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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center 0 2629 5588 หรือ www.icbcthai.com

กินทั่วไทย ช้อปทั่วโลก

กับบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ตั้งแต่ 1 พ.ย. 56–31 ม.ค. 57

รับเครดิตเงินคืน

20% ทุกร้านอาหารทั่วไทย
เมื่อมียอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป
2% ทุกร้านค้าในต่างประเทศ

เมื่อมียอดใช้จ่ายทุกๆ 5,000 บาทต่อเซลล์สลิป
(กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของธนาคาร)

Get cash back 20% for dining throughout Thailand and 2% for any spending in overseas when using ICBC (Thai) Credit Card, 1 Nov 13–31 Jan 14.
Please see details of terms and conditions from other communication materials.

บัตรเครดิตวีซ่าธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ให้คุณอิ่มคุ้ม
เพียงใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตวีซ่าธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการที่ Singapore River ประเทศสิงคโปร์
ทุกวันอังคารรับสิทธิ์ 1 แถม 1 อาหารหรือเครื่องดื่ม
วันนี้–18 มี.ค. 57

สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้และขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมในการให้บริการของร้านค้า ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดในช่วงเทศกาล
ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบ
ร้านอาหารที่ร่วมรายการที่ www.visa.com.sg/personal/offers/sg13_
tuesdays.shtml

Enjoy 1-for-1 dining and drink deals when spend via ICBC (Thai) Visa Credit Card on Tuesdays by the Singapore River
Participating merchants located at Boat Quay, Clarke Quay, and Roberton Quay Offers cannot be used in conjunction
with any other promotions and are subject to availability Offers are not valid on the eve of or on public holidays Visa
reserves the right to amend the terms and conditions without prior notice Today–18 Mar 14 Please see details at
www.visa.com.sg/personal/offers/sg13_tuesdays.shtml

World Discovery Travel Service

โอซาก้า–โตเกียว 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 50,900 บาท (สายการบินไทย)
ฟรี! กระเป๋าล้อลากสุดหรู

วัดคิโยมิซึ-ตามรอยอิคคิวซัง วัดปราสาททอง-รถไฟหัวกระสุนชินคังเซน-วัดอาซะกุซ่าคันนอน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ�-ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและชินไชบาชิ-อิ่มจุใจ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์จากฮอกไกโด
(เดินทาง 7-12/14-19/21-26 ม.ค. 57/28 ม.ค.-2 ก.พ. 57, 4-9/11-16/18-23 ก.พ. 57/25 ก.พ.-2 มี.ค. 57,
4-9/11-16/18-23 มี.ค. 57)
Osaka-Tokyo 6 days 4 nights starting from THB 50,900 (TG), plus free Trolley Bag Depart on 7th, 14th, 21st, 28th
January, 4th, 11th, 18th, 25th February, 4th, 11th, 18th March

For more information, please call 0 2694 0171-2

Green Valley Country Club

20%
สำ�หรับค่ากรีนฟี
วันธรรมดา 2,000 บาท จากปกติ 2,500 บาท

ส่วนลด

วันหยุด 3,200 บาท จากปกติ 4,000 บาท

(กรุณาจองเวลาล่วงหน้าก่อนออกรอบทุกครั้ง)
วันนี้–30 มิ.ย. 57
20% discount on Green Fee Please reserve the time in advance Today–30 Jun 14
Bangna-Trad Rd. Km 15 Tel 0 2312 5883-9

ThinkPhonics
สถาบันภาษาสำ�หรับเด็ก สอนรหัสเสียงอักษร เพื่อเป็นพื้นฐานสำ�หรับการอ่านและสะกดคำ�
ส่วนลด 20% ทุกหลักสูตร
วันนี้–30 เม.ย. 57

20% discount on every course Today–30 Apr 14
3rd Floor, Chamchuri Square Tel 08 2455 0777, 08 1922 6233

An An Lao

350 บาท
สำ�หรับเป็ดปักกิ่ง จากปกติ

บ้านรับรอง

เมนูอาหารโต๊ะจีนชุดพิเศษ
เพียง
บาท

พิเศษ

2,999

ตัวละ 700 บาทพร้อมเนื้อเป็ด
ทำ�อาหารฟรี 1 รายการ
Special price for Peking Duck at THB 350
from regular price of THB 700
Dine in only Today–30 Jun 14

(เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น)
วันนี้–30 มิ.ย. 57

Sukhumvit 26 Tel 0 2261 8188-9

Meko Clinic

จากปกติ 6,000 บาท
(เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น)
วันนี้–30 มิ.ย. 57
Special for Chinese Set Menu only at
THB 2,999 from regular price of THB 6,000
Dine in only Today–30 Jun 14
Srinagarindra Rd 55 Tel 0 2185 6030-1

20%
จากราคาปกติ สำ�หรับโปรแกรม

สักคิ้ว 3 มิติ by All Nails

50%
จากปกติ 8,900 บาท

ส่วนลด

ส่วนลด

Mirakle White

สำ�หรับแพ็กเกจสักคิ้ว 6 มิติ หรือสักริมฝีปาก
ชมพู หรือสักขอบตาแบบ 3D
รับประกันเติมฟรี 1 ครั้ง หลังทำ� 1-2 เดือน
วันนี้–31 มี.ค. 57

วันนี้–30 เม.ย. 57
20% discount on Mirakle White Program
The promotion is reserved for 1 right/card
number Today–30 Apr 14

50% discount on 6D eyebrow tattoo plus
refill 1 time Today–31 Mar 14

Call Center Tel 08 1272 0022, 0 2938 5806-7

Thonglor Soi 18 Tel 08 6848 5995

เงื่อนไขรวมอื่นๆ สำ�หรับร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย: ประเภทบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี วีซ่า และ/หรือยูเนี่ยนเพย์ที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่ร้านค้า/สถานบริการกำ�หนด
Other conditions of participating merchants: Types of ICBC (Thai) Credit Card, VISA and/or UnionPay, applicable for this promotion depend on the merchant’s conditions.

ฟรี! สิทธิ์ทดลองโปรแกรม Face Lift ดีท๊อกซ์

ระดับใต้ชั้นผิว ยกกระชับฟื้นฟูผิวที่หย่อนคล้อยให้เฟิร์มกระชับ
มูลค่า
บาท

1,800

Free! Face Lift Detox Program for firming face valued
THB 1,800 Coupon
เงื่อนไขการใช้คูปอง:
• เงือ่ นไขเป็นไปตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด โปรดสอบถามและส�ำรองสิทธิ์ ณ จุดขาย • สงวนสิทธิ์
1 สิทธิ์/หมายเลขบัตรเครดิต • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถ
ใช้รว่ มกับโปรโมชัน่ อืน่ ๆ • บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คูปองนี้ใช้ได้ ตัง้ แต่ 1 ม.ค.–30 มิ.ย. 57

ฟรี! สิทธิ์ทดลองโปรแกรม Detox Slim นวัตกรรม

สลายเซลลูไลท์และดีท็อกซ์ของเสีย ลดปัญหาการบวมน�้ำ
มูลค่า
บาท

3,500

Free! Detox Slim Program valued THB 3,500 Coupon
เงื่อนไขการใช้คูปอง:
• เงือ่ นไขเป็นไปตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด โปรดสอบถามและส�ำรองสิทธิ์ ณ จุดขาย • สงวนสิทธิ์
1 สิทธิ์/หมายเลขบัตรเครดิต • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถ
ใช้รว่ มกับโปรโมชัน่ อืน่ ๆ • บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คูปองนี้ใช้ได้ ตัง้ แต่ 1 ม.ค.–30 มิ.ย. 57

Conditions:
• Please reserve the right at shop directly, 1 right per 1 credit card number
• Coupon cannot be redeemed or changed into cash and cannot be used in
conjunction with any other promotions • The company reserves the right to
amend or change the terms and conditions without prior notice • Coupon is
valid from 1 Jan–30 Jun 14

Conditions:
• Please reserve the right at shop directly, 1 right per 1 credit card number
• Coupon cannot be redeemed or changed into cash and cannot be used in
conjunction with any other promotions • The company reserves the right to
amend or change the terms and conditions without prior notice • Coupon is
valid from 1 Jan–30 Jun 14

Tel 0 2696 1122

Tel 0 2620 0000

