ICBC Credit Card Promotion
เลือกสิทธิประโยชน์ตาม Lifestyle ของค ุณ
เลือกใช้บตั รเครดิต

โปรดี๊ดีย ์ อยูน่ ี่นะ

อะไรๆ... ก็ผอ่ นได้ !!
อะไรๆ... ก็ผอ่ นได้ !!
นานสูงส ุด 10 เดือน
ผ่อน 0.69% นาน 3 เดือน
ผ่อน 0.69% นาน 6 เดือน
ผ่อน 0.59% นาน 10 เดือน

เพียงโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือ ทาผ่าน internet banking
ก่อนวันที่สร ุปยอดบัญชีบตั รเครดิต เพื่อแจ้งเปลี่ยนยอดใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตเป็ นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน
• เฉพาะรายการใช้จ่ายตัง้ แต่ 1,000 บาทขึน้ ไป/เซลล์สลิป และรวมกันทุกรายการไม่ตา่ กว่า 3,000 บาท
• สงวนสิทธิ์เฉพาะรายการที่ถกู บันทึกและเรียกเก็บเป็ นสกุลเงินไทยบาทเท่านัน้

ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588
www.icbcthai.com
เงื่อนไข: 1.สิทธิ์พิเศษนี ้เฉพาะการใช้ จ่ายผ่านบัตรไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์ที่ขึ ้นต้ นด้ วยเลข 62 2.สิทธิพิเศษใช้ ได้ ทงประเภทบั
ั้
ตรเครดิตและบัตรเดบิต 3.จากัดการรับส่วนลด 200 บาท/
เซลล์สลิป/บัตร และจากัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 2,500 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน สาหรับบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ออกโดยทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน และสงวนสิทธิ์ให้ ตามลาดับก่อน-หลัง 4.สิทธิ
พิเศษนี ้ไม่รวมเครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์ ภาษี 7% และค่าบริ การ 10% 5.สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับบัตรสมาชิก Zen และรายการส่งเสริ มการขายอื่นๆได้ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ยอด
ใช้ จา่ ยต่อเซลล์สลิป ไม่นบั ภาษีและค่าบริ การ เกินกว่า 1,000 บาท 6.บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 7.กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอื่ ประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย

บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)
ยูเนี่ยนเพย์
รับส่วนลด 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่าน
บัตร ตัง้ แต่ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
ที่

เพียงแสดงบิ๊กซี u.plan ค ูปอง
แก่แคชเชียร์กอ่ นชาระเงิน
สแกน QR-code เพื่อดาวน์โหลด
บิ๊กซี u.plan คูปอง

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไข: 1.ผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์จะต้ องแสดง u.plan คูปองกับพนักงานแคชเชียร์ ของบิก๊ ซีก่อนรับส่วนลดและการใช้ สว่ นลดเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด 2.U.plan คูปองสามารถใช้ ได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดที่ระบุบนคูปองเท่านั ้น 3.สิทธิพิเศษ
สามารถใช้ ได้ ทีละ 1 ครั ้ง และจะต้ องชาระเงินด้ วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ขึ ้นต้ นด้ วยเลข 62 เท่านั ้น 4.u.plan 1 คูปองสามารถใช้ ได้ 1 ครัง้ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั ้น ไม่อนุญาตให้ รวมใบเสร็จและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ กรณีกดดาวน์โหลดคูปอง
แล้ วแต่ไม่ได้ ใช้ จะไม่สามารถขอคืนได้ 5.จากัดสิทธิ์การดาวน์โหลด u.plan คูปองของบิก๊ ซี 1 ครั ้งต่อ 1 อุปกรณ์สื่อสาร 6.สิทธิพิเศษสามารถใช้ ได้ ที่บกิ๊ ซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ทกุ สาขาภายในประเทศไทยเท่านั ้น 7.จากัดจานวน u.plan คูปอง 40,000
สิทธิ์ตลอดรายการ สาหรับบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ออกโดยทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน และสงวนสิทธิ์การดาวน์โหลดคูปองตามลาดับก่อน-หลัง 8.สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ 9.คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ ได้ กบั บุหรี่ ,
เครื่ องดื่มแอลกอฮออล์, เครื่องดื่มให้ พลังงานหรือกาแฟกระป๋ อง, สินค้ า wholesale pack, นมผงเด็กอ่อน, นมผงเด็ก, บัตรกานัล, การชาระบิลต่างๆ, ตัว๋ ออนไลน์, การวางมัดจาค่าแว่น, ค่าเช่า, การชาระผ่านระบบซัมซุงเพย์, บริการด้ านการเงิน, การ
ผ่อนชาระ และสินค้ ายกเว้ นอื่นๆ 10.กรณีที่มีการคืนเงินหรือคืนของ จะคืนเฉพาะเงินที่จ่ายจากบัตรยูเนี่ยนเพย์ ไม่รวมเงินส่วนลด และไม่สามารถนาคูปองมาใช้ ใหม่หรือคืนได้ 11.สงวนสิทธิ์ในการตีความการใช้ u.plan คูปอง โดยบริษัทยูเนี่ยนเพย์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล และบิก๊ ซี ซึง่ สงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขข้ อกาหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

บัตรเครดิต และบัตรเดบิต
ไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์
รับส่วนลด 150 บาท
เมือ่ มียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรฯ
ตัง้ แต่ 1,000 บาทขึน้ ไป/ใบเสร็จ
สาหรับสินค้าที่ร่วมรายการ (หลังหักส่วนลด)

ที่ Boots
เพียงแสดง u.plan ค ูปองกับแคชเชียร์กอ่ นชาระเงิน

สแกน QR-code เพื่อดาวน์โหลด

u.plan คปู อง

15 พ.ค. – 31 ส.ค. 62

เงื่อนไข: 1.ส่วนลดทันที 150 บาทเมือ่ ซื้อสินค้าทีร่ า้ นบูท๊ ส์ที่รว่ มรายการครบ 1,000 บาทขึน้ ไป/ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลด) เมือ่ แสดงรหัสคูปองส่วนลด u.plan กับพนักงานแคชเชียร์กอ่ นแสกนสินค้าชาระค่าสินค้าเพื่อรับส่วนลดตามเงือ่ นไข
ที่กาหนด 2.สิทธิพิเศษรหัสคูปองส่วนลด u.plan นี้เฉพาะผูท้ ชี่ าระค่าสินค้าผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ขนึ้ ต้นด้วยหมายเลข 62 เท่านัน้ 3.รหัสคูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก และจากัดการใช้เพียง 1 รหัสคูปอง
ส่วนลดต่อ 1 ใบเสร็จเท่านัน้ ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ 4.สินค้าประเภทยา เวชภัณฑ์ และสินค้าเคลียร์แลนซ์ไม่ร่วมรายการนี้ 5.ส่วนลดสามารถใช้ได้ที่รา้ นบู๊ทส์ทกุ สาขา ยกเว้น สาขาในสนามบิน สาขาภายในบริเวณร้านค้าปลอดภาษี
สาขาสยาพารากอนชัน้ G และสาขาเคลียร์แลนซ์ 6.รหัสคูปองส่วนลด ไม่สามารถ คืนหรือแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดในทุกกรณี กรณีมกี ารคืนสินค้าผูถ้ ือบัตรจะได้รบั คืนเฉพาะ ค่าสินค้าหลังหักส่วนลดใดๆแล้วเท่านัน้ ไม่สามารถรับคืนรหัส
คูปองส่วนลดเพือ่ กลับไปใช้ใหม่ได้ 7.รหัสคูปองส่วนลดมีจานวนจากัด หมดแล้วหมดเลย โดยใช้สาหรับบัตรยูเนีย่ นเพย์ที่ออกโดยทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน การกดรับรหัสคุปองส่วนลดเป็ นไปตามลาดับการกดรับสิทธิกอ่ นได้กอ่ น
จากระบบของ u.plan 8.บริษทั ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และบริษทั บู๊ทส์รีเทล (ประเทศไทย) จากัด ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อกาหนดและเงือ่ นไขโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับส่วนลดโรงแรม 12% และรับส่วนลดโรงแรมในญี่ป่ นุ 15%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์ ผ่าน Hotels.com

เงือ่ นไข:1.คูปองส่วนลด 12%ใช้ได้กบั การชาระเงินจองโรงแรมที่ร่วมรายการผ่านลิงก์ Hotels.com ที่คลิกจากเว็บไซต์ UnionPay International เท่านัน้ และส่วนลด 15% ใช้ได้กบั การชาระค่าโรงแรมที่ร่วมรายการใน ประเทศญี่ปุ่น เท่านัน้ โดยจะต้องชาระ
เงินผ่านบัตรไอซีบีซี (ไทย) ยูเนีย่ นเพย์ 2.ใช้คปู องนี้เพื่อรับส่วนลด 12% และ 15% จากราคาของการจองโรงแรมทีร่ ่วมการรับประกันราคาที่ดีทสี่ ดุ เมื่อลูกค้าเข้าพักตัง้ แต่คืนที่ 1 ถึงคืนที่ 28 3.ลูกค้าต้องชาระเงินค่าห้องพักขณะที่ทาการจอง ส่วนลด
ใช้ได้กบั ห้องพักห้องแรกในการจองเท่านัน้ จะต้องจ่ายราคาเต็มสาหรับห้องอื่นๆ ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กบั ภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช่ จ่ายเพิ่มเติมใดๆ 4.ในการใช้คปู องส่วนลด 12% ลูกค้าสามารถใช้คปู องนีไ้ ด้เฉพาะกับการจองระหว่างเวลา
00:01 น. ของวันที่ 31/03/2019 จนถึงเวลา 23:59 น. ของวันที่ 30/06/2019 สาหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 31/03/2019 ถึง 31/12/2019 และการใช้คปู องส่วนลด 15% สามารถใช้คปู องนีไ้ ด้เฉพาะกับการจองทีจ่ องระหว่างเวลา 00:01
น. ของวันที่ 31/03/2019 จนถึงเวลา 23:59 น. ของวันที่ 19/05/2019 สาหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 31/03/2019 ถึง 31/12/2019 โดยลูกค้าต้องมีอายุ 18 ปี ขึน้ ไป และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย การจองๆ บนเว็บไซต์ภาษาไทยของ
Hotels.com การจองขึน้ อยู่กบั จานวนห้องว่างและเป็ นไปตามข้อตกลงและเงือ่ นไขของโรงแรม 5.คูปองนีไ้ ม่สามารถใช้ได้กบั : การจองแบบแพ็คเกจ เช่น โรงแรม + ตัว๋ เครื่องบิน, การจองผ่านทางบริการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะ, การจองที่ชาระเงินที่โรงแรม,
การจองที่ชาระเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ, การจองกับโรงแรมที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการ และการจองที่ทาก่อนได้รบั คูปองนี้ 6. ลูกค้าสามารถดูรายชื่อของโรงแรมที่ไม่ได้ร่วมรายการได้ที่ http://th.hotels.com/page/th-hotelexclusions/?pos=HCOM_TH&locale=th_TH โรงแรมที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ 7.ลูกค้าสามารถใช้คปู องนีส้ าหรับการจองสูงสุด 5รายการ และต้องใช้คปู องเต็มตามมูลค่าในแต่ละครั้ง หลังจากจองครบ 5รายการแล้ว ลูกค้าจะไม่
สามารถใช้คปู องนีไ้ ด้อีกถึงแม้ว่าจะยกเลิกการจองรายการใดรายการหนึง่ ก็ตาม 8.คูปองนีส้ ามารถใช้ได้กบั การจอง 7,000 รายการแรกโดยลูกค้าทุกคนที่ใช้คปู องนี้เท่านัน้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบว่าคูปองยังใช้ได้อยู่หรือไม่ได้ก่อนที่จะจองให้เสร็จ
สมบูรณ์ สามารถใช้คปู องได้ไม่เกินหนึง่ ใบต่อการจอง 9.คูปองนีส้ ามารถใช้ร่วมกับราคาส่วนลดอื่นๆ บน Hotels.com ได้ แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นๆ บน Hotels.com ไม่ว่าโปรโมชัน่ นัน้ จะนาเสนอโดยบุคคลที่สามหรือไม่ก็ตาม 10.ลูกค้าไม่
สามารถสะสมหรือแลกรับห้องพักฟรีจาก Hotels.com™ Rewards เมื่อใช้คปู องนี้ 11.ลูกค้าไม่สามารถใช้คปู องนีไ้ ด้กบั ภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ผูเ้ ข้าพักเสริม ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก ที่จอดรถ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลูกค้า
ต้องชาระค่าใช้จ่ายเหล่านีข้ ณะที่ทาการจองหรือชาระโดยตรงที่โรงแรม 12.ลูกค้าไม่สามารถแลกคืนคูปองนีเ้ ป็ นเงินสด ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือจาหน่าย 13.คูปองจะเป็ นโมฆะหากไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ห้ามใช้คปู องอย่างไม่เหมาะสม และอาจถือว่า
เป็ นการฉ้อโกง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อเสนอนีไ้ ด้ทกุ เมื่อ รวมถึงยกเลิกการจองใดๆ ที่มีการใช้คปู องเพื่อทาการจองเก็งกาไร การจองเพื่อฉ้อฉลหลอกลวง หรือการจองเพื่อหวังผล 14.ข้อตกลงและเงือ่ นไขการจองโดยปกติจะมีผล
บังคับใช้ (ดู hotels.com/customer_care/terms_conditions.html) และการจองทัง้ หมดขึน้ อยู่กบั จานวนห้องพักว่าง 15. Hotels.com เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนข้อเสนอนี้ 16. ข้อตกลงและเงือ่ นไขเหล่านีบ้ ังคับใช้และเป็ นไปตามการตีความตามกฎหมายของรัฐ
วอชิงตัน

VIP Lounge Service
สิทธิพิเศษสาหรับผูถ้ ือบัตร ICBC Global Travel Visa Platinum
ท่านสามารถใช้บริการ VIP Lounge ในสนามบินกว่า 1,000 แห่ง และในสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงกว่า 70 แห่งทัว่ โลก

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
Link to page: https://dwz.cn/xQn2plEJ

Condition: 1. เพียงแค่เข้าเวปไซต์ “ DragonPass “ และคลิก๊ ไปยัง“ Overseas ICBC Credit Card Zone“,ทาการชาระเงินและยืนยันการ
ใช้ Global VIP lounge services.. 2.ผูถ้ ือบัตร ICBC Global Travel VISA Platinum Credit Card สามารถรับ 6 DragonPass points. กรณีมี
การใช้บริการ VIP lounge ในสนามบินจะถูกหัก 1 คะแนน/คน และจะถูกหัก 0.5 คะแนน/คน เมือ่ มีการใช้บริการในสถานีรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง 2.กรณีผถู้ ือบัตรมีผตู้ ดิ ตาม สามารถใช้บริการ VIP lounge ได้เช่นกัน โดยคะแนนจะถูกหักตามจานวนผูใ้ ช้บริการ 3.ผู้
ถือบัตรสามารถสอบถามข้อมูลก่อนใช้บริการได้ที่ VIP lounge ณ สนามบิน และสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง (บริการรวมถึง internet
และ location guide) หรือสอบถามบริการอื่นๆ จากเวปไซด์ DragonPass หรือ mobile app.

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

ราคา 88 บาทต่อที่นงั่
จากัด 10,000 สิทธิ์ตอ่ เดือน
หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

ตัง้ แต่ 1 มี.ค. 62 ถึง 29 ก.พ. 63
ข้อตกลงและเงื่อนไข
1.สิทธิพิเศษสาหรับผูถ้ ือบัตร ยูเนีย่ นเพย์ ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย (หมายเลขบัตรขึน้ ต้นด้วย”62”) เท่านัน้ 2.สามารถใช้สทิ ธิ์ได้เฉพาะที่นงั ่ ปกติ ภาพยนตร์ระบบปกติ
(2D) โดยลูกค้าผูถ้ ือบัตรสามารถชาระเพิม่ ส่วนต่างสาหรับทีน่ งั ่ Honeymoon, ระบบ 3D (สามมิต)ิ , ATMOS เท่านัน้ ยกเว้น IMAX, 4DX และโรงภาพยนตร์ Quartier CineArt 3.
จากัด 10,000 สิทธิ์ตอ่ เดือนสาหรับรายการส่งเสริมการขาย สาหรับโรงภาพยนตร์ หรือจนกว่าสิทธิจะหมด 4.จากัด 2 สิทธิตอ่ บัตรต่อวัน และจากัดรวม 4 สิทธิตอ่ บัตรต่อ
เดือน 5.สิทธิพิเศษนีไ้ ม่สามารถแลกเปลีย่ นหรือทอนเป็ นเงินสดได้ 6.ขอสงวนสิทธิ์การเปลีย่ นแปลงโปรโมชัน่ ตามความเหมาะสม 7.สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร 02515-5555 หรือเคาท์เตอร์ ณ สาขาที่ใช้บริการ 8. จากัดสิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายสาหรับบัตรยูเนีย่ นเพย์ที่ออกโดยทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน

สิทธิประโยชน์:
•
•
•

ห้อง Deluxe Room ราคาเริ่มที่ 3,900 บาท (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
มา 4 จ่าย 3 สาหรับ F&B Seafood buffet วันพฤหัสบดี – วันเสาร์
ที่ East Coast Kitchen Restaurant ราคา 999 บาท / ท่าน
ส่วนลด 15% สาหรับ Tea Tree Spa (A la carte menu)

หมายเหต ุ:
•
•
•

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก และค่าอาหาร
Late check-out (ขึน้ อยู่กบั เงือ่ นไขทางโรงแรม)
ระยะเวลาโปรโมชัน่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

เงื่อนไข
1. ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรเครดิต และบัตรเดบิต ICBC ก่อนรับโปรโมชัน่
2. หากลูกค้าต้องการยกเลิกการจอง จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
3. กรณีลกู ค้ายกเลิกการจองและเข้าพัก โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางโรงแรมขออนุญาต
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
4. Backout dates ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562
5. กรณีวนั หยุดเสาร์ – อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล และวันที่มงี านที่ พัทยา
เพิม่ 1,000 บาท / คืน
6. สิทธิ์การให้โปรโมชัน่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรม โดย
อาจไม่ได้มกี ารแจ้งล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์:
ห้องพัก
• ส่วนลด 50% จากราคาห้องปกติ
• ระยะเวลาโปรโมชัน่ ตัง้ แต่วันนี้ - 31 ธันวาคม
2562

สิทธิประโยชน์:
ห้องอาหาร The Café International:
• มา 2 จ่าย 1 สาหรับมื้อเย็น seafood & International buffet
(ทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์)
• ส่วนลด 20% สาหรับเมนู a la carte
ห้องอาหาร The Golden Palace Chinese
• มา 2 จ่าย 1 สาหรับบุปเฟ่ ติม่ ซา
• ส่วนลด 20% สาหรับเมนู a la carte
ร้าน Pizza Connection Italian
• Pizza ซื้อ 1 แถม 1
• ส่วนลด 20% สาหรับเมนู a la carte
• ระยะเวลาโปรโมชัน่ ตัง้ แต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

สิทธิประโยชน์:
1. รับส่วนลด 15% สาหรับห้อง Deluxe และ Urban room
2. รับส่วนลด 15% สาหรับอาหาร และเครื่องดื่ม
3. รับส่วนลด 20% สาหรับ Spa treatment

เงื่อนไข:
1. ส่วนลดนีไ้ ม่สามารถใช้เป็ นส่วนลดร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นๆ ได้
2. เงือ่ นไขการรับส่วนลดขึ้นอยู่กบั ทางโรงแรม
3. วันหมดอายุตงั้ แต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2562

สิทธิประโยชน์:
• ส่วนลด 10 % สาหรับ บุฟเฟ่ ต์ ติม่ ซา ที่หอ้ งอาหารจีนฮ่องเต้ และ
ส่วนลด 15% สาหรับเมนู A la carte
• ส่วนลด 10 % สาหรับ บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
• ส่วนลด 10 % สาหรับ บุปเฟ่ ต์ ห้องอาหาร แอม คาเฟ่ และส่วนลด
15% สาหรับเมนู A la carte
• ส่วนลด 15 % สาหรับ เมนู A la carte ห้องอาหารเดอะบลูม

เงื่อนไข:
1. สิทธิประโยชน์ดงั กล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นๆได้
2. สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. วันหมดอายุตงั้ แต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2562

สิทธิประโยชน์:
Room
• ลดราคา 20% จาก Best Available Rate พร้อมอาหารเช้า
สาหรับ 2 ท่าน
Spa
• ลดราคา 10% จากยอดรวมทัง้ หมด
F&B
• ลดราคาค่าอาหาร 10% จากยอดรวมทัง้ หมด
• (สามารถใช้ได้ทกุ ห้องอาหารภายในโรงแรม)

เงื่อนไข:
- โปรโมชัน่ นีไ้ ม่สามารถใช้ร่วมกับบุฟเฟ่ ต์อาหารเย็นสาหรับวันคริสต์มาส
(24 ธันวาคม 2562) และ ปี ใหม่ (31ธันวาคม 2562)
- โปรโมชัน่ นีไ้ ม่สามารถเข้าพักได้ในช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563
- สาหรับบุคคลที่ 3 จะต้องจ่ายค่าเตียงเสริมพร้อมอาหารเช้าจานวน 1,500 บาท ต่อคืน
- ราคารวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว
- ราคารวมค่าอาหารเช้าสาหรับ 2 ท่าน
- เมือ่ สารองห้องพักแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
- กรุณาสารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และสารองผ่านแผนกสารองห้องพัก
เท่านัน้
- ชาระเงินเต็มจานวน ณ วันที่ทาการจอง
- ระยะเวลาโปรโมชัน่ ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

For checking the room availability and reservation, please contact: Resort +66 (0) 75 607-400
resv@rawiwarin.com or Bangkok Sales office +66 (0) 2 664-3490

สิทธิประโยชน์:
Room
• ส่วนลด 5% สาหรับสาขาศรีราชา และ ปราจีนบุรี
F&B
• ส่วนลด 10% สาหรับห้องอาหาร Trio สาขาศรีราชา และ Ichiko
สาขาปราจีนบุรี
Spa
• ส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการนวด 2 ชัว่ โมงขึน้ ไป
เฉพาะสาขาศรีราชา

เงื่อนไข:
-

โปรโมชัน่ นีเ้ ฉพาะผูใ้ ช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และเดบิตธนาคารไอซีบีซี เท่านัน้

-

สิทธิพิเศษนีไ้ ม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นๆ ได้

-

ระยะเวลาโปรโมชัน่ ตัง้ แต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

บัตรเครดิตและบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์
รับบัตรกานัล 100 บาท
เงื่อนไข:
• ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนียนเพย์ ที่ขนึ้ ต้นด้วยเลข “62”เท่านัน้

เมื่อช้อปครบ 600 บาท ขึน้ ไป/เซลล์สลิป
ที่ Central Food Hall และ Foodland

Supermarket

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้
รับสิทธิ์ได้ทงั้ ประเภทบัตรเครดิต และบัตรเดบิต
ยอดซื้อ 600 บาท คานวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
ยกเว้น (การซื้อสินค้าที่มบี าร์โค้ดเดียวกันตัง้ แต่ 7 ชิน้ ขึน้ ไป / เซลล์สลิป)
กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดืม่ ผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็ก
ทารกและสูตรต่อเนือ่ ง, อาหารเสริมสาหรับเด็กทารก, บริการชาระบิล,
บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเตอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ ระหว่าง
ประเทศ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ ดคอร์ท, Tops FLAVOUR dining area at Central
Food Hall, และ Segafredo Zanetti Espresso
จากัดการแลกรับบัตรกานัล 1 สิทธิ/บัตร/วัน และสูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิ
ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน่
จากัดสิทธิ์แลกบัตรกานัล 1,100 สิทธิ์/เดือน หรือ 10,000 สิทธิ์ตลอด
รายการ ที่ Central food hall สาหรับบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ออกโดยธนาคารใน
ประเทศไทยทุกธนาคารรวมกัน
สิทธิพิเศษจานวนจากัดหมดแล้วหมดเลย ขึน้ อยู่กับลาดับก่อนหลังในการ
แลกรับ
บัตรคูปองเงินสดมูลค่าใบละ 100 บาท สาหรับใช้เป็ นส่วนลดในการใช้ซื้อ
สินค้าครั้งถัดไปคู่กบั บัตรยูเนีย่ นเพย์
บัตรคูปองเงินสดไม่สามารถแลกหรือเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้และไม่สามารถใช้
กับส่วนลดหรือโปรโมชัน่ อื่นได้
ร้า นค้า และบริ ษัท ยูเ นี่ ย นเพย์ อิ น เตอร์เ นชัน่ แนลขอสงวนสิ ท ธ์ใ นการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรื อ กรณี สิทธิ์ครบตามกาหนดโดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
ตรวจสอบเงือ่ นไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

วันนี้ - 15 ก.ค. 62

บัตรเครดิตและบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์

ต่อที่ 1:
รับคูปองเงินสด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าตัง้ แต่ 600 บาทขึน้ ไป/ใบเสร็จที่ Gourmet, Home Fresh Mart, MaxValu และ Villa Market

ต่อที่ 2:
พิเศษ ทุกศุกร์สิ้นเดือน รับคูปองเงินสด 300 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ MaxValu ตัง้ แต่ 1,000 บาทขึน้ ไป/ใบเสร็จ
เงื่อนไข: 1.สิทธิพิเศษใช้ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ก.พ. – 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่าสิทธิจ์ ะหมด 2.ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนียนเพย์ ที่ขนึ้ ต้นด้วยเลข “62” เท่านัน้ 3.ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ 4.
รับสิทธิ์ได้ทงั้ ประเภทบัตรเครดิต และบัตรเดบิตhall สาหรับบัตรยูเนีย่ นเพย์ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยทุกธนาคารรวมกัน 5.ยกเว้นสุรา, บัตรกานัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท
หรือสินค้าผ่อนชาระเท่านัน้ 6.คูปองไม่สามารถแลกเปลีย่ นเป็ นเงินสด หรือขอคืนได้ 7.บัตรกานัลห้างมูลค่าใบละ 100 บาท สาหรับใช้เป็ นส่วนลดในการใช้ซื้อสินค้าครั้งถัดไปคู่กับ
บัตรยูเนีย่ นเพย์ 8.สามารถแลกรับคูปองเงินสดได้ที่จดุ บริการลูกค้า 9.จากัดการแลกรับบัตรกานัล 1 สิทธิ/บัตรประชาชน/วัน และสูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิตอ่ บัตร ตลอดระยะเวลา
โปรโมชัน่ 10.จากัดสิทธิ์แลกคูปองเงินสดมูลค่า 100 บาท จานวน 3,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 33,000 สิทธิ์ตลอดรายการที่ Gourmet และ Home Fresh Mart 11.จากัดสิทธิ์แลกคูปองเงินสด
1,200 สิทธิ์/เดือน สาหรับคูปองมูลค่า 100 บาท และจากัดจานวน 250 สิทธิ์/เดือน สาหรับคูปองมูลค่า 300 บาท (จากัดจานวนคูปองเงินสดมูลค่า 100 บาท ทัง้ หมด 13,200
สิทธิ์ตลอดรายการ และจานวน 2,750 สิทธิ์ตลอดรายการ สาหรับคูปองเงินสด 300 บาท) ที่ MaxValu supermarket 12.จากัดสิทธิ์แลกคูปองเงินสด 1,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 11,000
สิทธิ์ตลอดรายการที่ Villa Market 13.สิทธิพเิ ศษจานวนจากัดหมดแล้วหมดเลย ขึน้ อยู่กบั ลาดับก่อนหลังในการแลกรับ 14.บริษทั ขอสงวนสิทธ์ในการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข หรือ กรณี
สิทธิ์ครบตามกาหนดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15.ตรวจสอบเงือ่ นไขเพิม่ เติม ณ จุดขาย

บัตรไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์
รับส่วนลดทันที 100 บาท ที่ Boots
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตัง้ แต่ 1,200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และ scan QR Code ที่รา้ น
เพื่อรับ e-coupon มูลค่า 100 บาท (สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก Boots เท่านัน้ )

ตัง้ แต่ 20 ธ.ค. 61 – 31 มี.ค. 62
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
• เฉพาะบัตรยูเนีย่ นเพย์ที่ขนึ้ ต้นด้วยเลข 62 เท่านัน้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ • สิทธิพิเศษใช้ได้ทงั้ ประเภทบัตรเครดิตและบัตรเดบิต • สงวนสิทธิ์เฉพาะผูท้ ี่เป็ นสมาชิก Boots
เท่านัน้ • จะต้องแสดง e-coupon barcode ให้แก่พนักงานก่อนชาระเงิน • วันหมดอายุของ e-coupon จะแสดงใน e-coupon และสามารถใช้ได้เพียง 1 ครัง้ เท่านัน้ • ecoupon ใช้ได้ที่ Boots ทุกสาขายกเว้นสาขาในสนามบิน สยามพารากอน ฟู้ ด ฮอลล์ และ clearance branch • จากัด e-coupon 1 code ต่อ 1 สมาชิกบัตรยูเนีย่ นเพย์ และ
จากัดการใช้คปู อง 1 code ต่อรายการเท่านัน้ • e-coupon มีจานวนจากัด และสงวนสิทธิ์ให้ตามลาดับก่อน-หลัง • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
ได้ • e-coupon ไม่สามารถแลก คืน หรือทอนเป็ นเงินสดได้ • จากัดสิทธิ์รับ e-coupon 18,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายสาหรับบัตรยูเนีย่ นเพย์ที่ออกโดย
ทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน • บริษทั ยูเนีย่ นเพย์และบริษทั Boots Retails ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดและเงือ่ นไข โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงือ่ นไขเพิม่ เติมที่สอื่ ประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย

ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588

www.icbcthai.com

บัตรไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์
รับส่วนลดทันที

100 บาท ที่

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตัง้ แต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ตัง้ แต่ 1 ธ.ค. 61 – 31 พ.ค. 62

ข้อกาหนดและเงื่อนไข
• เฉพาะบัตรยูเนีย่ นเพย์ที่ขนึ้ ต้นด้วยเลข 62 เท่านัน้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ • สิทธิพิเศษใช้ได้ทงั้ ประเภทบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
• จากัดการรับส่วนลด 100 บาท/เซลล์สลิป/บัตร/วัน • จากัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 1,500 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน หรือ 9,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
ส่งเสริมการขาย สาหรับบัตรยูเนีย่ นเพย์ที่ออกโดยทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลาดับก่อน-หลัง
• สิทธิพิเศษนีไ้ ม่รวมเครื่องดืม่ แอลกอฮอลล์ ภาษี 7% และค่าบริการ 10% • สิทธิพิเศษนีไ้ ม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน • บริษทั ยูเนีย่ นเพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดและเงือ่ นไข โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงือ่ นไข
เพิม่ เติมที่สอื่ ประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย

ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588

www.icbcthai.com

บัตรไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์
รับส่วนลดทันที

100 บาท ที่

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตัง้ แต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ตัง้ แต่ 1 ธ.ค. 61 – 31 พ.ค. 62
*สแกน QR Code ที่รา้ นอาหาร เพื่อรับรหัสส่วนลด

ข้อกาหนดและเงื่อนไข
• เฉพาะบัตรยูเนีย่ นเพย์ที่ขนึ้ ต้นด้วยเลข 62 เท่านัน้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ • สิทธิพิเศษใช้ได้ทงั้ ประเภทบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
• จากัดการรับส่วนลด 100 บาท/เซลล์สลิป/บัตร/วัน • จากัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 2,000 สิทธิ/์ ทุกสาขา/เดือน หรือ 12,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
ส่งเสริมการขาย สาหรับบัตรยูเนีย่ นเพย์ที่ออกโดยทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลาดับก่อน-หลัง • สิทธิพิเศษนีไ้ ม่รวมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ ภาษี 7% และค่าบริการ 10% • สิทธิพิเศษนีไ้ ม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน • บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดและเงือ่ นไข โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงือ่ นไขเพิม่ เติมที่สอื่ ประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย

ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588

www.icbcthai.com

บัตรไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์
รับส่วนลดทันที

200 บาท ที่

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตัง้ แต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ตัง้ แต่ 1 ธ.ค. 61 – 31 พ.ค. 62

ข้อกาหนดและเงื่อนไข
• เฉพาะบัตรยูเนีย่ นเพย์ที่ขนึ้ ต้นด้วยเลข 62 เท่านัน้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ • สิทธิพิเศษใช้ได้ทงั้ ประเภทบัตรเครดิตและบัตรเดบิต • จากัดการรับส่วนลด 200 บาท/
เซลล์สลิป/บัตร/วัน • จากัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 500 สิทธิ/์ ทุกสาขา/เดือน หรือ 3,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สาหรับบัตรยูเนีย่ นเพย์
ที่ออกโดยทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลาดับก่อน-หลัง • สิทธิพิเศษนีไ้ ม่รวมเครื่องดืม่ แอลกอฮอลล์ ภาษี 7% และค่าบริการ 10% •
สิทธิพิเศษนีไ้ ม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน • บริษทั ยูเนีย่ นเพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดและ
เงือ่ นไข โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงือ่ นไขเพิ่มเติมทีส่ อื่ ประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย

ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588

www.icbcthai.com

รับส่วนลด สูงส ุด

240

บาททุกเดือน

เพียงใส่โค้ดส่วนลด

UP80

*รับส่วนลด 80 บาท/ครัง้ เมื่อใช้บริการ Grab ที่ร่วมรายการ
ตัง้ แต่ 150 บาทขึน้ ไป / จากัด 3 สิทธิ์/ผูใ้ ช้/เดือน

เงื่อนไข:
1.จากัดส่วนลด 80 บาทต่อครัง้ เมื่อใช้บริการ Grab ที่ร่วมรายการตัง้ แต่ 150 บาทขึน้ ไป สูงสุด 3 ครัง้ ต่อเดือน เมื่อชาระเงินผ่านบัตรยูเนีย่ นเพย์ที่ร่วมรายการ และใส่รหัส
UP80 2.ผูใ้ ช้จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าบริการส่วนที่เกิดจากส่วนลดเอง 3.รหัสส่วนลดนีส้ ามารถใช้ได้กบั JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV,
GrabVan และ รถเช่า 4.จากัดโค้ดส่วนลด 8,000 โค้ดต่อเดือน 5.ไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนีร้ ่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 6.Grab และ บริษทั ยูเนีย่ นเพย์ อินเตอร์
เนชัน่ แนลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงือ่ นไขของรายการส่งเสริมการขายนีโ้ ดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Grab call
center +662 021 500

