
Terms and Condition 
 

1. Grab user must use 1,600 GrabRewards Points to redeem 100 Royal Orchid Plus Miles 
per 1 redemption. There is no limit in the number of redemptions made per Grab user. 

2. For more information on Royal Orchid Plus membership details, please contact Royal 
Orchid Plus via Tel. 66(0) 2356 1111 or Email ropsvc@thaiairways.com. 

3. If the user’s Royal Orchid Plus membership details provided to Grab have been verified 
by Royal Orchid Plus, Grab will send an in-app notification to inform the user that the 
redemption has been successful. Mileage will be credited to the user’s Royal Orchid Plus 
account within 3 working days from the redemption date.  

4. If the user’s Royal Orchid Plus membership details provided to Grab fail to be verified, 
Grab will send an in-app notification to inform the user that the redemption has been 
unsuccessful. Then, Grab will refund 1,600 GrabRewards Points to the user’s 
GrabRewards account and mileage will not be credited to the user’s Royal Orchid Plus 
account.  

5. The campaign period is from 26th March 2018 to 31st December 2018.  
6. Royal Orchid Plus membership is open to any person 2 years of age or older who has a 

mailing address in Thailand or any country which has not prohibited participation in 
frequent flyer program. 

7. Corporations or other legal entities cannot be enrolled as members. 
8. Only one person can be enrolled per Royal Orchid Plus account. Membership will be 

listed under the participant's full name in English including title (Mr. Mrs. etc.). 
9. Grab reserves the right to change terms and conditions about the redemption without 

prior notice. 
10. GrabRewards Points cannot be exchanged, refunded or replaced for cash.  
11. Mileage re-credit is not permitted and cannot be exchanged for cash, other awards or 

any other form of payment after the redemption is successfully made. 
12. In case of any dispute, the decision of ROP and Grab is final. 
13. Royal Orchid Plus terms and conditions on mileage usage apply  

  
Royal Orchid Plus Program Conditions 
 
  

https://www.thaiairways.com/en_TH/rop/About/AboutRoyal_ProgrammeUpdates.page


เง่ือนไขและขอ้ตกลง 
 

1. ผูใ้ชบ้ริการแกร็บตอ้งใชค้ะแนนสะสมแกร็บรีวอร์ดสจาํนวน 1,600 คะแนน เพ่ือแลกรับ 100 ไมลส์ะสมรอยัล 
ออร์คดิ พลัส ตอ่การแลกรับสทิธิ 1 ครัง้ โดยไมจ่าํกัดจาํนวนสทิธิ 

2. หากผูใ้ชบ้ริการแกร็บตอ้งการทราบรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัสของทา่น กรุณาติดตอ่ศูนย์
บริการสมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัสผา่นทางโทรศัพทห์มายเลข 02 356 1111 หรือทางอีเมล ์
ropsvc@thaiairways.com 

3. หากขอ้มูลสมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัสถูกตอ้ง ตรงกับท่ีบันทึกไวใ้นฐานขอ้มูลของรอยัล ออร์คดิ พลัส แกร็บจะแจง้
ในแอปพลิเคชันวา่ การแลกรับสทิธิสาํเร็จแลว้ หลังจากนัน้ไมลส์ะสมจะถูกบันทึกในบัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คดิ 
พลัสภายใน 3 วันทาํการ 

4. หากขอ้มูลสมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัสไมต่รงกับท่ีบันทึกไวใ้นฐานขอ้มูลของรอยัล ออร์คดิ พลัส แกร็บจะแจง้ใน
แอปพลิเคชันวา่ การแลกรับสทิธิไมส่าํเร็จ หลังจากนัน้จะคืนคะแนนสะสมแกร็บรีวอร์ดสจาํนวน 1,600 คะแนน 
และจะไมมี่การโอนไมลส์ะสมรอยัล ออร์คดิ พลัสให้แกส่มาชิก  

5. แคมเปญมีระยะเวลาตัง้แตวั่นท่ี 26 มี.ค. 2561 ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2561 
6. ผูส้มัครเป็นสมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัส ตอ้งมีอายุ 2 ปีข้ึนไป และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย หรือประเทศอ่ืนๆ ท่ี

ไมมี่กฏขอ้ห้ามในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล ์
7. บริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ ไมส่ามารถสมัครเป็นสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส ได ้
8. สมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส 1 ทา่น สามารถมีบัญชีสะสมไมลไ์ดเ้พียง 1 บัญชี เทา่นัน้ โดยตอ้งใชช่ื้อ- นามสกุล

จริง และคาํนําหน้าช่ือ 
9. แกร็บขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอ้กาํหนดของแคมเปญโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ให้ทา่นทราบ

ลว่งหน้า 
10. คะแนนสะสมแกร็บรีวอร์ดสไมส่ามารถแลกเปล่ียน คืน หรือ ทอนเป็นเงนิสดได ้ 
11. ผูใ้ชบ้ริการไมส่ามารถขอคืนไมลส์ะสม และแลกเปล่ียนไมลส์ะสมเป็นเงนิสด รางวัลอ่ืนๆ หรือการชาํระเงนิในรูป

แบบอ่ืนๆ ไดห้ลังจากทาํรายการเสร็จสมบูรณ์แลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
12. ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท คาํตัดสนิของแกร็บและ รอยัล ออร์คดิ พลัสถือเป็นท่ีสุด 
13. กฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชไ้มลส์ะสมรอยัล ออร์คดิ พลัสเป็นไปตามท่ีของรอยัล ออร์คดิ พลัสกาํหนด 

 
กฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขของรอยัล ออร์คดิ พลัส 
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