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 3
 1st 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
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้ ะแนนสะสมแกร็บรี วอร์ดสจาํ นวน 1,600 คะแนน เพื่อแลกรับ 100 ไมลส์ ะสมรอยัล
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แอปพลิเคชั นวา่ การแลกรับสิทธิไมส
า
เร็
จ
หล
ง
จากน
น
จะคื
น
คะแนนสะสมแกร็
บ
รี
ว
อร
ด
สจ
าํ นวน 1,600 คะแนน
ั
ั
่ ํ
์
ิ พลัสให้แกส
และจะไมม
่ ีการโอนไมลส์ ะสมรอยัล ออร์คด
่ มาชิก
่
้ ว่ ั นที 26 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
5. แคมเปญมีระยะเวลาตังแต
ิ พลัส ตอ
6. ผูส
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จริ ง และคาํ นําหน้าชื่อ
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่
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ิ พลัสกาํ หนด
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