….………….…………… 

      จังหวัด/Province…………………..………………………………………….….……... รหัสไปรษณีย์/Postal Code…………………………….…………………………………………

ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและยอมรับตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของรายการแลกคะแนนสะสมของบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกประการรวมถึงการแสดงความประสงค์ในการรับแลกของ

ก านัล ตามแบบฟอร์มแลกของก านัลที่ข้าพเจ้าส่งมานี้ / I agree and accept to be bound to terms and conditions of ICBC (Thai) Reward Point Program and my request for the 

redemption as prescribed in this form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน Points เพิ่มเงินบางส่วน Partial Cash

จ านวนคะแนนท่ีต้องการแลก และเพิ่มเงินบางส่วน 

Points + Debit credit card account

ยอดรวม Grand Total

รหัส

ของก านัล 

Reward code

รายการของก านัล

โดยละเอียด 

Description in details

จ านวน 

Quantity

จ านวนคะแนนท่ีต้องการแลก 

Points only

- - -

ช่องทำงกำรส่งแบบฟอร์มแลกของก ำนัล / Channels to send Redemption Form 

1. โทรสาร./ FAX:        0-2663-9300 
2. ไปรษณยี์ / Post Office:   แผนก Call Center 
                                          ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 

        Call Center 
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) PCL 
622 Emporium Tower, 11th-13th Floor, 
Sukhumvit Rd., Khlong Ton, Khlong Toei,  
Bangkok 10110 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร / For Bank Staff only 

Reference no………………………..……………. 

Date of receive…………………………...………. 

Verified by……………………………………..….. 

 


