
ICBC Credit Card Promotion 

เลือกสิทธิประโยชนต์าม Lifestyle ของคณุ 

                           เลือกใชบ้ตัรเครดิต   

 

  โปรด๊ีดีย ์อย ูน่ี่นะ 



อะไรๆ... ก็ผอ่นได ้!! 
นานสงูสดุ 10 เดือน 

เพียงโทร ICBC (Thai) Call Center  0 2629 5588 หรอื ท าผา่น internet banking  

กอ่นวนัท่ีสรปุยอดบญัชีบตัรเครดิต เพื่อแจง้เปลี่ยนยอดใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดิตเป็นยอดแบ่งจา่ยรายเดือน 

• เฉพาะรายการใชจ้่ายตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป และรวมกนัทกุรายการไมต่ า่กว่า 3,000 บาท  

• สงวนสิทธ์ิเฉพาะรายการท่ีถกูบนัทึกและเรียกเก็บเป็นสกลุเงนิไทยบาทเทา่นัน้ 

ผอ่น 0.69% นาน 3 เดือน 

ผอ่น 0.69% นาน 6 เดือน 

ผอ่น 0.59% นาน 10 เดือน 

อะไรๆ... ก็ผอ่นได ้!! 



ICBC (Thai) Call Center  0 2629 5588 
www.icbcthai.com  

 
เงื่อนไข: 1.สทิธ์ิพิเศษนีเ้ฉพาะการใช้จ่ายผา่นบตัรไอซีบีซี (ไทย) ยเูนี่ยนเพย์ที่ขึน้ต้นด้วยเลข 62  2.สทิธิพิเศษใช้ได้ทัง้ประเภทบตัรเครดิตและบตัรเดบิต  3.จ ากดัการรับสว่นลด 200 บาท/
เซลล์สลปิ/บตัร และจ ากดัสทิธ์ิการมอบสว่นลด 2,500 สทิธ์ิ/ทกุสาขา/เดือน ส าหรับบตัรยเูน่ียนเพย์ท่ีออกโดยทกุธนาคารในประเทศไทยรวมกนั และสงวนสทิธ์ิให้ตามล าดบัก่อน-หลงั  4.สทิธิ
พิเศษนีไ้มร่วมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์ ภาษี 7% และคา่บริการ 10%  5.สทิธิพิเศษนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบับตัรสมาชิก Zen และรายการสง่เสริมการขายอื่นๆได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ยอด
ใช้จา่ยตอ่เซลล์สลปิ ไมน่บัภาษีและคา่บริการ เกินกวา่ 1,000 บาท  6.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไข โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 7.กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดและเง่ือนไขเพิ่มเติมที่สือ่ประชาสมัพนัธ์ ณ จดุขาย  
 



บตัรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)  

ยเูน่ียนเพย ์

รบัสว่นลด 300 บาท เม่ือมียอดใชจ่้ายผา่น

บตัร ตัง้แต่ 2,000 บาทข้ึนไป/ใบเสรจ็ 

ท่ี  

 

 

เพียงแสดงบ๊ิกซี u.plan คปูอง 

แกแ่คชเชียรก์อ่นช าระเงิน 

 

 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 62 

เง่ือนไข: 1.ผู้ ถือบตัรยเูน่ียนเพย์จะต้องแสดง u.plan คปูองกบัพนกังานแคชเชียร์ของบิก๊ซีก่อนรับสว่นลดและการใช้สว่นลดเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  2.U.plan คปูองสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดท่ีระบบุนคปูองเทา่นัน้ 3.สิทธิพิเศษ
สามารถใช้ได้ทีละ 1 ครัง้ และจะต้องช าระเงินด้วยบตัรยเูน่ียนเพยท่ี์ขึน้ต้นด้วยเลข 62 เทา่นัน้ 4.u.plan 1 คปูองสามารถใช้ได้ 1 ครัง้ตอ่ 1 ใบเสร็จเทา่นัน้ ไมอ่นญุาตให้รวมใบเสร็จและไมส่ามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได้ กรณีกดดาวน์โหลดคปูอง
แล้วแต่ไมไ่ด้ใช้จะไมส่ามารถขอคืนได้ 5.จ ากดัสิทธ์ิการดาวน์โหลด u.plan คปูองของบิก๊ซี 1 ครัง้ตอ่ 1 อปุกรณ์ส่ือสาร 6.สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ท่ีบิก๊ซี ซุปเปอร์เซน็เตอร์ทกุสาขาภายในประเทศไทยเทา่นัน้ 7.จ ากดัจ านวน u.plan คปูอง 40,000 
สิทธ์ิตลอดรายการ ส าหรับบตัรยเูน่ียนเพยท่ี์ออกโดยทกุธนาคารในประเทศไทยรวมกนั และสงวนสทิธ์ิการดาวน์โหลดคปูองตามล าดบัก่อน-หลงั 8.สิทธิพิเศษไมส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆได้9.คปูองส่วนลดไมส่ามารถใช้ได้กบับหุร่ี, 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮออล์, เคร่ืองด่ืมให้พลงังานหรือกาแฟกระป๋อง, สนิค้า wholesale pack, นมผงเด็กอ่อน, นมผงเด็ก, บตัรก านลั, การช าระบลิต่างๆ, ตัว๋ออนไลน์, การวางมดัจ าคา่แวน่, ค่าเชา่, การช าระผา่นระบบซมัซงุเพย์, บริการด้านการเงนิ, การ
ผ่อนช าระ และสินค้ายกเว้นอ่ืนๆ  10.กรณีท่ีมีการคืนเงนิหรือคืนของ จะคืนเฉพาะเงนิท่ีจ่ายจากบตัรยเูน่ียนเพย์ ไมร่วมเงินสว่นลด และไมส่ามารถน าคปูองมาใช้ใหมห่รือคืนได้ 11.สงวนสทิธ์ิในการตีความการใช้ u.plan คปูอง โดยบริษัทยเูน่ียนเพย ์
อินเตอร์เนชัน่แนล และบิก๊ซี ซึง่สงวนสิทธ์ิในการแก้ไขข้อก าหนดและเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

สแกน QR-code เพื่อดาวนโ์หลด  

บ๊ิกซี u.plan คปูอง 



บตัรเครดิต และบตัรเดบิต 

ไอซีบีซี (ไทย) ยเูน่ียนเพย ์

รบัสว่นลด 150 บาท  

เมือ่มยีอดใชจ้า่ยผา่นบตัรฯ  

ตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป/ใบเสร็จ  

ส าหรบัสินคา้ท่ีร่วมรายการ (หลงัหกัสว่นลด) 

ท่ี Boots 

เพียงแสดง u.plan คปูองกบัแคชเชียรก์อ่นช าระเงิน 

 

 

 

15 พ.ค. – 31 ส.ค. 62 
สแกน QR-code เพ่ือดาวนโ์หลด  u.plan คปูอง 

เง่ือนไข: 1.สว่นลดทนัที 150 บาทเมือ่ซ้ือสินคา้ทีร่า้นบูท๊สท์ี่รว่มรายการครบ 1,000 บาทขึน้ไป/ใบเสร็จ (หลงัหักสว่นลด) เมือ่แสดงรหสัคปูองสว่นลด u.plan กบัพนกังานแคชเชียรก์อ่นแสกนสนิคา้ช าระคา่สินคา้เพื่อรับสว่นลดตามเงือ่นไข

ที่ก าหนด 2.สิทธิพิเศษรหสัคปูองสว่นลด u.plan นี้เฉพาะผูท้ีช่  าระคา่สินคา้ผา่นบัตรยเูนี่ยนเพยท์ี่ขึน้ตน้ดว้ยหมายเลข 62 เทา่นัน้ 3.รหสัคปูองสว่นลดสามารถใชไ้ดเ้พียง 1 ครั้งไมส่ามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก และจ ากดัการใชเ้พียง 1 รหสัคปูอง

สว่นลดตอ่ 1 ใบเสร็จเทา่นัน้ ไมส่ามารถรวมใบเสร็จได ้  4.สินคา้ประเภทยา เวชภณัฑ ์ และสินคา้เคลียรแ์ลนซไ์มร่่วมรายการนี้ 5.สว่นลดสามารถใชไ้ดท้ี่รา้นบู๊ทสท์กุสาขา ยกเวน้ สาขาในสนามบิน  สาขาภายในบริเวณรา้นคา้ปลอดภาษ ี

สาขาสยาพารากอนชัน้ G และสาขาเคลียรแ์ลนซ ์ 6.รหสัคปูองสว่นลด ไมส่ามารถ คืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงนิสดในทกุกรณี  กรณีมกีารคืนสนิคา้ผูถื้อบัตรจะไดร้บัคืนเฉพาะ คา่สินคา้หลงัหักสว่นลดใดๆแลว้เทา่นัน้ ไมส่ามารถรับคืนรหสั

คปูองสว่นลดเพือ่กลบัไปใชใ้หมไ่ด ้ 7.รหสัคปูองสว่นลดมจี านวนจ ากดั  หมดแลว้หมดเลย โดยใชส้ าหรบับัตรยเูนีย่นเพยท์ี่ออกโดยทกุธนาคารในประเทศไทยรวมกนั การกดรับรหสัคปุองสว่นลดเป็นไปตามล าดบัการกดรับสิทธกิอ่นไดก้อ่น

จากระบบของ u.plan 8.บริษทัยเูนี่ยนเพย ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั และบริษทั บู๊ทสรี์เทล (ประเทศไทย) จ ากดั ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้ก าหนดและเงือ่นไขโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



เงือ่นไข:1.คปูองส่วนลด 12%ใชไ้ดก้บัการช าระเงนิจองโรงแรมที่ร่วมรายการผ่านลิงก ์Hotels.com ที่คลิกจากเว็บไซต ์UnionPay International เท่านัน้ และส่วนลด 15% ใชไ้ดก้บัการช าระค่าโรงแรมที่ร่วมรายการใน ประเทศญี่ปุ่น เท่านัน้ โดยจะตอ้งช าระ

เงนิผ่านบัตรไอซีบีซี (ไทย) ยเูนีย่นเพย ์2.ใชค้ปูองนี้เพ่ือรับส่วนลด 12% และ 15% จากราคาของการจองโรงแรมทีร่่วมการรบัประกนัราคาที่ดีทีส่ดุ เมื่อลกูคา้เขา้พักตัง้แต่คืนที่ 1 ถึงคืนที่ 28 3.ลกูคา้ตอ้งช าระเงนิค่าหอ้งพักขณะที่ท าการจอง ส่วนลด

ใชไ้ดก้บัหอ้งพักหอ้งแรกในการจองเท่านัน้ จะตอ้งจ่ายราคาเต็มส าหรับหอ้งอ่ืนๆ ส่วนลดไม่สามารถใชไ้ดก้บัภาษี ค่าธรรมเนยีม หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมใดๆ 4.ในการใชค้ปูองส่วนลด 12% ลกูคา้สามารถใชค้ปูองนีไ้ดเ้ฉพาะกบัการจองระหว่างเวลา 

00:01 น. ของวันที่ 31/03/2019 จนถึงเวลา 23:59 น. ของวันที่ 30/06/2019 ส าหรับการเขา้พักระหว่างวันที่ 31/03/2019 ถึง 31/12/2019 และการใชค้ปูองส่วนลด 15% สามารถใชค้ปูองนีไ้ดเ้ฉพาะกบัการจองทีจ่องระหว่างเวลา 00:01 

น. ของวันที่ 31/03/2019 จนถึงเวลา 23:59 น. ของวันที่ 19/05/2019 ส าหรับการเขา้พักระหว่างวันที่ 31/03/2019 ถึง 31/12/2019 โดยลกูคา้ตอ้งมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป และมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย การจองๆ บนเว็บไซตภ์าษาไทยของ 

Hotels.com การจองขึน้อยู่กบัจ านวนหอ้งว่างและเป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของโรงแรม 5.คปูองนีไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บั: การจองแบบแพ็คเกจ เช่น โรงแรม + ตัว๋เคร่ืองบิน, การจองผ่านทางบริการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ, การจองที่ช าระเงนิที่โรงแรม, 

การจองที่ช าระเป็นสกลุเงนิต่างประเทศ, การจองกบัโรงแรมที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมรายการ และการจองที่ท าก่อนไดร้บัคปูองนี ้6. ลกูคา้สามารถดรูายชื่อของโรงแรมที่ไม่ไดร่้วมรายการไดท้ี่ http://th.hotels.com/page/th-hotel-

exclusions/?pos=HCOM_TH&locale=th_TH โรงแรมที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได ้7.ลกูคา้สามารถใชค้ปูองนีส้ าหรับการจองสงูสดุ 5รายการ และตอ้งใชค้ปูองเต็มตามมลูค่าในแต่ละครั้ง หลงัจากจองครบ 5รายการแลว้ ลกูคา้จะไม่

สามารถใชค้ปูองนีไ้ดอี้กถึงแมว่้าจะยกเลิกการจองรายการใดรายการหนึง่ก็ตาม 8.คปูองนีส้ามารถใชไ้ดก้บัการจอง 7,000 รายการแรกโดยลกูคา้ทกุคนที่ใชค้ปูองนี้เท่านัน้ ลกูคา้สามารถตรวจสอบว่าคปูองยงัใชไ้ดอ้ยู่หรือไม่ไดก้่อนที่จะจองใหเ้สร็จ

สมบรูณ ์สามารถใชค้ปูองไดไ้ม่เกินหนึง่ใบต่อการจอง 9.คปูองนีส้ามารถใชร่้วมกบัราคาส่วนลดอ่ืนๆ บน Hotels.com ได ้แต่ไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนๆ บน Hotels.com ไม่ว่าโปรโมชัน่นัน้จะน าเสนอโดยบคุคลที่สามหรือไม่ก็ตาม 10.ลกูคา้ไม่

สามารถสะสมหรือแลกรบัหอ้งพักฟรีจาก Hotels.com™ Rewards เมื่อใชค้ปูองนี้ 11.ลกูคา้ไม่สามารถใชค้ปูองนีไ้ดก้บัภาษี ค่าธรรมเนยีม หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม เช่น ผูเ้ขา้พักเสริม ค่าโทรศัพท ์ค่าธรรมเนียมการยกเลิก ที่จอดรถ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ลกูคา้

ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเหล่านีข้ณะที่ท าการจองหรือช าระโดยตรงที่โรงแรม 12.ลกูคา้ไม่สามารถแลกคืนคปูองนีเ้ป็นเงินสด ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือจ าหนา่ย 13.คปูองจะเป็นโมฆะหากไม่เป็นไปตามกฎหมาย หา้มใชค้ปูองอย่างไม่เหมาะสม และอาจถือว่า

เป็นการฉอ้โกง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอ้เสนอนีไ้ดท้กุเม่ือ รวมถึงยกเลิกการจองใดๆ ที่มีการใชค้ปูองเพ่ือท าการจองเก็งก าไร การจองเพ่ือฉอ้ฉลหลอกลวง หรือการจองเพ่ือหวังผล 14.ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการจองโดยปกตจิะมีผล

บังคบัใช ้(ด ูhotels.com/customer_care/terms_conditions.html) และการจองทัง้หมดขึน้อยู่กบัจ านวนหอ้งพักว่าง 15. Hotels.com เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุขอ้เสนอนี้ 16. ขอ้ตกลงและเงือ่นไขเหล่านีบ้ังคบัใชแ้ละเป็นไปตามการตีความตามกฎหมายของรัฐ

วอชิงตนั 

รบัสว่นลดโรงแรม 12% และรบัสว่นลดโรงแรมในญ่ีปุ่ น 15%  

เม่ือใชจ้่ายผา่นบตัรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยเูน่ียนเพย ์ผา่น Hotels.com  

http://th.hotels.com/page/th-hotel-exclusions/?pos=HCOM_TH&locale=th_TH
http://th.hotels.com/page/th-hotel-exclusions/?pos=HCOM_TH&locale=th_TH
http://th.hotels.com/page/th-hotel-exclusions/?pos=HCOM_TH&locale=th_TH
http://th.hotels.com/page/th-hotel-exclusions/?pos=HCOM_TH&locale=th_TH
http://th.hotels.com/page/th-hotel-exclusions/?pos=HCOM_TH&locale=th_TH








VIP Lounge Service  

สิทธิพิเศษส าหรบัผ ูถื้อบตัร ICBC Global Travel Visa Platinum   

ท่านสามารถใชบ้รกิาร VIP Lounge ในสนามบินกว่า 1,000  แห่ง และในสถานีรถไฟฟ้าความเรว็สงูกว่า 70  แห่งทัว่โลก 

Condition: 1. เพียงแค่เขา้เวปไซต ์“ DragonPass “ และคลิก๊ไปยงั“ Overseas ICBC Credit Card Zone“,ท าการช าระเงนิและยืนยนัการ

ใช ้Global VIP lounge services.. 2.ผูถ้ือบตัร ICBC Global Travel VISA Platinum Credit Card สามารถรับ 6 DragonPass points. กรณีมี

การใชบ้ริการ VIP lounge ในสนามบินจะถกูหัก 1 คะแนน/คน และจะถกูหัก 0.5 คะแนน/คน เมือ่มกีารใชบ้ริการในสถานรีถไฟฟ้า

ความเร็วสงู 2.กรณีผูถ้ือบตัรมผีูต้ดิตาม สามารถใชบ้ริการ VIP lounge ไดเ้ชน่กนั โดยคะแนนจะถกูหักตามจ านวนผูใ้ชบ้ริการ 3.ผู้

ถือบตัรสามารถสอบถามขอ้มลูก่อนใชบ้ริการไดท้ี่ VIP lounge ณ สนามบิน และสถานรีถไฟฟ้าความเร็วสงู (บริการรวมถงึ internet 

และ location guide) หรือสอบถามบริการอื่นๆ จากเวปไซด ์DragonPass หรือ mobile app.  

Link to page:  https://dwz.cn/xQn2plEJ 

วนัน้ี – 31 ธนัวาคม 2562 

https://dwz.cn/xQn2plEJ
https://dwz.cn/xQn2plEJ
https://dwz.cn/xQn2plEJ


ซ้ือบตัรชมภาพยนตรใ์นเครอื 

เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์

ราคา 88 บาทต่อท่ีนัง่ 
  

จ ากดั 10,000 สิทธ์ิตอ่เดอืน  

หรือจนกว่าสิทธิจะหมด 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

1.สทิธพิิเศษส าหรับผูถ้ือบตัร ยเูนีย่นเพย ์ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย (หมายเลขบตัรขึน้ตน้ดว้ย”62”) เท่านัน้  2.สามารถใชส้ทิธิ์ไดเ้ฉพาะท่ีนัง่ปกต ิภาพยนตรร์ะบบปกต ิ

(2D) โดยลกูคา้ผูถื้อบตัรสามารถช าระเพิม่สว่นตา่งส าหรับทีน่ัง่ Honeymoon, ระบบ 3D (สามมติ)ิ, ATMOS เท่านัน้ ยกเวน้ IMAX, 4DX และโรงภาพยนตร ์Quartier CineArt  3.

จ ากดั 10,000 สทิธิ์ตอ่เดอืนส าหรับรายการสง่เสริมการขาย ส าหรับโรงภาพยนตร ์หรือจนกว่าสทิธิจะหมด  4.จ ากดั 2 สทิธิตอ่บตัรตอ่วนั และจ ากดัรวม 4 สทิธิตอ่บตัรตอ่

เดอืน  5.สทิธพิิเศษนีไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นหรือทอนเป็นเงนิสดได ้ 6.ขอสงวนสทิธิ์การเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่ตามความเหมาะสม  7.สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิโทร 02-

515-5555 หรือเคาทเ์ตอร ์ณ สาขาที่ใชบ้ริการ 8. จ ากดัสทิธิ์ตลอดรายการสง่เสริมการขายส าหรับบตัรยเูนีย่นเพยท่ี์ออกโดยทกุธนาคารในประเทศไทยรวมกนั 

 

ตัง้แต่ 1 มี.ค. 62 ถึง 29 ก.พ. 63  



สิทธิประโยชน:์ 

• หอ้ง Deluxe Room ราคาเร่ิมที ่3,900 บาท (รวมอาหารเชา้ 2 ท่าน) 

• มา 4 จ่าย 3 ส าหรับ F&B Seafood buffet วนัพฤหัสบด ี– วนัเสาร ์ 

       ที่  East Coast Kitchen Restaurant ราคา  999 บาท / ท่าน  

• สว่นลด 15% ส าหรับ Tea Tree Spa  (A la carte menu) 

หมายเหต:ุ 

• เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปีไมเ่สยีค่าใชจ้่ายในการเขา้พกั และค่าอาหาร 

• Late check-out (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขทางโรงแรม) 

• ระยะเวลาโปรโมชัน่ 1 มนีาคม 2562 -  30 กนัยายน 2562 

 
เง่ือนไข 

1. ลกูคา้จะตอ้งแสดงบตัรเครดติ และบตัรเดบิต  ICBC ก่อนรับโปรโมชัน่  

2. หากลกูคา้ตอ้งการยกเลกิการจอง จะตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 24 ชัว่โมง 

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการจองและเขา้พกั โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางโรงแรมขออนญุาต   

    เรียกเก็บค่าใชจ้่ายผา่นบตัรเครดติ 

4. Backout dates ระหว่างวนัที่  22 - 24 เมษายน 2562 

5. กรณีวนัหยดุเสาร ์– อาทิตย,์ วนัหยดุเทศกาล และวนัที่มงีานที่ พทัยา  

    เพิม่ 1,000 บาท / คืน 

6. สทิธิ์การใหโ้ปรโมชัน่ อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัทางโรงแรม โดย 

    อาจไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ 



สิทธิประโยชน:์ 

หอ้งพกั 

• สว่นลด 50% จากราคาหอ้งปกต ิ

• ระยะเวลาโปรโมชัน่ ตัง้แตว่ันนี ้ - 31 ธนัวาคม 

2562 

 

 

สิทธิประโยชน:์ 

หอ้งอาหาร The Café International: 

• มา 2 จ่าย 1 ส าหรบัมื้อเย็น seafood & International buffet 

        (ทกุวันศกุร ์– วันอาทิตย)์      

• สว่นลด 20% ส าหรบัเมน ู a la carte   

หอ้งอาหาร The Golden Palace Chinese   

• มา 2 จ่าย 1 ส าหรบับปุเฟ่ ติม่ซ า   

• สว่นลด 20% ส าหรบัเมน ู a la carte   

รา้น Pizza Connection Italian  

• Pizza ซ้ือ 1 แถม 1  

• สว่นลด 20% ส าหรบัเมน ู a la carte  

• ระยะเวลาโปรโมชัน่ ตัง้แตว่ันนี ้ - 31 ธนัวาคม 2562 



สิทธิประโยชน:์ 

1. รบัสว่นลด 15% ส าหรบัหอ้ง Deluxe และ Urban room 

2. รบัสว่นลด 15% ส าหรบัอาหาร และเคร่ืองดื่ม 

3. รบัสว่นลด 20% ส าหรบั Spa treatment 

  

เง่ือนไข: 

1. สว่นลดนีไ้มส่ามารถใชเ้ป็นสว่นลดร่วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนๆ ได ้

2. เงือ่นไขการรบัสว่นลดขึ้นอยู่กบัทางโรงแรม 

3. วันหมดอายตุัง้แต ่1 กมุภาพนัธ ์ – 31 ธนัวาคม 2562 

  



สิทธิประโยชน:์ 

• สว่นลด 10 % ส าหรบั บฟุเฟ่ต ์ติม่ซ า ท่ีหอ้งอาหารจีนฮ่องเต ้และ

สว่นลด 15%  ส าหรบัเมน ูA la carte 

• สว่นลด 10 % ส าหรบั บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ 

• สว่นลด 10 % ส าหรบั บปุเฟ่ต ์หอ้งอาหาร แอม คาเฟ่ และสว่นลด 

15%  ส าหรบัเมน ูA la carte 

• สว่นลด 15 % ส าหรบั เมน ูA la carte หอ้งอาหารเดอะบลมู  

  

เง่ือนไข: 

1. สิทธปิระโยชนด์งักลา่วไมส่ามารถใชร้่วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนๆได ้ 

2. สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไ้ขโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. วันหมดอายตุัง้แต่ 1 กมุภาพนัธ ์ – 31 กรกฎาคม 2562 

 

  



สิทธิประโยชน:์ 

Room 

• ลดราคา 20% จาก Best Available Rate พรอ้มอาหารเชา้ 

      ส าหรบั 2 ท่าน  

Spa 

• ลดราคา 10% จากยอดรวมทัง้หมด  

F&B 

• ลดราคาคา่อาหาร 10% จากยอดรวมทัง้หมด  

• (สามารถใชไ้ดท้กุหอ้งอาหารภายในโรงแรม) 

  

 เง่ือนไข: 

- โปรโมชัน่นีไ้มส่ามารถใชร้่วมกบับฟุเฟ่ตอ์าหารเย็นส าหรบัวันคริสตม์าส  

   (24 ธันวาคม 2562) และ ปีใหม ่(31ธนัวาคม 2562)  

- โปรโมชัน่นีไ้มส่ามารถเขา้พักไดใ้นชว่งวนัที่ 20 ธนัวาคม 2562 ถึง 5 กมุภาพันธ ์2563 

- ส าหรับบคุคลที่ 3 จะตอ้งจา่ยค่าเตียงเสริมพรอ้มอาหารเชา้จ านวน 1,500 บาท ตอ่คืน 

- ราคารวมภาษมีลูค่าเพ่ิมและค่าบริการแลว้  

- ราคารวมค่าอาหารเชา้ส าหรับ 2 ทา่น  

- เมือ่ส ารองหอ้งพักแลว้ไมส่ามารถยกเลิกหรือคืนเงนิไดใ้นทกุกรณี  

- กรณุาส ารองหอ้งพักลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วัน และส ารองผา่นแผนกส ารองหอ้งพัก 

   เทา่นัน้  

- ช าระเงนิเต็มจ านวน ณ วนัที่ท าการจอง 

- ระยะเวลาโปรโมชัน่ตัง้แต ่1 เมษายน 2562 – 31 มนีาคม 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 

mailto:resv@rawiwarin.com


สิทธิประโยชน:์ 

Room 

• สว่นลด 5% ส าหรบัสาขาศรีราชา และ ปราจีนบรีุ 

F&B 

• สว่นลด 10% ส าหรบัหอ้งอาหาร Trio สาขาศรีราชา และ Ichiko 

สาขาปราจีนบรีุ 

Spa 

• สว่นลด 10% เมื่อใชบ้ริการนวด 2 ชัว่โมงขึน้ไป  

      เฉพาะสาขาศรีราชา 

 เง่ือนไข: 

- โปรโมชัน่นีเ้ฉพาะผูใ้ชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต และเดบิตธนาคารไอซีบีซี เท่านัน้ 

- สิทธิพิเศษนีไ้ม่สามารถใชร้่วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนๆ ได ้

- ระยะเวลาโปรโมชัน่ตัง้แตว่ันนี ้– 31 ธนัวาคม 2562 



บตัรเครดิตและบตัรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยเูน่ียนเพย ์

เง่ือนไข: 

• ตอ้งใชจ้่ายผา่นบตัรยเูนยีนเพย ์ที่ขึน้ตน้ดว้ยเลข “62”เท่านัน้ 

• ไมส่ามารถรวมใบเสร็จได ้

• รับสทิธิ์ไดท้ัง้ประเภทบตัรเครดติ และบตัรเดบิต 

• ยอดซ้ือ 600 บาท ค านวณจากมลูค่าหลงัหักสว่นลดทกุชนดิแลว้ 

• ยกเวน้ (การซ้ือสนิคา้ท่ีมบีารโ์คด้เดยีวกนัตัง้แต่ 7 ชิน้ ขึน้ไป / เซลลส์ลปิ) 

กระเชา้ของขวญัทกุชนดิ, เคร่ืองดืม่ผสมแอลกอฮอล,์ บหุร่ี, นมผงเด็ก

ทารกและสตูรตอ่เนือ่ง, อาหารเสริมส าหรับเด็กทารก, บริการช าระบิล, 

บตัรของขวญั, บตัรเตมิเงนิ, บตัรอินเตอรเ์น็ต, บตัรโทรศัพท ์ ระหว่าง

ประเทศ, รา้นคา้เชา่, ฟู้ดคอรท์, Tops FLAVOUR dining area at Central 

Food Hall, และ Segafredo Zanetti Espresso  

• จ ากัดการแลกรับบัตรก านลั 1 สิทธิ/บัตร/วัน และสงูสดุไม่เกิน 10 สิทธิ

ตอ่บตัร ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน่ 

• จ ากัดสิทธิ์แลกบัตรก านลั 1,100 สิทธิ์/เดือน หรือ 10,000 สิทธิ์ตลอด

รายการ ที่ Central food hall ส าหรับบัตรยเูนี่ยนเพยท์ี่ออกโดยธนาคารใน

ประเทศไทยทกุธนาคารรวมกนั 

• สทิธิพิเศษจ านวนจ ากัดหมดแลว้หมดเลย ขึน้อยู่กับล าดบัก่อนหลงัในการ

แลกรับ 

• บตัรคปูองเงนิสดมลูค่าใบละ 100 บาท ส าหรับใชเ้ป็นส่วนลดในการใชซ้ื้อ

สนิคา้ครั้งถดัไปคู่กบับตัรยเูนีย่นเพย ์  

• บตัรคปูองเงนิสดไมส่ามารถแลกหรือเปลีย่นเป็นเงนิสดไดแ้ละไมส่ามารถใช้

กบัสว่นลดหรือโปรโมชัน่อื่นได ้ 

 

• ร้านค้าและบริษัทยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชัน่แนลขอสงวนสิทธ์ในการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ กรณี สิทธิ์ครบตามก าหนดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ 

• ตรวจสอบเงือ่นไขเพิ่มเตมิ ณ จดุขาย 

 

รบับตัรก านลั 100 บาท 
เมื่อชอ้ปครบ 600 บาท ขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
ที ่Central Food Hall และ Foodland 

Supermarket 
 

วนัน้ี - 15 ก.ค. 62 



ต่อท่ี 1:  

รบัคปูองเงินสด 100 บาท เมื่อซ้ือสินคา้ตัง้แต ่600 บาทขึน้ไป/ใบเสร็จที่ Gourmet, Home Fresh Mart, MaxValu และ Villa Market 

ต่อท่ี 2:  

พิเศษ ทกุศกุรส้ิ์นเดอืน รบัคปูองเงินสด 300 บาท เมื่อซ้ือสินคา้ท่ี MaxValu ตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป/ใบเสร็จ 

เง่ือนไข: 1.สทิธพิิเศษใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที่ 1 ก.พ. – 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่าสทิธิจ์ะหมด 2.ตอ้งใชจ้่ายผา่นบตัรยเูนยีนเพย ์ที่ขึน้ตน้ดว้ยเลข “62” เท่านัน้ 3.ไมส่ามารถรวมใบเสร็จได ้4.

รับสทิธิ์ไดท้ัง้ประเภทบตัรเครดติ และบตัรเดบิตhall ส าหรับบตัรยเูนีย่นเพยท์ี่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยทกุธนาคารรวมกนั 5.ยกเวน้สรุา, บตัรก านลั, บตัรเตมิเงนิทกุประเภท 

หรือสนิคา้ผอ่นช าระเท่านัน้ 6.คปูองไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสด หรือขอคืนได ้ 7.บตัรก านลัหา้งมลูค่าใบละ 100 บาท ส าหรับใชเ้ป็นสว่นลดในการใชซ้ื้อสนิคา้ครั้งถดัไปคู่กับ

บตัรยเูนีย่นเพย ์  8.สามารถแลกรับคปูองเงนิสดไดท้ี่จดุบริการลกูคา้ 9.จ ากดัการแลกรับบตัรก านลั 1 สทิธิ/บตัรประชาชน/วนั และสงูสดุไมเ่กิน 10 สทิธิตอ่บตัร ตลอดระยะเวลา

โปรโมชัน่ 10.จ ากดัสทิธิ์แลกคปูองเงนิสดมลูค่า 100 บาท จ านวน 3,000 สทิธิ์/เดอืน หรือ 33,000 สทิธิ์ตลอดรายการท่ี Gourmet และ Home Fresh Mart  11.จ ากดัสทิธิ์แลกคปูองเงนิสด 

1,200 สทิธิ/์เดอืน ส าหรับคปูองมลูค่า 100 บาท และจ ากดัจ านวน 250 สทิธิ์/เดอืน ส าหรบัคปูองมลูค่า 300 บาท (จ ากัดจ านวนคปูองเงนิสดมลูค่า 100 บาท ทัง้หมด 13,200 

สทิธิ์ตลอดรายการ และจ านวน 2,750 สทิธิ์ตลอดรายการ ส าหรับคปูองเงนิสด 300 บาท) ที ่MaxValu supermarket 12.จ ากดัสทิธิ์แลกคปูองเงนิสด 1,000 สทิธิ์/เดอืน หรือ 11,000 

สทิธิ์ตลอดรายการท่ี Villa Market 13.สทิธิพเิศษจ านวนจ ากดัหมดแลว้หมดเลย ขึน้อยู่กบัล าดบัก่อนหลงัในการแลกรับ 14.บริษทัขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข หรือ กรณี 

สทิธิ์ครบตามก าหนดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 15.ตรวจสอบเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จดุขาย 

บตัรเครดิตและบตัรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยเูน่ียนเพย ์



ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข  

• เฉพาะบตัรยเูนีย่นเพยท์ี่ขึน้ตน้ดว้ยเลข 62 เท่านัน้เพื่อรับสทิธพิิเศษ • สทิธพิิเศษใชไ้ดท้ัง้ประเภทบตัรเครดติและบตัรเดบิต • สงวนสทิธิ์เฉพาะผูท่ี้เป็นสมาชกิ Boots 

เท่านัน้ • จะตอ้งแสดง e-coupon barcode ใหแ้ก่พนกังานก่อนช าระเงนิ • วนัหมดอายขุอง e-coupon จะแสดงใน e-coupon และสามารถใชไ้ดเ้พียง 1 ครัง้เท่านัน้ • e-

coupon ใชไ้ดท้ี่ Boots ทกุสาขายกเวน้สาขาในสนามบิน สยามพารากอน ฟู้ด ฮอลล ์และ clearance branch • จ ากดั e-coupon 1 code ตอ่ 1 สมาชกิบตัรยเูนีย่นเพย ์และ

จ ากดัการใชค้ปูอง 1 code ตอ่รายการเท่านัน้ • e-coupon มจี านวนจ ากดั และสงวนสทิธิ์ใหต้ามล าดบัก่อน-หลงั • ไมส่ามารถใชร่้วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นๆ

ได ้• e-coupon ไมส่ามารถแลก คืน หรือทอนเป็นเงนิสดได ้• จ ากดัสทิธิ์รับ e-coupon 18,000 สทิธิ์ตลอดรายการสง่เสริมการขายส าหรับบตัรยเูนีย่นเพยท่ี์ออกโดย

ทกุธนาคารในประเทศไทยรวมกนั • บริษทัยเูนีย่นเพยแ์ละบริษทั Boots Retails ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดและเงือ่นไข โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• กรณุาตรวจสอบรายละเอียดและเงือ่นไขเพิม่เตมิที่สือ่ประชาสมัพนัธ ์ณ จดุขาย 

บตัรไอซีบีซี (ไทย) ยเูน่ียนเพย ์
  

 
รบัสว่นลดทนัที 100 บาท ท่ี Boots  

 

เม่ือใชจ่้ายผา่นบตัรตัง้แต่ 1,200 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป และ scan QR Code ท่ีรา้น 

เพ่ือรบั e-coupon มลูค่า 100 บาท (สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชกิ Boots เทา่นัน้) 

 

ตัง้แต่ 20 ธ.ค. 61 – 31 มี.ค. 62 

ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588               www.icbcthai.com 



ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข  

• เฉพาะบตัรยเูนีย่นเพยท์ี่ขึน้ตน้ดว้ยเลข 62 เท่านัน้เพื่อรับสทิธพิิเศษ • สทิธิพิเศษใชไ้ดท้ัง้ประเภทบตัรเครดติและบตัรเดบิต  

• จ ากดัการรับสว่นลด 100 บาท/เซลลส์ลปิ/บตัร/วนั • จ ากดัสทิธิ์การมอบสว่นลด 1,500 สทิธิ์/ทกุสาขา/เดอืน หรือ 9,000 สทิธิ์/ทกุสาขา/ตลอดรายการ

สง่เสริมการขาย ส าหรับบตัรยเูนีย่นเพยท่ี์ออกโดยทกุธนาคารในประเทศไทยรวมกนั และสงวนสทิธิ์ใหต้ามล าดบัก่อน-หลงั  

• สทิธพิิเศษนีไ้มร่วมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลล ์ภาษ ี7% และค่าบริการ 10% • สทิธพิิเศษนีไ้มส่ามารถใชร่้วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นๆไดใ้นชว่งระยะเวลา

เดยีวกนั • บริษทัยเูนีย่นเพยข์อสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดและเงือ่นไข โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ • กรณุาตรวจสอบรายละเอียดและเงือ่นไข

เพิม่เตมิที่สือ่ประชาสมัพนัธ ์ณ จดุขาย 

บตัรไอซีบีซี (ไทย) ยเูน่ียนเพย ์

 

 

 

เม่ือใชจ้่ายผา่นบตัรตัง้แต่ 500 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป 

ตัง้แต่ 1 ธ.ค. 61 – 31 พ.ค. 62 

รบัสว่นลดทนัที 100 บาท ท่ี 

ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588             www.icbcthai.com 



ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข  

• เฉพาะบตัรยเูนีย่นเพยท์ี่ขึน้ตน้ดว้ยเลข 62 เท่านัน้เพื่อรับสทิธพิิเศษ • สทิธิพิเศษใชไ้ดท้ัง้ประเภทบตัรเครดติและบตัรเดบิต  

• จ ากดัการรับสว่นลด 100 บาท/เซลลส์ลปิ/บตัร/วนั • จ ากดัสทิธิ์การมอบสว่นลด 2,000 สทิธิ์/ทกุสาขา/เดอืน หรือ 12,000 สทิธิ์/ทกุสาขา/ตลอดรายการ

สง่เสริมการขาย ส าหรับบตัรยเูนีย่นเพยท์ี่ออกโดยทกุธนาคารในประเทศไทยรวมกนั และสงวนสทิธิ์ใหต้ามล าดบัก่อน-หลงั • สทิธพิิเศษนีไ้มร่วมเคร่ืองดืม่

แอลกอฮอล ์ภาษ ี7% และค่าบริการ 10% • สทิธิพิเศษนีไ้มส่ามารถใชร่้วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นๆไดใ้นชว่งระยะเวลาเดยีวกนั • บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดและเงือ่นไข โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• กรณุาตรวจสอบรายละเอียดและเงือ่นไขเพิม่เตมิที่สือ่ประชาสมัพนัธ ์ณ จดุขาย 

ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588                                                                www.icbcthai.com 

บตัรไอซีบีซี (ไทย) ยเูน่ียนเพย ์

 

 

เม่ือใชจ้่ายผา่นบตัรตัง้แต่ 500 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป 

ตัง้แต่ 1 ธ.ค. 61 – 31 พ.ค. 62 

รบัสว่นลดทนัที 100 บาท ท่ี 

*สแกน QR Code ท่ีรา้นอาหาร เพ่ือรบัรหสัสว่นลด 



ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข  

• เฉพาะบตัรยเูนีย่นเพยท์ี่ขึน้ตน้ดว้ยเลข 62 เท่านัน้เพื่อรับสทิธพิิเศษ • สทิธพิิเศษใชไ้ดท้ัง้ประเภทบตัรเครดติและบตัรเดบิต • จ ากดัการรับสว่นลด 200 บาท/

เซลลส์ลปิ/บตัร/วนั • จ ากดัสิทธิ์การมอบสว่นลด 500 สทิธิ/์ทกุสาขา/เดอืน หรือ 3,000 สทิธิ์/ทกุสาขา/ตลอดรายการสง่เสริมการขาย ส าหรับบตัรยเูนีย่นเพย์

ที่ออกโดยทกุธนาคารในประเทศไทยรวมกนั และสงวนสทิธิ์ใหต้ามล าดบัก่อน-หลงั  • สทิธพิิเศษนีไ้มร่วมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลล ์ภาษ ี7% และค่าบริการ 10%  • 

สทิธพิิเศษนีไ้มส่ามารถใชร่้วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นๆไดใ้นชว่งระยะเวลาเดยีวกนั • บริษทัยเูนีย่นเพยข์อสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดและ

เงือ่นไข โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ • กรณุาตรวจสอบรายละเอียดและเงือ่นไขเพิ่มเตมิทีส่ือ่ประชาสมัพนัธ ์ณ จดุขาย 

บตัรไอซีบีซี (ไทย) ยเูน่ียนเพย ์

 

 

 

เม่ือใชจ้่ายผา่นบตัรตัง้แต่ 1,000 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลปิ 

ตัง้แต่ 1 ธ.ค. 61 – 31 พ.ค. 62 

รบัสว่นลดทนัที 200 บาท ท่ี 

ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588             www.icbcthai.com 



รบัสว่นลด สงูสดุ 

240 บาททกุเดอืน 

เพียงใสโ่คด้สว่นลด 

 
*รบัสว่นลด 80 บาท/ครัง้ เมื่อใชบ้ริการ Grab ที่ร่วมรายการ 

ตัง้แต ่150 บาทขึน้ไป / จ ากดั 3 สิทธ์ิ/ผูใ้ช/้เดอืน 

UP80 

เง่ือนไข: 

1.จ ากดัส่วนลด 80 บาทตอ่ครัง้ เมื่อใชบ้ริการ Grab ที่ร่วมรายการตัง้แต ่150 บาทขึน้ไป สงูสดุ 3 ครัง้ตอ่เดอืน เมื่อช าระเงนิผา่นบตัรยเูนีย่นเพยท์ี่ร่วมรายการ และใส่รหัส 

UP80 2.ผูใ้ชจ้ะตอ้งเป็นผูช้ าระค่าบริการส่วนที่เกิดจากส่วนลดเอง 3.รหัสส่วนลดนีส้ามารถใชไ้ดก้บั JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, 

GrabVan และ รถเชา่ 4.จ ากดัโคด้ส่วนลด 8,000 โคด้ตอ่เดอืน  5.ไม่สามารถใชโ้คด้ส่วนลดนีร้่วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ได ้6.Grab และ บริษทัยเูนีย่นเพย ์อินเตอร์

เนชัน่แนลขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของรายการส่งเสริมการขายนีโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7.สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดท้ี่ Grab call 

center +662 021 500 


