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สิทธิพิเศษสำ�หรับสม�ชิกบัตรเครดิตธน�ค�รไอซีบีซี (ไทย) 

เงื่อนไข: บัตรกำ�นัลสงวนสิทธิ์เฉพ�ะผู้ถือบัตรเครดิตธน�ค�รไอซีบีซีที่ออกในประเทศไทยเท่�นั้น  ผู้ถือบัตรส�ม�รถติดต่อรับบัตรกำ�นัลได้จ�กเจ�้หน้�ที่ของร้�นค้�ในจุดที่จัดไว้ภ�ยในวันที่ทำ�ร�ยก�ร มิฉะนั้นถือว่�สละสิทธิ์ 
และเซลล์สลิปที่ใช้แลกบัตรกำ�นัลแล้วไม่ส�ม�รถนำ�ม�แลกรับบัตรกำ�นัลได้อีก  จำ�กัดก�รแลกรับบัตรกำ�นัลสูงสุด 2,000 บ�ท/หม�ยเลขบัตรเครดิตเดียวกัน/วัน/ส�ข�  บัตรกำ�นัลไม่ส�ม�รถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  
ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกร�ยก�รซื้อสินค้�/บริก�ร ท�งธน�ค�รฯ ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเรียกเก็บบัตรกำ�นัลคืนภ�ยใต้เงื่อนไขที่กำ�หนด  ร�ยก�รใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รซื้อสินค้�ในแผนกสุร� ก�รซื้อบัตรกำ�นัล และก�รซื้อบัตร
เติมเงินทุกประเภทไม่ส�ม�รถนำ�ม�แลกรับบัตรกำ�นัลจ�กร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยนี้  ธน�ค�รฯ ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้� รวมถึงคว�มผิดพล�ด 
ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รพิมพ์ ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปต�มที่ธน�ค�รฯ กำ�หนด คำ�ตัดสินของธน�ค�รถือเป็นสิ้นสุด ธน�ค�รฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รจำ�หน่�ยสินค้�/บริก�รของร้�นค้�  กรุณ�ตรวจสอบเงื่อนไข
เพิ่มเติมจ�กสื่อประช�สัมพันธ์อื่นของธน�ค�รฯ

 Get gift voucher valued THB 100 for every THB 1,500/sales slip, January 23–February 9, 2014  Gift voucher is reserved for ICBC (Thai) credit card holders only  Cardholders can redeem 
the gift voucher at the redemption counter organized by the department within the date of spending only.  The sales slip which already used to redeem the gift voucher cannot be used for 
redemption again  The gift voucher is limited at THB 2,000/card no./day/outlet  The gift voucher cannot be redeemed and changed to cash  The sales slip from the purchase of alcohol 
products, gift voucher, and prepaid card, are not eligible to redeem gift voucher  ICBC (Thai) PCL reserved the right to change, and cancel the terms and conditions without prior notice 
 Please see details of terms and conditions from other communication materials. 

บัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ให้คุณฉลองเทศกาลตรุษจีน 

ในงาน        

For more information, Tel. 0 2745 6111 ext.124 For more information, Tel. 0 2745 6111 ext.124

Prima Diamond Prima Gold

 Get free 1 pair of earrings valued THB 18,800 when purchase 
a diamond ring (code 105R2584) at THB 35,000  The promotions 
cannot be used in conjunction with any other promotions  Only at 
participating outlets  Today – 31 May 14

 10% discount on gold accessories  The promotions cannot be used 
in conjunction with any other promotions  Only at participating outlets   
 Today – 31 May 14

รับฟรี ต่�งหู 

มูลค่� 18,800 บ�ท 
1 คู่ เมื่อซื้อแหวนเพชร 
รุ่น 105R2584 (G Color, 0.27 ct.) 
ราคา 35,000 บาท 
(ไม่ส�ม�รถร่วมร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยอื่นๆ 
เฉพ�ะส�ข�ที่ร่วมร�ยก�ร)

ส่วนลด 10% 
ส�าหรับเครื่องประดับทองค�า
บริสุทธิ์แท้ 99.9% และงาน
หัตถศิลป์ทองท�าแท้ 99.9%
(ร�ค�ขึ้นอยู่กับนำ้�หนักทอง/ไม่ส�ม�รถร่วม
ร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยอื่นๆ เฉพ�ะส�ข�ที่ร่วม
ร�ยก�ร)

วันนี้–31 พ.ค. 57 วันนี้–31 พ.ค. 57

ตั้งแต่ 23 ม.ค.–9 ก.พ. 57

ทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป    
รับบัตรกำานัลห้างฯ 100 บาท

สูงสุด 2,000 บาท/วัน/สาขา
ที่เอ็มโพเรียม สยามพารากอน และเดอะมอลล์ ทุกสาขา



บัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ให้คุณเพลิดเพลินทุกการใช้จ่ายด้วย... 
•	 ทุก	1	บาท	เท่ากับ	1	คะแนน	ให้คุณสะสมคะแนนและแลกของกำานัลได้เร็วขึ้น
•	 คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ	สบายใจทุกครั้งที่ใช้จ่าย

Sukhumvit 26 Tel. 0 2261 0390

Yang Sheng Tang 

 10% discount on food only  The promotion cannot be used in 
conjunction with any other promotions  Today–31 Dec 14

ส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร 
(ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ)

วันนี้–31 ธ.ค. 57 

Ratchada-Thra Pra Rd. Tel. 0 2878 9701-9

Mei Yuan Chinese Restaurant

 10% discount on food only  The promotion cannot be used in 
conjunction with any other promotions   Today–31 Dec 14

ส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร 
(งดให้ส่วนลดวันเส�ร์-อ�ทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ� แพคเกจจัดเลี้ยง 
และโปรโมชั่นอื่นๆ)

วันนี้–31 ธ.ค. 57

www.facebook.com/MedisisClinic   Instagram:Medisisclinic
Pakkred, Nonthaburi Tel. 0 2503 3697

Medisis Clinic

 20% discount on all courses  Free 5 times of Whitening 
Mask valued THB 1,250 when purchase any course at over 
THB 10,000  Today–31 Dec 14

•	ส่วนลด 20% ทุกคอร์ส
•	ฟรี Whitening Mask 5 ครั้ง 
มูลค่า 1,250 บาท เมื่อซื้อคอร์ส
ราคามากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป
วันนี้–31 ธ.ค. 57

Home Place Building, Fl. 8, Thonglor, Sukhumvit 55 Tel. 0 2712 7100

Divine Yoga

 10% discount on every package except yoga for kid, 
and private class  Today–30 Apr 14

ส่วนลด 10% 
จากราคาปกติทุกแพคเกจ 
(ยกเว้นโยคะสำ�หรับเด็กและโยคะแบบตัวต่อตัว)

วันนี้–30 เม.ย. 57

เงื่อนไขรวมอื่นๆ สำ�หรับร้�นค้�ที่ร่วมร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ย: ประเภทบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี วีซ่า และ/หรือยูเนี่ยนเพย์ที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่ร้านค้า/สถานบริการก�าหนด 
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.

โปรดตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการแลกของก�านัลได้ที่ www.icbcthai.com

ส่วนลด 15% 
เฉพาะค่าอาหาร
(ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ)

ส่วนลด 15% 
เฉพาะค่าอาหาร
(ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ)

ส่วนลด 15% 
เฉพาะค่าอาหาร
(ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ)

 15% discount on food only  The promotion cannot be used in conjunction with any other promotions   Today–30 Sep 14
Sukhumvit 22 Tel. 0 2261 9000

วันนี้–30 ก.ย. 57 วันนี้–30 ก.ย. 57 วันนี้–30 ก.ย. 57

The Imperial Queen’s Park Hotel

บัตรก�านัลเดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม พารากอน 
มูลค่า 500 บาท 
The Mall, Emporium, Paragon Gift Voucher  
valued THB 500
รหัส/Code 10001

บัตรของขวัญเซ็นทรัล 
มูลค่า 500 บาท 
Central Gift Voucher valued THB 500
รหัส/Code 10002

100,000 คะแนน/points

100,000 คะแนน/points

บัตรก�านัลบ๊ิกซี 
มูลค่า 200 บาท 
Big C Gift Voucher valued THB 200
รหัส/Code 10003

บัตรของขวัญเทสโก โลตัส
มูลค่า 100 บาท 
Tesco Lotus Gift Voucher valued THB 100
รหัส/Code 10004

40,000 คะแนน/points

20,000 คะแนน/points


