สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์ / Privileges for ICBC (Thai) UnionPay Credit Card
วันนี้ - 31 ธ.ค.61

Today - 31 Dec 18
ส่วนลดค่าห้องพั กสูงสุด

20% และส่วนลดสปา 15%

• ส่วนลดค่าห้องพั กและอาหารเช้า 20% สําหรับบัตรแพลทินัม
และ 10% สําหรับบัตรโกลด์และบัตรคลาสสิก

• ส่วนนี้สามารถใช้ได้เฉพาะโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต

Dusit Hotels and Resorts
Privileges for UnionPay Cardholders

ตามรายละเอียดที่กําหนด

• ส่วนลดนี้สําหรับการจองห้องพั กขั้นตํ่า 2 คืน
• กรุณาลํารองห้องล่วงหน้า
• ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ www.unionpayintl.com
Get discount up to 20% for Accommodation and Breakfast
and 15% for Spa
• Accommodation and Breakfast discount 20% for Platinum Card
and 10% for Gold Card and Classic Card
• This offer is applicable for participating properties as
per the details
• Minimum 2 nights stay
• Advance reservation is required
• For more information, please check www.unionpayintl.com

วันนี้ - 16 ม.ค. 62

Today - 16 Jan 19

• สิทธิพเิ ศษสําหรับผูถ อื บัตรยูเนีย่ นเพย ทีข่ นึ้ ตนดวยเลข “62” เทานัน้ • ไมสามารถรวมใบเสร็จได • รับสิทธิ์ไดทงั้ ประเภทบัตรเครดิต และบัตรเดบิต • ยกเวน
สุรา, บัตรกํานัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท สินคาผอนชําระเทานั้น • จํากัดการแลกรับบัตรกํานัล 1 สิทธิ/บัตร/วัน และสูงสุดไมเกิน 10 สิทธิตอบัตร ตลอด
ระยะเวลาโปรโมชั่น • จํากัดสิทธิ์แลกบัตรกํานัล 2,500 สิทธิ์/เดือน หรือ 22,500 สิทธิ์ตลอดรายการที่ Gourmet และ Home Fresh Mart • จํากัดสิทธิ์
แลกบัตรกํานัล 700 สิทธิ์/เดือน หรือ 6,300 สิทธิ์ตลอดรายการที่ Villa Market • จํากัดสิทธิ์แลกบัตรกํานัล 1,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 9,000 สิทธิ์ตลอด
รายการสําหรับบัตรกํานัล 100 บาท และจํากัด 250 สิทธิ/์ เดือน หรือ 2,250 สิทธิต์ ลอดรายการ สําหรับบัตรกํานัล 300 บาท ที่ MaxValu supermarket
• สิทธิพิเศษจํานวนจํากัดหมดแลวหมดเลย ขึ้นอยูกับลําดับกอนหลังในการแลกรับ • บัตรกํานัลหางมูลคาใบละ 100 บาท สําหรับใชเปนสวนลดในการ
ใชซื้อสินคาครั้งถัดไปคูกับบัตรยูเนี่ยนเพย • บัตรกํานัลหางไมสามารถแลกหรือเปลี่ยนเปนเงินสดได • แลกรับบัตรกํานัลหางไดที่จุดแลกรับของกํานัล
• บริษทั ขอสงวนสิทธในการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข หรือ กรณี สิทธิค์ รบตามกําหนด • ตรวจสอบเงือ่ นไขเพิม่ เติม ณ จุดขาย • Payment must be made with
UnionPay Card (card number starting with 62 ) • Accumulative receipts are not allowed for the redemption. • The privileges are available
for UnionPay Credit and Debit Card. • Promotion is not applicable for spend on Wine Cellar, gift vouchers, all types of prepaid cards, and
installment items. • Limited to 1 redemption per UnionPay Cardholder per day, and a max. of 10 redemptions per UnionPay Cardholder
throughout the entire redemption period • Valid for the first 2,500 redemptions per month or 22,500 redemptions throughout the entire
redemption period at Gourmet & Home Fresh Mart. • Valid for the first 700 redemptions per month or 6,300 redemptions throughout
the entire redemption period at Villa Market. • For cash coupon THB 100, it’s valid for the first 1,000 redemptions per month or 9,000
redemptions throughout the entire redemption period and limit to 250 redemptions per month or 2,250 redemptions per campaign
period for cash coupon THB 300 at MaxValu supermarket. • Redemption is on a first – come, first- served and while-stocks-last basis. •
Gift voucher can be used as discount on the next purchase made with UnionPay card • Gift voucher cannot be transferred or exchanged
for cash. • Gift voucher can be redeemed at redemption counter • Company reserves the right to change the mechanics or change
the Terms and Conditions • For more Terms and Conditions, please check with the counter

ICBC Everyday Rewards

|

วันนี้ – 28 ก.พ. 62

Today – 28 Feb 19

• สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตร ยูเนี่ยนเพย ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย (หมายเลขบัตรขึ้นตนดวย”62”) เทานั้น • สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะที่นั่ง
ปกติ ภาพยนตรระบบปกติ (2D) • โดยลูกคาผูถือบัตรสามารถชําระเพิ่มสวนตางสําหรับที่นั่ง Honeymoon, ระบบ 3D (สามมิติ), ATMOS เทานั้น
ยกเวน IMAX, 4DX และโรงภาพยนตร Quartier CineArt • จํากัด 5,000 สิทธิ์ตอเดือนสําหรับโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ, อีจีวี ทุกสาขา,
พาราไดซ ซีนีเพล็กซ,หาดใหญ ซีนีเพล็กซ, เวสตเกต ซีนีเพล็กซ, อีสตวิลล ซีนีเพล็กซ,ไดอานา ซีนีเพล็กซ,อยุธยาซิตี้พารค ซีนีเพล็กซ, บลูพอรต
ซีนีเพล็กซ, โคราช ซีนีเพล็กซ ,ซีคอน ซีนีเพล็กซ • จํากัด 2,000 สิทธิ์ตอเดือนสําหรับโรงภาพยนตรพารากอน ซีนีเพล็กซ, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ,
เมกา ซีนีเพล็กซ, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ ยกเวน ควอเทีย ซีเนอารต • จํากัด 2 สิทธิตอบัตรตอวัน • สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเปน
เงินสดได • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นตามความเหมาะสม • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-515-5555 หรือเคาทเตอร ณ สาขา
ที่ใชบริการ • Payment must be made with UnionPay Card (card number starting with 62 ) • Tickets are available on normal seats for
2D normal system only. (The cardholder can pay an extra charge for honeymoon seat, 3D digital system and ATMOST only. IMAX,
4DX, and Quartier CineArt are not participated in this promotion • Limited 5,000 tickets per month at Major Cineplex, EGV, Paradise
Cineplex, Hatyai Cineplex, Westgate Cineplex, Eastville Cineplex, Diana Cineplex, Ayutthaya City Park Cineplex, Blueport Cineplex,
Korat Cineplex, Seacon Cineplex • Limited 2,000 tickets per month at Paragon Cineplex, Esplanade Cineplex, Mega Cineplex,
Promenade Cineplex and Quartier CineArt is not applicable for this promotion • Limit 2 Tickets per card per day • The offer cannot
be exchanged for cash and change will not be given • Terms and conditions can be changed • For more information, please contact
merchant’s staff at point-of-sales or call 02-515-5555

แลกของรางวัลได้หลากหลาย

ใหม!

คะแนนสะสม
ICBC Everyday Rewards
แลกบัตรนํ้ามันไดแลววันนี้

500

บัตรนํ้ามันปตท. มูลค่า
บาท
PTT Cash Card valued THB 500
Code : 10006 | 104,000 Point

500

บัตรนํ้ามันบางจาก มูลค่า
บาท
Bangchak Cash Card valued THB 500
Code : 10007 | 104,000 Point

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) สาขา โชว ดีซี จะเปดทําการถึงวันที่ 29 มิ.ย.2561 และจะยายไปรวมกับสาขารัชดาภิเษกตั้งแตวันที่ 2 ก.ค.2561 เปนตนไป
ICBC (Thai) Show DC Branch will be opened until 29 June 2018 and will be incorporated into the Ratchadapisek Branch from 2 July 2018 onwards.

วันนี้ – 31 ส.ค. 61

Today – 31 Aug 18

30

ส่วนลดค่าห้องพั ก
% จากราคา Best Available Rate สําหรับห้องพั กทุกประเภท
(ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)
•
•
•
•

โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง
โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ดีวาน่า กระบี่ รีสอร์ท

ส่วนลด

20% สําหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม

• ห้องอาหาร The Balcony
• ห้องอาหาร Phuket Café

ส่วนลดสปา 20%
• Orientala Wellness Spa @ Suanluang

•
•
•
•

รามาด้า
รีเซ็นต้า
รีเซ็นต้า
รีเซ็นต้า

ภูเก็ต ดีวาน่า
สวีท ภูเก็ต สวนหลวง
ภูเก็ต สวนหลวง
เอ็กซ์เพรส ภูเก็ตทาวน์

• ห้องอาหาร Kingﬁsher
• ห้องอาหาร The Café

ส่วนลดสปา 10%
• Orientala Wellness Spa, Orientala Spa and Swan Spa
30% discount for accommodation from best available rate (Except Public Holidays)
20% discount on Food & Beverage
20% discount for Spa at Orientala Wellness Spa
10% discount for Spa at Orientala Wellness Spa, Orientala Spa and Swan Spa
www.deevanahotels.com

Free

วันนี้ – 31 ส.ค. 61

ส่วน
ลด

Today – 31 Aug 18

50

รับฟรี!

%

ชีสเค้ก 1 ชิ้น มูลค่า 159 บาท (รสชาติใดก็ได้)
เมื่อซื้อครบ 500 บาท ขึ้นไปต่อใบเสร็จ

เมนูเป็ดปักกิ่ง

(เพี ยง 350 บาท จากราคาปกติ 700 บาท)
50% Discount for Peking Duck
(Only THB 350 from THB 700)

GET FREE
1 Piece of Cheesecake valued THB 159 (any ﬂavours)
when purchase THB 500 per sales slip

Tel. 02-261-8188

Siam Paragon | The Emporium | Terminal 21

วันนี้ - 31 ต.ค. 61

Today - 31 Oct 18

รับบัตรกํานัล
สตาร์บัคส์
มูลค่า

200

ส่วนลด 10%
• ชุดตรวจสุขภาพทุกชุด
• ค่าห้องพั กผู้ป่วยใน
• บริการดูแลผิวพรรณ

ส่วนลด 5%
• บริการดูแลผิวพรรณ
(คอร์ส)

10% Discount Health Check-up Programs,
Room (IPD) and Skin Treatment
5% Discount Skin Treatment (Treatment course)

Tel. 02-223-1351

วันนี้ - 31 ธ.ค. 61

Today - 31 Dec18

บาท

่ จองตัว
่ งบิน หรือแพคเกจทัวร์
เมือ
๋ เครือ
Get Starbucks Card valued
THB 200 when purchase
an air ticket or a tour package

Tel. 02-652-2000

www.majestic.co.th

ส่วนลด 10% สําหรับค่าห้องพั ก,
อาหารและเครื่องดื่ม

% discount for Accommodation,
Food & Beverage

• ยกเวน Chatrium Residence Riverside
Bangkok • สวนลดคาอาหารและเครือ่ งดืม่ ใชได
เฉพาะที่ Chatrium Hotel Riverside Bangkok และ
Chatrium Residence Sathon Bangkok • สวนลด
คาหองพักสามารถใชไดกบั การจองผาน Website ของ
Chatrium โดยใสรหัส "ICBC" และทําการชําระดวย
บัตรของธนาคารไอซีบซี ี เทานัน้ • ตรวจสอบเงือ่ นไข
เพิม่ เติม ณ จุดบริการ

• Excluding Chatrium Residence Riverside
Bangkok • Offer on Food & Beverage is
applicable only at Chatrium Hotel Riverside
Bangkok and Chatrium Residence Sathon
Bangkok • The discount for accommodation
is applicable at Chatrium online booking web
page by entering the code "ICBC" and make a
payment with ICBC Card only • For more Terms
and Conditions, please check with the counter

Tel. 02-307-8888

10

www.chatrium.com

เงื่อนไขรวมอื่นๆ สําหรับรานคาที่รวมรายการสงเสริมการขาย: ประเภทบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซา และ/หรือ ยูเนี่ยนเพย เปนไปตามที่รานคา/สถานบริการกําหนด ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอกําหนด /Other conditions of participating merchants: Types of ICBC (Thai) Visa and/or UnionPay, applicable for these promotions depend
on the merchant’s conditions. Promotions cannot be used in conjunction with any other promotions. Terms and conditions can be changed

