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FREQUENT TRAVELER REWARDS

FREQUENT TRAVELER REWARDS
Experience Numerous Travel Privileges

PARTICIPATING AIRLINE FREQUENT FLYER PROGRAMS

กลุมสายการบินที่รวมรายการพ�เศษผูบินประจำ

รับประสบการณแหงความร�่นรมย ดวยเอกสิทธิ์การเดินทาง

Program

Enquiry Hotline

Website

กลุมสายการบิน

เบอรโทรศัพท

เว็บไซต

With Membership Rewards PLUS, you can choose to redeem
your Membership Rewards points for air tickets or stays
at the world’s most distinguished hotels with a choice
of over 5,000 properties around the world.

เม็มเบอรชิป ร�วอรด พลัส มอบสิทธิ์ใหทานเลือกใชคะแนนสะสมเพ�่อแลกรับรางวัล
บัตรโดยสารเคร�่องบิน หร�อรางวัลที่พักจากโรงแรมชั้นนำกวา 5,000 แหงทั่วโลก
EXCLUSIVELY FOR

Membership Rewards

สิทธิพ�เศษสำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัมอเมร�กัน เอ็กซเพรส

PLUS

American Express Platinum Cardmember

1.5

Membership
Rewards points

=1

mile

2

Membership
Rewards points

=1

mile

0 2356 1111

www.thaiairways.com/rop

0 2632 7059, 001 656 789 8188

www.krisflyer.com

007 603 7843 3000

www.malaysiaairlines.com

001 800 852 2755

www.asiamiles.com

0 2250 9898

www.china-airlines.com

001 800 441 1955

www.flysas.com/eurobonus

001 800 441 1955

ba.com/executiveclub

0 2634 0238-9

www.finnair.com/plus

0 2664 1040

emirates.com

PARTICIPATING HOTEL FREQUENT GUEST PROGRAMS กลุมโรงแรมและร�สอรทที่รวมรายการพ�เศษผูพักประจำ
Program

Participating Hotel Groups

กลุมโรงแรมและร�สอรท

โรงแรมที่เขารวมรายการ
Marriott / St. Regis /
The Luxury Collection /
Sheraton Hotels & Resorts / Westin /
Four Points Hotels and W Hotels /
Le Meridien
Hilton / Conrad / Doubletree Hotels /
Hampton Inn & Suites /
Homewood Suites by Hilton

5,000 Membership
Rewards points equal to

5,000 คะแนนสะสม
เม็มเบอรชิป ร�วอรด เทากับ
5,000 points

5,000 คะแนน

6,250 Hhonors points

6,250 คะแนนฮิลตัน ออเนอรส

Website

Remark : Marriott Bonvoy™

เว็บไซต

หมายเหตุ: Marriott Bonvoy™

www.marriott.com

If you have not transferred points to Marriott Bonvoy’s loyalty program since Jan 1st
2015 (or to the program formerly known as SPG), please re-enter your Marriott
membership number by contacting our Customer at the number on the back of
your Card to assist.

หากทานสมาชิกบัตรยังไมไดโอนคะแนนสะสมเขาสูรายการสะสมคะแนน Marriott Bonvoy ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2558 (หรือชื่อโปรแกรมเดิม คือ SPG) กรุณากรอกหมายเลขสมาชิก Marriott ของทานอีกครั้ง โดยติดตอแผนก
บริการสมาชิกบัตรตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุไวดานหลังบัตร เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกทา น

www.hiltonhhonors.com

Remark: • American Express reserves the right to change the redemption rate without prior notice. • Minimum transfer is 5,000 Membership Rewards points and
incremental transfer is 1,000 Membership Rewards points per transaction with no limitation on the transfer quantity. • To convert Membership Rewards points to any
participating Frequent Flyer Program or Frequent Guest Program (“Frequent Customer Program”) you must first join or be a member of the applicable Frequent
Customer Program enrollment in such Frequent Customer Program is your responsibility.• Points transferred to participating Frequent Customer Program are subject to
and must comply with the Terms and Conditions applying to participating Frequent Customer Program in which you are enrolled. Once Membership Rewards points have
been transferred to participating Frequent Customer Program, such Membership Rewards points cannot be refunded or transferred back into the Membership Rewards
account. • American Express bears no responsibility for reservation of flight or accommodation. This is at sole discretion of the airlines and hotel partners. • Merchant's
Terms and Conditions apply. • Should any dispute arise, the decision of American Express shall be final.

หมายเหตุ: • อเมริกนั เอ็กซเพรส ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงอัตราการแลกคะแนนสะสมโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา • อัตราในการโอนคะแนนสะสมขัน้ ตํา่ 5,000 คะแนน และเพิม่ ขึน้ ทุกๆ 1,000 คะแนนตอรายการ ไมจาํ กัดจํานวน
ครัง้ • ทานสมาชิกบัตรตองสมัครเขารวมรายการพิเศษผูบินประจํา หรือ รายการพิเศษผูพักประจํา (“รายการพิเศษลูกคาประจํา”) กอนทีท่ านจะโอนคะแนนสะสม การสมัครเขารวมรายการพิเศษลูกคาประจําเปนความรับผิดชอบของทาน
• คะแนนสะสมทีถ่ กู โอนไปยังรายการพิเศษลูกคาประจําจะตองอยูภ ายใตขอ กําหนดและเงือ่ นไขของรายการพิเศษลูกคาประจําทีท่ า นสมาชิกสมัครเขารวม • คะแนนสะสมทีถ่ กู โอนไปยังรายการพิเศษลูกคาประจําไมสามารถโอนกลับมาทีร่ าย
การเม็มเบอรชปิ รีวอรดได • อเมริกนั เอ็กซเพรส ไมมสี ว นเกีย่ วของในการสํารองบัตรโดยสารเครือ่ งบินหรือหองพัก ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั ดุลยพินจิ ของสายการบินและโรงแรมทีเ่ ขารวมรายการ • เปนไปตามขอกําหนดและเงือ่ นไขของสถานธุรกิจ
• กรณีมขี อ โตแยงเกิดขึ้น การตัดสินของบริษทั ฯ ถือเปนที่สดุ
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