
 
 

 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไขทั่วไปของคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 
1. การค านวณคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด จะคดิจากคา่ใช้จา่ยผา่นบตัรเครดติทัง้ประเภทวีซา่ และ/หรือ มาสเตอร์

การ์ด ไมว่า่ใช้ในประเทศหรือตา่งประเทศ และขึน้อยูก่บัประเภทของบตัรเครดิต ไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ 
ดอกเบีย้ทกุชนิด และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ยอดเงินท่ีน ามาค านวณคะแนนสะสม 360°  
รีวอร์ด จะไมเ่กินวงเงินบตัรเครดติที่ธนาคารอนมุตัใินแตล่ะยอดรอบบญัชี 

2. หากบตัรเครดิตยกเลกิหรือสิน้สดุลงไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม คะแนนสะสม 360° รีวอร์ดที่ยงัคงเหลอือยู่ ณ วนัท่ี
บตัรยกเลกิ ให้ถือวา่ยกเลกิและไมส่ามารถใช้สทิธ์ิแลกคะแนนสะสมได้ตอ่ไป  

3. ยอดใช้จา่ยที่มกีารยกเลกิจะไมไ่ด้รับคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 
4. คะแนนสะสม 360° รีวอร์ด สงวนสทิธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรหลกั โดยคะแนนจากการใช้จา่ยของบตัรเสริมจะ

ค านวณโดยให้ถือวา่เป็นของบตัรหลกั และสมาชิกบตัรหลกัจะต้องยงัคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดิต
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและบญัชีบตัรเครดติยงัมีผลโดยไมไ่ด้ผิดนดัช าระหนีใ้ดๆ ณ วนัท่ีขอใช้สทิธ์ิแลกคะแนน
ดงักลา่ว รวมทัง้ในกรณีที่สมาชิกบตัรหลกัต้องการยกเลกิการเป็นสมาชิกบตัรฯ สมาชิกบตัรหลกัจะต้องขอแลก
คะแนนสะสม 360° รีวอร์ด ให้เรียบร้อยก่อนการยกเลกิบตัร  

5. คะแนนสะสะม 360° รีวอร์ด จากบญัชีบตัรเครดิตที่ออกโดยธนาคารฯ ในแตล่ะบญัชี (บตัร) ของทา่น ไมส่ามารถ 
น ามารวมหรือโอนให้แก่บญัชีบตัรเครดิต (บตัร) อื่นได้ 

6. คะแนนสะสม 360° รีวอร์ด มีอายตุลอดระยะเวลาที่สมาชิกบตัรเครดิตคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดติของ 
ธนาคารฯ และสามารถแลกคืนเป็นเงิน เพื่อลดยอดคา่ใช้จา่ยบตัรเครดิตของสมาชิกบตัรเครดติ ในเดือนถดัไป 
โดยคะแนนสะสมขัน้ต า่ที่สามารถแลกได้คือทกุๆ 3,000 คะแนน แลกคืนเป็นเงินได้ 300 บาท (เศษของคะแนนท่ี
ไมถ่ึง 3,000 คะแนน ไมส่ามารถแลกคืนเป็นเงินได้) 

7. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราการค านวณ ข้อก าหนดและเง่ือนไข
ของคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

8. กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
9. ในกรณีข้อก าหนดและเง่ือนไขนีไ้ด้จดัท าขึน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใช้ภาษาไทยบงัคบัเป็นส าคญั 
10. ในกรณีมีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขใดเก่ียวกบัคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด ขดัหรือแย้งกบัข้อก าหนดหรือเง่ือนไข

ทัว่ไปนี ้ให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปนีม้ีผลใช้บงัคบัเป็นส าคญั 
 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรแลกไมล์สะสมกับสำยกำรบิน 
1. คะแนนสะสม 360°  รีวอร์ด 1.5 คะแนน สามารถแลกรับไมล์สะสมได้ 1 ไมล์ (ส าหรับบตัรเครดิต แพลตตินัม่  

อีลทิ) และ คะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 2 คะแนน สามารถแลกรับไมล์สะสมได้ 1 ไมล์ (ส าหรับบตัรเครดิต
ประเภทอื่น) ทัง้นี ้การค านวณคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด เป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคารฯ  

2. สมาชิกบตัรเครดิต จะต้องโอนคะแนนสะสม 360°  รีวอร์ด ขัน้ต ่า 3,000 คะแนนตอ่ครัง้ ส าหรับรอยลั ออร์คิด 
พลสั (ROP) และ 1,500 คะแนนตอ่ครัง้ส าหรับ Singapore Airlines KrisFlyer (KF) เพื่อแลกรับไมล์สะสม 
ขัน้ตอนการแลกไมล์สะสมใช้เวลาประมาณ 3 วนัท าการ โดยโอนได้วนัละ 1 ครัง้  



 
 

 

3. สมาชิกบตัรเครดิต ท่ีจะโอนคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด เป็นไมล์สะสม จะต้องเป็นสมาชิกของ รอยลั ออร์คิด 
พลสั หรือ Singapore Airlines KrisFlyer (KF) ก่อน เพื่อน าหมายเลขสมาชิกแจ้งความจ านงในการแลกรับไมล์
สะสม หากทา่นยงัไมไ่ด้เป็นสมาชิก สามารถสมคัรและศกึษารายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกบัไมล์สะสมรอยลั ออร์
คิด พลสั ได้ที่ www.thaiairways.com/rop หรือ Singapore Airlines KrisFlyer (KF) ได้ที่ Krisflyer.com  

4. ในการแลกรับไมล์สะสมส าหรับรับบตัรโดยสารฟรี สมาชิกบตัรเครดิตต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ 
สายการบินท่ีร่วมรายการ และข้อก าหนดและเง่ือนไขการแลกรับไมล์สะสมกบับตัรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของเง่ือนไขการใช้บตัรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดวีซา่ / มาสเตอร์การ์ด  

5. สมาชิกบตรัหลกัเทา่นัน้ จะมีสทิธ์ิน าคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด มาแลกรับเป็นไมล์สะสม และสมาชิกบตัรเครดิต 
จะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกและมีประวตัิการช าระเงินท่ีดี และไมเ่คยค้างช าระจ านวนวเงินใดๆ ที่ถงึ
ก าหนดช าระแล้ว และได้มีการใช้จ่ายตามเง่ือนไขที่ธนาคารฯ ก าหนด (ถ้ามี) จนถึงวนัท่ีมีการโอนคะแนนสะสม 
360° รีวอร์ด  

6. เมื่อสมาชิกบตัรเครดติได้แจ้งความจ านงโอนคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด เพื่อแลกรับไมล์สะสมแล้ว ธนาคารฯ ขอ 
สงวนสทิธ์ิไมอ่นญุาตให้โอนไมล์กลบัมาเป็นคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด อีก หรือเรียกคืนหรือเปลีย่นแปลงใดๆ ใน
การใช้สทิธ์ิดงักลา่ว 

7. สมาชิกบตัรเครดิตสามารถโอนคะแนนสะสม 360°  รีวอร์ด เพื่อแลกรับไมล์สะสมได้ก่อนวนัหมดอายขุองรายการ 
สะสมไมล์ของสายการบินท่ีร่วมรายการเทา่นัน้  

8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ไมม่ีสว่นรับผิดชอบตอ่คะแนนสะสม 360° รีวอร์ด ที่ถกูโอนจากบญัชี 
สมาชิกบตัรเครดิต ไปยงับญัชีสะสมไมล์ หรือการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขใดๆ ที่เกิดจากการกระท าของสายการบิน 
ที่ร่วมรายการ 

9. กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึน้เก่ียวกบัสทิธ์ิในการร่วมรายการสะสมไมล์หรือการโอนคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 
ให้ถือเอาค าตดัสนิของธนาคารฯ เป็นท่ีสิน้สดุ 

10. สมาชิกบตัรเครดิตจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของรายการสะสมไมล์ Royal Orchid Plus Program และ 
Singapore Airlines KrisFlyer (KF) รวมถึงสายการบินท่ีร่วมรายการท่ีสมาชิกบตัรเครดติได้สมคัรเป็นสมาชิกไว้ 
ทัง้นีก้ฎระเบียบตา่งๆ จะถกูสง่ให้เมื่อสมาชิกบตัรเครดติได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์ของ 
สายการบินนัน้แล้ว 

11. ธนาคารฯ และสายการบินท่ีร่วมรายการสามารถเปลีย่นแปลงรายละเอียดตา่งๆ ซึง่รวมถงึ กฎข้อบงัคบั เง่ือนไข 
สทิธิประโยชน์ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรือทัง้หมดโดยแจ้งหรือไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้าก็ได้ แม้วา่การ 
เปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจมีผลกระทบตอ่ไมล์ท่ีสะสมไว้  

12. คะแนนสะสม 360°  รีวอร์ด ไมส่ามารถโอนให้แก่บคุคลอื่น หรือแลกเปลีย่นเป็นเงินสดได้  
13. ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการแลกรับไมล์สะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
14. กรณีที่รายการสง่เสริมการขายนี ขดัหรือแย้งหรือไมส่อดคล้องกบักฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของ 

หนว่ยงานก ากบัใดๆ ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะยกเลกิรายการได้  
15. รายการสง่เสริมการขายนี ้ส าหรับบตัรเครดติที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เทา่นัน้  
16. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง ค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสดุ  



 
 

 

17. ในกรณีข้อก าหนดและเง่ือนไขนี ้ไ้ด้จดัท าขึน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใช้ภาษาไทยบงัคบัเป็นส าคญั 

 
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเพื่อใช้คะแนนสะสม 360° รีวอร์ด ในกำรจองตั๋วเคร่ืองบิน Regale 

1. สมาชิกบตัรเครดิตสามารถติดตอ่จองตัว๋เคร่ืองบิน เที่ยวบิน วนัและเวลา และสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้เฉพาะที่
บริษัท รีเกล อินเตอร์เนชัน่แนล แทรเวล จ ากดั โทร. 02 635 2450 - 69 ตอ่ 208, 341  

2. ภายหลงัจองตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้ว โปรดติดตอ่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(ธนาคารฯ) ที่โทร. 1595  

3. รายการแลกตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั ตา่งประเทศ ไมร่วมคา่ประกนัอบุตัิเหตแุละ/หรือคา่ภาษีน า้มนั ซึง่ขึน้อยูก่บั 
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน และไมร่วมคา่ภาษีสนามบิน ซึง่ขึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะประเทศนัน้ๆ 
สมาชิกบตัรเครดิตจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายข้างต้นตามทีผู่้ ให้บริการจะแจ้งให้ทราบ  

4. ตัว๋เดินทางไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเส้นทางเที่ยวบินได้เมื่อธนาคารฯ ได้ด าเนินการหกัคะแนนแลกตัว๋เคร่ืองบิน 
แล้ว หรือเมื่อได้ออกตัว๋เดินทางแล้ว  

5. ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถเปลีย่น หรือโอนช่ือผู้ เดินทางและไมส่ามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ 
6. ส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตที่มคีวามประสงค์ขอแลกตัว๋เคร่ืองบินตา่งประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินจะออกให้เฉพาะ 

สมาชิกบตัรหลกัและบตัรเสริม รวมถงึ บคุคลในครอบครัวทีม่ีนามสกลุเดียวกนักบับตัรหลกัเท่านัน้  
7. สทิธ์ิในการเดินทางตามเง่ือนไขและข้อก าหนดนี ้สิน้สดุภายในวนัที่ 28 กนัยายน 2560  
8. ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บคืนคะแนนทกุกรณี ภายหลงัจากได้ท าการแลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว  
9. เง่ือนไขรายการสง่เสริมการขายนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
10. กรณีที่รายการสง่เสริมการขายนีข้ดัหรือแย้งหรือไมส่อดคล้องกบักฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของ 

หนว่ยงานก ากบัใดๆ ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะยกเลกิรายการได้ 
11. รายการสง่เสริมการขายนีส้ าหรับบตัรเครดติที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เทา่นัน้ 
12. กรณีมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งค าตดัสนิของธนาคารฯ ถือเป็นข้อยตุิ  
13. ในกรณีข้อก าหนดและเง่ือนไขนีไ้ด้จดัท าขึน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใช้ภาษาไทยบงัคบัเป็นส าคญั 

 

กำรใช้คะแนนสะสม 360° รีวอร์ด แลกคืนเป็นเงินสด  
1. คะแนนสะสม 360° รีวอร์ด มีอายตุลอดระยะเวลาที่สมาชิกบตัรเครดิตคงสภาพการเป็นสมาชิกบตัรเครดติของ 

ธนาคารฯ และสามารถแลกคืนเป็นเงิน เพื่อลดยอดคา่ใช้จา่ยบตัรเครดิตของสมาชิกบตัรเครดติในเดือนถดัไป 
โดยคะแนนสะสมขัน้ต า่ที่สามารถแลกได้คือทกุๆ 3,000 คะแนน แลกคืนเป็นเงินได้ 300 บาท (เศษของคะแนนท่ี
ไมถ่ึง 3,000 คะแนน ไมส่ามารถแลกคืนเป็นเงินได้) 

 

แลกรำยกำรสินค้ำและบัตรก ำนัล  
1. ส าหรับบตัรก านลั ธนาคารฯ จะจดัสง่บตัรก านลัให้สมาชิกบตัรเครดิตภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีท า

รายการแลกคะแนน และส าหรับสนิค้า จะถกูจดัสง่ให้สมาชิกบตัรเครดิตภายใน 30 วนั หลงัจากวนัที่ท ารายการ 



 
 

 

แลกคะแนน ทัง้นีบ้ตัรก านลัและ/หรือสนิค้าจะถกูจดัสง่ไปตามสถานท่ีติดตอ่ลา่สดุของลกูค้าทีแ่จ้งไว้กบัทาง 
ธนาคารฯ โดยไมค่ิดคา่บริการใดๆ ซึง่ต้องเป็นการสง่ภายในประเทศเทา่นัน้ ทัง้นีอ้าจมีบางรายการท่ีสมาชิกบตัร
เครดิตต้องเดินทางมารับด้วยตนเอง  

2. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธการขอคืนหรือเปลีย่นแปลงสนิค้าและ/หรือบตัร
ก านลัที่ทางธนาคารฯ ได้จดัสง่ถงึและสมาชิกบตัรเครดิต ได้ลงนามรับของเรียบร้อยแล้ว ส าหรับสนิค้าทกุรายการ 
ที่มีใบรับประกนัคณุภาพหรือบริการการรับประกนัจะเป็นไปภายใต้กฎระเบียบของผู้ผลติ/ผู้จดัจ าหนา่ย  

3. ในกรณีที่สนิค้าหมด หรือไมไ่ด้ด าเนินการสง่มอบโดยผู้ผลติหรือผู้จดัจ าหนา่ย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงของก านลัโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

4. ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเรียกเก็บ VAT (ภาษีมลูคา่เพิ่ม) ผา่นบตัรเครดติสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่สมาชิกบตัร 
ท าการยกเลกิสนิค้าและบริการจากการแลกคะแนน 360° รีวอร์ด 

5. ธนาคารฯ ไมไ่ด้เป็นผู้ผลติ ผู้วา่จ้างหรือผู้น าเข้าและไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการผลติและจดัจ าหนา่ยสนิค้าและ 
บริการ ดงันัน้ธนาคารฯ จึงไมต้่องรับผิดชอบในการเรียกร้องใดๆ ส าหรับความเสยีหายจากสนิค้าที่ไมป่ลอดภยั 
และความรับผิดชอบใดๆ เก่ียวกบัสนิค้า (Product Liabilities) หรือบริการดงักลา่ว นอกจากนี ้ข้อเรียกร้องใดๆ 
เก่ียวกบัการรับประกนั และคณุภาพของสนิค้าให้เป็นไปภายใต้เง่ือนไขของผู้ผลติ หรือจ าหนา่ยสนิค้าหรือบริการ 
โดยตรง  

 
 
หมำยเหตุ : 1. 360° รีวอร์ด และ 360° รีวอร์ด พอยท์ คือ ช่ือทีจ่ะใช้เรียกแทนคะแนนสะสมสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ 
คะแนนสะสมสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด พอยท์ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นประการอื่น ข้อก าหนดและเง่ือนไขของคะแนน 
สะสมดงักลา่วยงัคงเหมือนเดิมทกุประการ   
2. ในกรณีที่ข้อก าหนดและเง่ือนไขข้างต้นจดัท าเป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ หากมีข้อความใดๆ ขดักนัหรือไม่
สอดคล้องกนั ให้ยดึฉบบัภาษาไทยเป็นหลกัในการตคีวาม 
 
 


