Please pick up your rewards at
Item #
No. 5

Redeem at
The Vintage Store Eight Thonglor
G Fl. Tel. 0 2713 8548

เดอะว�นเทจสโตร Eight ทองหลอ
ชั้น G โทร. 0 2713 8548
No. 19-27

iStudio by Copperwired Co., Ltd.
3rd Fl., Central Embassy Tel. 0 2160 5931

iStudio โดย คอปเปอรไวรด
ชั้น 3 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 0 2160 5931
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Terms and Conditions
• Rewards in this Membership Rewards Catalogue is valid from 1 August 2017 – 31 July 2018. • These Rewards are offered to Cardmembers who hold
American Express Cards issued by American Express (Thai) Co., Ltd. (“American Express”) except THAI American Express Platinum Credit Card.
• Redeemed rewards are not exchangeable for other rewards, or refundable, replaceable, or transferable for cash or credit under any circumstances,
except damage caused by the merchant or delivery process. • Vouchers and other rewards will be delivered approximately 10 business days from
the date of redemption. • Rewards will be delivered to the billing address of Cardmember. • American Express reserves the right to process the
redemption based on stock availability and to offer the rewards on a first come first serve basis. • American Express reserves the right to cancel,
change or substitute the rewards or the rewards conditions without notice. • The Terms and Conditions of the Membership Rewards Program and
Terms and Conditions of the Points for Credit program apply. For full Terms and Conditions, please visit https://rewards.americanexpress.co.th/
en/aboutTerms.mtw and https://rewards. americanexpress.co.th/getWebImage.mtw?webImageName=More_ways_5_Point_for_Credit_15_11_
16.pdf&languageId=th_th

ขอกำหนดและเง�่อนไข

• สิทธิพ�เศษของเม็มเบอรชิป ร�วอรด แคตตาล็อก นี้ใชไดตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 • สิทธิพ�เศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรอเมร�กัน เอ็กซเพรส ที่ออกโดย บร�ษัท
อเมร�กัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด (“บร�ษัทฯ”) ยกเวนบัตรเครดิตแพลทินัมการบินไทย อเมร�กัน เอ็กซเพรส • ของรางวัลไมสามารถเปลี่ยน คืน หร�อแลกเปนเง�นสดได ยกเวนในกรณีชำรุด
ที่เกิดจากทางรานคาและการขนสงเทานั้น • บร�ษัทฯ จะจัดสงบัตรกำนัลและจัดสงของรางวัลใหทานสมาชิกบัตรประมาณ 10 วันทำการ หลังจากที่ทานทำการแลกของรางวัล • บร�ษัทฯ
จะจัดสงของรางวัลไปยังที่อยูตามใบเร�ยกเก็บเง�นของทานสมาชิกบัตร • บร�ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัลตามจำนวนของรางวัลที่มีอยู และสำหรับทานสมาชิกบัตรที่ทำการแลก
ของรางวัลตามลำดับกอนหลัง • บร�ษทั ฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นของรางวัลทีม่ มี ลู คาใกลเคียงกัน หร�อเปลีย่ นขอกำหนดและเง�อ่ นไขในการแลกของรางวัลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• เปนไปตามขอกำหนดและเง�อ่ นไขของรายการเม็มเบอรชปิ ร�วอรดและขอกำหนดและเง�อ่ นไขของรายการเครดิตเง�นคืนเขา บัญชีบตั ร โปรดศึกษาขอกำหนดและเง�่อนไขฉบับเต็มที่ https://
rewards.americanexpress.co.th/th/aboutTerms.mtw และ https://rewards.americanexpress.co.th/getWebImage.mtw?webImageName=More_ways_5_Point_for_
Credit_15_11_16.pdf&languageId=th_th
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