
แบบฟอรมแลกของกำนัล / ไมลสะสม

Merchandises Redemption /
Mileage Conversion Forms

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 191 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ขาพเจามีความประสงคจะใชคะแนนสะสมแลกของกำนัลฟรี หรือใชคะแนนสะสมบวกเงินเพิ่มเติมโดยการหักบัญชีบัตรเครดิตตามรายการดังนี้

I wish to redeem gift(S) using only my UOB Rewards Plus points or in combination with debit from my credit card account.

รหัสของกำนัล

Rewards Code

รายการของกำนัล

Product Description

จำนวน

Quantity

แลกดวยคะแนน

Points Only

แลกดวยคะแนน+หักบัญชีบัตรเครดิต

Points + Debit credit card account

คะแนน / Points บาท / Baht

ขาพเจามีความประสงคจะโอนคะแนนสะสม ยูโอบี รีวอรด พลัส เปนไมลสะสมดังนี้

Please transfer  my UOB Rewards Plus points to my frequent flyer program membership account.

รหัสของกำนัล

Rewards Code

ไมลสะสม

Mileage

ช�อสมาชิกตามบัญชีไมลสะสม

Mileage Membership Name

หมายเลขไมลสะสม

Mileage Membership

Number

จำนวนไมล

Total Mile

จำนวนคะแนน

Total Points

001701-0601

001701-0888

001701-0025

001701-0026

Royal Orchid Plus

Singapore Airlines KrisFlyer

ASIA MILES (เฉพาะบัตรเครดิต PRIVI Miles)

ASIA MILES

อัตราการแลกคะแนนสะสมเปนไมลสะสม / Conversion rate of UOB Rewards point to mileage

1.2 คะแนน เทากับ 1 ไมลสะสม สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต พรีวิไมล (2 คะแนน เทากับ 1 ไมล สำหรับบัตรเครดิตประเภทอ�น)

1.2 Rewards points = 1 Mile for PRIVIMiles card (2 Rewards points = 1 mile for other credit card types)

อัตราการแลกขั้นต่ำ 2,000 คะแนน และเพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 คะแนน ขั้นตอนการแลกจะใชเวลาประมาณ 5 วันทำการ

Note : A minimum for 2,000 UOB Rewards Plus Points and incremental of 2,000 UOB Rewards Plus Points is required for each transfer Point

transfer process requires approximately 5 working days.

โปรดหักคะแนนสะสม ยูโอบี รีวอรด พลัส จากบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของขาพเจา / Please deduct points from my UOB Rewards account

ช�อ - นามสกุล สมาชิกบัตร / Cardholder’s Name…………………………………..........................………………………………………………..…………………………………………………………………

หมายเลขบัตร / Card Number                                                                                วันหมดอายุ / Expiry Date…………../…………../…………..

หมายเลขโทรศัพทสำหรับติดตอ / Contact Telephone Number................................................................................................

   .............................................................................................                             วันที่ / Date…………../…………../…………..

                                               ลายมือช�อผูถือบัตร / Cardholder’s Signature

สถานที่จัดสงของกำนัล / Product Delivery Address

 ที่อยูตามใบแจงยอดบัญชีบัตร / Address same as monthly statement delivery

 ที่อยูอ�นๆ / Other address เลขที่ / No. …………………………………...หมู / Moo…………...…………….อาคาร / Building…………........……………………………..……………………

 ซอย / Soi……………………………………………….....ถนน / Street…………………………………..……...…………ตำบล / Sub District……………............………………..………………………

 อำเภอ / District……………………………………………….................จังหวัด / Province…………………………………..……...........…………รหัส / Postal Code……………............……..

ขาพเจาตกลงผูกพันและยอมรับตามขอกำหนดและเง�อนไขของรายการยูโอบี รีวอรด พลัส ทุกประการซึ่งมีผลรวมถึงการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอรด พลัส

ตามแบบฟอรมแลกของกำนัลที่ขาพเจาสงมานี้

I agree and accept to be bound to terms and condition of the UOB Rewards Plus program under the UOB Rewards plus catalogue which also

apply to this redemption order.

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร / For Bank staff only

Card Operation Division

Date of receipt…………………………………………………………………………………………......

Verifyed by……………………………….………………………….…………………………….…………

0-2093-5257

สำหรับผูสมัครบัตรเครดิตใหม ขอแลกของกำนัลซึ่งได ใชจายครบถวน ตามเง�อนไขที่ธนาคารกำหนดแลว

For new credit cardholder only  : I wish to redeem UOB Rewards Plus point for acquisition gift.


