
สมัครวันนี้
บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
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รายละเอียดส่วนบุคคลของผู้สมัครบัตรหลัก (ผู้สมัครบัตรหลักต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)

ประวัติการเป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของท่าน

   ไม่เคยใช้           เคยใช้           ใช้อยู ่       หมายเลขบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส       3  7    –       –     
ชื่อและนามสกุลผู้สมัครบัตรหลัก เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน (สูงสุด 26 ตัวอักษรรวมเว้นวรรค)

เลขที่บัตรประชาชน                วัน/เดือน/ปีเกิด   D D / M M / 1 9 Y Y             

สัญชาติ               

อีเมล               

โทรศัพท์ที่บ้าน    0           โทรศัพท์มือถือ   0            

ท่านได้ท�าการสมัครเพื่อรับข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับข้อเสนอทางการตลาดและข้อมูลการให้บริการล่าสุด (“ข้อมูลล่าสุด”) ผ่านทาง SMS โทรศัพท์ และ/หรืออีเมลโดย
อัตโนมัติ หากท่านไม่ต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุดของเราผ่านช่องทางดังกล่าว ท่านสามารถตั้งค่าการรับข่าวสารท่ีท่านต้องการได้โดยวิธีการดังต่อไปน้ี
• ติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตร โทร 02 273 5005
• ลงช่ือเข้าสู่บัญชีบัตรออนไลน์เพื่อต้ังค่าได้ที่ https://www.americanexpress.com/thai land

สถานที่ส่งบัตร (โปรดระบุ)                      ที่อยู่ปัจจุบัน          ที่ท�างาน

ภาษาที่เลือกส�าหรับการรับเอกสาร (โปรดระบุ)    ภาษาอังกฤษ    ภาษาไทย

สถานที่ส่งใบเรียกเก็บเงิน (โปรดระบุ)                         ที่อยู่ปัจจุบัน    ที่ท�างาน

ที่อยู่ปัจจุบัน (หากแตกต่างจากที่อยู่ด้านบน)               

                                รหัสไปรษณีย์

                                รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ในประเทศไทยตามใบอนุญาตการท�างานในกรณีที่เปนชาวต่างชาติ               

   นาย        นาง        นางสาว

ชื่อ-นามสกุลเปนภาษาไทย               

รายละเอียดการท�างานของผู้สมัครบัตรหลัก (ผู้สมัครบัตรหลักควรมีรายได้ไม่ต�่ากว่า 500,000 บาทต่อปี)

ข้อมูลทางการเงิน (โปรดกรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารหลัก)

อายุงาน          ปี             เดือน

ประเภทธุรกิจ                อาชีพ                    
ต�าแหน่ง                รายได้หลักต่อปี (บาท)                   

โทรสาร      0             โทรศัพท์ที่ท�างาน      0             

ชื่อบริษัท                  
ที่อยู่บริษัท                

ชื่อธนาคาร                  สาขา               
ประเภทบัญชี               หมายเลขบัญชีี               

          ลายมือชื่อผู้สมัครบัตรหลัก วันที่ D D / M M / 2 0 Y Y

โดยการลงลายมือชื่อด้านล่างนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในข้อก�าหนดและเง่ือนไขของบัตรเครดิตแพลทินัม 
การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด รวมทั้งข้อก�าหนด
และเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในใบสมัครน้ี

ผู้สมัครบัตรหลักเปนสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสหรือไม่?      
   ใช่ กรุณาระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส                    ไม่ใช่ การบินไทยจะด�าเนินการให้ท่านสมคัรเข้าเปนสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส โดยอตัโนมัติ

                                รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ (ส�าหรับชาวต่างชาติ)               

ค่าธรรมเนียมรายป (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): บัตรหลัก   4,000 บาท
 บัตรเสริม   2,000 บาท



รายละเอียดผู้สมัครบัตรเสริม (ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)

ข้อก�าหนดและเง่ือนไข

          ลายมือชื่อผู้สมัครบัตรเสริม วันที่ D D / M M / 2 0 Y Y

เรียน บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จํากัด
ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม (ถ้ามี) ขอรับรองว่าข้อมูลในใบสมัครเปนความจริงและถูกต้องทุกประการ 
โดยการลงลายมือชื่อในใบสมัครน้ี ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมร้องขอให้บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) 
จ�ากัด (“บริษัท”) เปิดบัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในนามของข้าพเจ้า โดย
การออกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“บัตร”) ให้แก่ข้าพเจ้า และออกบัตรเสริม
เครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ให้กับบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่บนใบสมัครน้ี ทั้งนี้บัตรที่
มีการออกจะมีการต่ออายุบัตร และออกบัตรใหม่ให้จนกว่าจะได้มีการยกเลิก ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม
ตกลงว่า สมาชิกบัตรหลักจะรับผิดชอบส�าหรับค่าใช้จ่ายใดทั้งส้ินที่เกิดขึ้นจากบัตรที่ออกให้ตามค�าร้องขอ
ของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมนี้ ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมตกลงว่าผู้สมัครบัตรเสริมจะร่วมรับผิด
อย่างลูกหนี้ร่วมกับสมาชิกบัตรหลักส�าหรับยอดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากบัตรเสริมเครดิตแพลทินัม 
การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตลอดจนตกลงยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขการเปนสมาชิก ซึ่งแนบมา
พร้อมกับบัตรแต่ละบัตร เว้นแต่ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมจะได้ตัดบัตรดังกล่าวออกเปนสองส่วนและ
ส่งชิ้นส่วนดังกล่าวนั้นกลับมายังบริษัท ในกรณีที่บริษัทหรือข้าพเจ้ายกเลิกบัญชีบัตรของข้าพเจ้า บัตรเครดิต
แพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุกบัตร ซึ่งได้ออกให้โดยใช้บัญชีบัตรของข้าพเจ้าจะถูกยกเลิก
ไปโดยอัตโนมัติ ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมยินยอมให้บริษัทด�าเนินการตรวจสอบข้อมูล ซ่ึงได้กรอกไว้ใน
ใบสมัครนี้ ตลอดจนรับมาและแลกเปลี่ยนซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมจากบริษัทข้อมูล
เครดิตตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงองค์กร
อ้างอิงอื่นใด ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมเข้าใจและยอมรับว่า ข้อมูลท่ีบริษัทส่งให้กับบริษัท ข้อมูลเครดิต
ทุกบริษัทจะมีไว้ส�าหรับองค์กรอ่ืนใด เพ่ือใช้ในการพิจารณาสินเชื่อของข้าพเจ้า หรือบุคคลท่ีข้าพเจ้าเปนผู้

โดยการลงลายมือชื่อด้านล่างนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในข้อก�าหนดและเง่ือนไขของบัตรเครดิตแพลทินัม 
การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด รวมทั้งข้อก�าหนด
และเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในใบสมัครน้ี
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ผู้สมัครบัตรเสริมเปนสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสหรือไม่?      
   ใช่ กรุณาระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส                   ไม่ใช่ การบินไทย จะด�าเนินการให้ท่านสมคัรเข้าเปนสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส โดยอัตโนมัติ

โทรศัพท์ที่ท�างาน     0            

ชื่อและนามสกุลผู้สมัครบัตรเสริม (เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง)                 นาย        นาง        นางสาว

อาชีพ    

โทรศัพท์ที่บ้าน   0           โทรศัพท์มือถือ    0            

ชื่อบริษัท                ประเภทธุรกิจ                

ต�าแหน่ง                

ที่อยู่บริษัท                

ความสัมพันธ์กับผู้สมัครบัตรหลัก               

ที่อยู่ปัจจุบัน (หากแตกต่างจากที่อยู่ด้านบน)               

ที่อยู่ที่ติดต่อได้               ที่อยู่ปัจจุบัน               ที่ท�างาน

                                รหัสไปรษณีย์

                                รหัสไปรษณีย์

          รหัสไปรษณีย์

สัญชาติ               

เลขที่บัตรประชาชน                วัน/เดือน/ปีเกิด   D D / M M / 1 9 Y Y             
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ในประเทศไทยตามใบอนุญาตการท�างานในกรณีที่เปนชาวต่างชาติ               

ชื่อ-นามสกุลเปนภาษาไทย               

ที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ (ส�าหรับชาวต่างชาติ)               



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ส�าหรับผู้สมัครบัตรหลักเท่าน้ัน)

ค�า้ประกนั ข้าพเจ้าและผูส้มคัรบตัรเสรมิยนิยอมให้บรษิทั และบรษิทัในเครอืของบริษัท ติดต่อแหล่งข้อมูลดัง
กล่าวเพื่อขอข้อมูลได้ทุกเมื่อ และยินยอมให้ใช้ซ่ึงข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม ตลอดจน
ข้อมูลซึ่งได้กรอกไว้ในใบสมัครนี้ และข้อมูลจากรายงานสินเชื่อ เพื่อการพิจารณาสินเชื่อ การตลาด และ
การจัดการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ข้อมูลที่ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมให้ไว้ในใบสมัครนี้ 
และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีบัตรของข้าพเจ้า และผู้สมัครบัตรเสริมอาจเปิดเผยได้ ตามวิธีการเก็บรักษาข้อมูล
ที่ดีแก่ (ก) บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่ม บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือผู้ที่ได้รับสิทธิจากบริษัทต่างๆ ภายใน
กลุ่มบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เหล่าน้ัน ไม่ว่าจะอยู่ ณ ประเทศใดทั่วโลก รวมตลอดถึงบุคคลใดๆ ที่มีชื่อ
หรือเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนบัตรที่ออกให้แก่ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม (ข) บุคคลภายนอกที่ว่าจ้างโดย
กลุ่มบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อด�าเนินการให้บริการด้านการจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ
จัดการบัญชีบัตรของลูกค้า ตลอดจนด้านการตลาดในด้านการบริการบัญชีบัตรของข้าพเจ้าและผู้สมัคร
บัตรเสริม และ (ค) ผู้จัดส่งสินค้าและบริการให้แก่บริษัท และแก่องค์กรต่างๆ ที่ยอมรับบัตรในการช�าระค่า
สินค้าและบริการที่ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมสั่งซื้อ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและให้บริการ
แก่บัญชีบัตรของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม เพื่อด�าเนินการและเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้น และ
เพือ่จดัการผลประโยชน์ หรอืแผนการประกันทีข้่าพเจ้าและผูส้มคัรบตัรเสรมิเปนสมาชกิอยู ่ข้าพเจ้าและผูส้มคัร
บัตรเสริมจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมจะ
ไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าเปนสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ก็ตาม

หมายเหตุ: ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเปนองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเปนสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้

   ผู้ให้ความยินยอม (ผู้สมัครบัตรหลัก)
( ) ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

   พยาน (เจ้าหน้าที่)
( ) ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

สําหรับเจ้าหน้าที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเท่านั้น

ท�าที่               วันที่   D D / M M / 2 0 Y Y             

วัน/เดือน/ปีเกิด   D D / M M / 1 9 Y Y             ชื่อผู้สมัครบัตรหลัก               

บัตรประจ�าตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (ส�าหรับชาวต่างชาติ)                
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด (บริษัท) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก ่
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด ซึ่งเปนสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิตตามค�าขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าท่ีให้ไว้กับบริษัท
ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ออายุสัญญา สินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหาร
และปองกนัความเสีย่งตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ถอืว่าคูฉ่บบั และบรรดาส�าเนา ภาพถ่าย 
ข้อมลูอิเล็กทรอนกิส์ หรอืโทรสารทีท่�าส�าเนาข้ึนจากหนงัสอืให้ความยนิยอมฉบบันี ้โดยการถ่ายส�าเนา ถ่ายภาพ 
หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
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กรุณากรอกข้อมูลพร้อมลงนามในหนังสือให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตด้านล่างนี้ มิฉะนั้นอเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่สามารถด�าเนินการพิจารณาใบสมัครบัตรของท่านได้

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรุณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมใบสมัคร พร้อมเซ็นสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับโดยลายเซ็นจะต้องเหมือนกับลายเซ็นในใบสมัคร (หากต้องการแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร ให้ขีดฆ่า
ข้อมูลเดิม และเขียนข้อมูลใหม่พร้อมเซ็นกํากับทุกแห่งที่มีการแก้ไข กรุณาอย่าใช้นํ้ายาลบคําผิด) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนใบสมัครและเอกสารทุกฉบับแก่ผู้สมัครในทุกกรณี รวม
ทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติบัตรขั้นสุดท้าย

* กรุณาแนบส�าเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม กรณีใช้ส�าเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือ ที่อยู่ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 1) ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเปนชาวต่างชาติ 

โปรดแนบส�าเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการท�างาน)
 2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน*
 3) สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้ 
 4) ส�าเนาบัญชีธนาคารหลักย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (บัญชีเงินเดือน)

 กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ
 1) ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเปนชาวต่างชาติ โปรดแนบส�าเนา

หนังสือเดินทางและใบอนุญาตการท�างาน)
 2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน*
 3) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าที่ด�าเนินการมาไม่ต�่ากว่า 1 ปี (คัดส�าเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 4) ส�าเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดส�าเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 5) ส�าเนาบัญชีธนาคารของท่านและบัญชีหลักของกิจการย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด 



บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด
388 อาคารเอสพี ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
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รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 1. ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น    
  ดอกเบ้ีย 15% ต่อป ี 
  ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 5% ต่อป ี 
  ค่าปรับในการช�าระหนี้ล่าช้ากว่าก�าหนด ไม่ม ี 
  วันที่เริ่มคิดดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน หรือค่าปรับในการช�าระหนี้ล่าช้ากว่าก�าหนด (1) วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน / วันที่ท�ารายการ

 2. อัตราการผ่อนชําระคืนขั้นตํ่า 10% ของยอดเงินตามใบเรียกเก็บเงินในแต่ละเดือนหรือขั้นต�่า 500 บาท แล้วแต่ว่าจ�านวนใดจะสูงกว่า

 3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด (2) (3) 3% ของจ�านวนเงินสดที่เบิกถอนต่อครั้ง

 4. ระยะเวลาการชําระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชําระตามกําหนด (4) สูงสุด 55 วัน หลังจากวันสรุปยอดรายการ

 5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (3)

 6. ค่าธรรมเนียมในการชําระเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  ช�าระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ
  ช�าระท่ีจุดบริการรับช�าระ ณ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่คิดค่าบริการ
  ช�าระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ ไม่คิดค่าบริการ
  ช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
  (เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต บริการทางโทรศัพท์) ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ

 7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (บัตรทดแทน) 
  กรณีหาย/ชํารุด และอื่นๆ ไม่คิดค่าบริการ

 8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี (3) 50 บาท / ชุด

 9. ค่าธรรมเนียมการขอสําเนาใบบันทึกการขาย (3)

  ส�าหรับรายการค่าใช้จ่ายภายในประเทศ 50 บาท / รายการ 
  ส�าหรับรายการค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ 200 บาท / รายการ

 10. ค่าธรรมเนียมการขอรหัสประจําตัว 
  บัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม ไม่คิดค่าบริการ

 11. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ ไม่คิดค่าบริการ

 12. ค่าปรับกรณีเช็คคืน (3) 200 บาท / คร้ัง

 13. ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามให้ชําระหนี้ ไม่มี

 14. ค่าธรรมเนียมในการชําระภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 
  ให้แก่หน่วยงานราชการ  ไม่มี

 15. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน (6) ร้อยละ 2.5

ประเภทบัตร
แรกเข้า (ครั้งเดียว) รายป (บาทต่อป)

บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม

บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มี ไม่มี 4,000 2,000

ธนาคารพาณิชย์
ที่ร่วมรายการ

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (5)

/เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ)
เคาน์เตอร์ เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

ธนาคารกรุงเทพ 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

ธนาคารกสิกรไทย 15 / 50 15 / 25 15 / 25 15 / 25

ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 / 35 15 / 35 15 / 35 15 / 35

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 / 30 10 / 20 10 / 20 10 / 20

ธนาคารยูโอบี 10 / 20 10 / 20 10 / 10 15 / 15

(1) ส�าหรับยอดช�าระค่าสินค้าและบริการ จะค�านวณจากวันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน ส�าหรับยอดจากการเบิกถอนเงินสด จะค�านวณจากวันที่ท�ารายการ
(2) กรณีการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดเพิ่มเติมโดยผู้ให้บริการเครื่องเอทีเอ็มในประเทศหรือต่างประเทศ
(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าปรับกรณีเช็คคืน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(4) รอบระยะเวลาการช�าระคืนสูงสุด 55 วัน นับรวมจากยอดสรุปบัญชี 30 วัน บวกกับการขยายระยะเวลา 25 วัน โดยสามารถตรวจสอบวันก�าหนดช�าระคืนได้จากใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของท่าน
(5) ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และ ปทุมธานี 
(6) ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ หากท่านซื้อสินค้าหรือบริการในเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินบาท บริษัทจะแปลงยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเปนเงินบาท ณ วันที่บริษัทได้ท�าการบันทึกยอดค่าใช้จ่ายนั้น ซึ่งอาจมิใช่วันเดียวกับวันที่ท่านได้ซื้อ

สินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการส่งยอดค่าใช้จ่ายมาเรียกเก็บจากบริษัทเมื่อใด หากยอดค่าใช้จ่ายมิใช่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีการแปลงค่าเปนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อน จากนั้นจึงแปลงค่าจากดอลลาร์สหรัฐฯ 
เปนเงินบาท หากยอดค่าใช้จ่ายเปนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีการแปลงค่าเปนเงินบาทโดยตรง หากท่านเบิกถอนเงินสดในเงินสกุลอ่ืนที่ไม่ใช่ดอลลาร์ สหรัฐฯ เงินสดที่เบิกถอนจะถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วจึงแปลงค่า
จากดอลลาร์สหรัฐฯ เปนเงินบาท ณ วันที่มีการด�าเนินการ บันทึกรายการโดยอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในต่างประเทศ ซึ่งอาจมิใช่วันเดียวกับวันที่ท่านเบิกถอนเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการส่งยอดเบิกถอนเงินสดมาเรียกเก็บยังอเมริกัน 
เอ็กซ์เพรส เมื่อใด

 ท่านยอมรับและตกลงว่าการแปลงค่าเงินจะกระท�าโดยระบบการเงินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารที่ระบบเลือกจากแหล่งข้อมูลในวันท�าการก่อนวันที่จะมีการบันทึกยอดใช้จ่าย / รายการ 
บวกด้วยค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราร้อยละ 2.5 อน่ึง ถ้ามีการแปลงค่าเงินโดยบุคคลที่สามก่อนที่จะมีการเรียกเก็บจากบริษัท อัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับการแปลงค่าเงินจะเปนอัตราแลกเปลี่ยนท่ีบุคคลที่สาม
เปนผู้เลือกใช้กับการแปลงค่าเงินนั้น

 ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้ทาง www . ame r i c a n e x p r e s s . c om / t h a i l a n d  หรือติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตร


