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เดินทางสุดคุ�ม
ด�วยบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
กับเส�นทางกรุงเทพฯ - เซ่ียงไฮ� 

ซื้อบัตรโดยสารเคร�่องบินเส�นทาง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ� 
ผ�านบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กับสายการบิน 

น้ำหนักกระเป�าสูงสุด 23 กิโลกรัม 
จำนวน 2 ใบ

เมื่อซื่อบัตรโดยสารเคร�่องบินเส�นทางบินตรง กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ�/ กรุงเทพฯ – คุนหมิง/ กรุงเทพฯ – สิบสองป�นนา/ กรุงเทพฯ – เฉิงตู/ 
เชียงใหม� – เซ่ียงไฮ�/ เชียงใหม� – คุนหมิง/ เชียงราย – คุนหมิง/ ภูเก็ต – เซ่ียงไฮ�/ ภูเก็ต – คุนหมิง/ ภูเก็ต – เฉิงตู/ หร�อ เท่ียวบินบินตรงและมีการต�อเคร�อ่ง
ภายในประเทศจ�นไม�เกิน 24 ชั่วโมง เช�น กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ� – ต�าเหลียน/ กรุงเทพ – คุนหมิง – ฉงชิ�ง

เมื่อซื้อบัตรโดยสารเคร�่องบินไปเซี่ยงไฮ�หร�อคุนหมิง และมีเที่ยวบินต�อไปไปยังประเทศอื่น หร�อต�อเมืองในประเทศจ�น

บัตรโดยสาร
เคร�่องบิน

Purchase air ticket, Bangkok-Shanghai, from China Eastern Airline via ICBC (Thai) credit card, get free one choice of 1) Selective domestic air ticket in China OR 2) 
China Railways High-Speed ticket up to 13 destinations OR 3) Bus ticket up to 7 destinations

Free! Baggage allowance for 2 pcs. up to 23 kgs. each when purchase air ticket for the selected routes: Bangkok-Shanghai/ Bangkok-Kunming/ Bangkok-Jinghong/ 
Bangkok-Chengdu/ Chiangmai-Shanghai/ Chiangmai-Kunming/ Chiangrai-Kunming/ Phuket-Shanghai/ Phuket-Kunming/ Phuket-Chengdu OR for direct flight or 
transit to domestic in China not over 24 hours i.e. Bangkok-Shanghai-Dalian/ Bangkok-Kunming-Chongqing

Free! 1 night accommodation in Shanghai or Kunming when purchase air ticket to Shanghai or Kunming with transferred flight to other countries or cities in China

ที่พัก 1 คืน 
ที่เซี่ยงไฮ�หร�อคุนหมิง 

ตั้งแต�วันนี้เป�นต�นไป / Valid from now on More Information, please contact 0 2636 7328, 0 2636 6980 

ภายในประเทศจ�น 
กว�า 30 เมือง

CRH (China Railways High-Speed) 
มากถึง 13 เมือง

บัตรโดยสาร
รถไฟความเร็วสูง

เดินทางสู� 7 เมือง

บัตรโดยสาร
รถบัส



วันนี้ – 28 ก.พ. 58 Today - 28 Feb 15

10% discount on food

Sor Suk 
Pochana

ส�วนลด 10% ค�าอาหาร

Bangbon, Bangkok  Tel. 0 2894 7373

(ยกเว�นเมนูหมูหัน ปลากระพง ไก�แช�เหล�า)

(except BBQ roasted pork, bass, frozen chicken liquor)

(Buffet Come 3 Pay 2 is limited the maximum at 12 persons/ 
card number / time)

• Come 3 Pay 2 for Buffet  
• 10% discount on A-La-Carte Menu   
• Special! 20% discount on Kobe Beef and Alaska Crab

TOHKAI 
Japanese Restaurant

www.tohkai4u.com

• มา 3 จ�าย 2 สำหรับบุฟเฟต�

• ส�วนลด 10% สำหรับเมนู A-La-Carte

• ส�วนลด 20% สำหรับเน้ือโกเบและขาปูอลาสก�า
(บุฟเฟ�ต�มา 3 จ�าย 2 จำกัดสิทธ์ิไม�เกิน 12 ท�าน/
หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน/การรับประทาน 1 คร้ัง) 

1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 57                 1 Jun – 31 Aug 14

วันนี้ – 31 ธ.ค. 57                 Today - 31 Dec 14

• 5% discount on medicine for OPD 

• 5% discount on medicine and room for IPD

Saint Louis Hospital
• ส�วนลดค�ายา 5% กรณีผู�ป�วยนอก

• ส�วนลดค�ายาและค�าห�อง 5% กรณีผู�ป�วยใน

กระเป�าช�อปป��ง 
มูลค�า 390 บาท 

(ไม�สามารถใช�ส�วนลดได�กับการรักษาคลินิกแพทย�แผนจ�นทุกกรณี ทันตกรรม การใช�บร�การท่ีศูนย�ผิวหนัง
เก่ียวกับความสวยงามและชนิดของยาบางประเภท)

(The promotion cannot be used with Chinese Medical Clinic, Dental Clinic, Beauty Clinic 
and some types of medicine) 

South Sathorn Rd., Bangkok  Tel 0 2675 5000

Big C-Extra Rama4, Big C-Extra Ratchada, Big C-Bangna, Big C-Rajdamri, 
Big C-Chiangrai, Big C-Chiangmai, Big C-Extra Chiangmai, Big C-North Pattaya, 
Big C-South Pataya, Big C-Phuket, Big C-Extra Phuket, Big C-Hadyai, 
Big C-Extra Hadyai, Big C-Krabi

เง�อ่นไขรวมอ่ืนๆ สำหรับร�านค�าท่ีร�วมรายการส�งเสร�มการขาย: ประเภทบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี ว�ซ�า และ/หร�อยูเน่ียนเพย� ท่ีเข�าร�วมเป�นไปตามท่ีร�านค�า/สถานบร�การกำหนด ไม�สามารถใช�ร�วมกับโปรโมช่ันอ่ืนๆ และสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง�อ่นไขโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
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. Promotions cannot be used in conjunction with any other promotions. 
The terms and conditions are subject to change without prior notice.

คูปอง ซื้อ 1 แถม 1 
Coupon “Buy 1 Get 1 Free”

เง�่อนไขการใช�คูปอง / Coupon’s conditions

• กรุณาแสดงบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ร�วมกับการใช�คูปองทุกครั้ง  / Please show ICBC (Thai) credit card coupled with this coupon • คูปองไม�

สามารถแลกเปล่ียนหร�อทอนเป�นเง�นสดได� / Coupon cannot be exchanged or refunded into cash • ยกเว�นเคร�อ่งด่ืมบรรจ�ขวดและเคร�อ่งด่ืมแอลกอฮอลล�

ทุกชนิด/ Except all drinks in bottle and alcohol type • ไม�สามารถใช�ร�วมกับรายการส�งเสร�มการขายอ่ืนๆได�/ Coupon cannot be used with any other 

promotions • บจ.เซ็นทรัล ฟ��ด ร�เทล ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสิทธิพ�เศษและเง�อ่นไขโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า/ Central Food Retail Co., Ltd. 

reserves the right to amend the terms and conditions without prior notice • สามารถใช�คูปองได�ท่ี Segafredo ทุกสาขา ต้ังแต� 1 – 31 ส.ค. 57 / 

Coupon can be used at all Segafredo outlets from 1-31 Aug 14 www.centralfoodretail-segafredo.com

คูปอง ซื้อ 1 แถม 1 
Coupon “Buy 1 Get 1 Free”

เง�่อนไขการใช�คูปอง / Coupon’s conditions

• กรุณาแสดงบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ร�วมกับการใช�คูปองทุกครั้ง  / Please show ICBC (Thai) credit card coupled with this coupon • คูปองไม�

สามารถแลกเปล่ียนหร�อทอนเป�นเง�นสดได� / Coupon cannot be exchanged or refunded into cash • ยกเว�นเคร�อ่งด่ืมบรรจ�ขวดและเคร�อ่งด่ืมแอลกอฮอลล�

ทุกชนิด/ Except all drinks in bottle and alcohol type • ไม�สามารถใช�ร�วมกับรายการส�งเสร�มการขายอ่ืนๆได�/ Coupon cannot be used with any other 

promotions • บจ.เซ็นทรัล ฟ��ด ร�เทล ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสิทธิพ�เศษและเง�อ่นไขโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า/ Central Food Retail Co., Ltd. 

reserves the right to amend the terms and conditions without prior notice • สามารถใช�คูปองได�ท่ี Segafredo ทุกสาขา ต้ังแต� 1 – 31 ส.ค. 57 / 

Coupon can be used at all Segafredo outlets from 1-31 Aug 14 www.centralfoodretail-segafredo.com

ฟร�! 

เมื่อช�อปด�วยบัตรเครดิต/เดบิต ไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย� 
ที่บิ�กซี ครบ 2,000 บาทข�้นไป/เซลล�สลิป
(เฉพาะสาขาบิ�กซี ท่ีร�วมรายการ และจนกว�าของจะหมด)

Get free shopping bag valued THB 390 
with THB 2,000/sales slip purchase or more with ICBC (Thai) 
UnionPay Credit or Debit Card
(Only at Big C’s participating stores)

วันนี้ – 31 ธ.ค. 57 / Today - 31 Dec 14


