
1 November 2019 – 30 April 20201 พ.ย.2562 – 30 เม.ย.2563

ส�วนลดพ�เศษ 15% สำหรับหองพัก จากราคาขายหนาเว็บไซต 

ส�วนลดพ�เศษ 20% สำหรับอาหารและเคร�่องดื่ม จากราคาขายในเมนู

www.poolsuitechiangmai.com

(ไมรวมรายการสงเสร�มการขาย และ/หร�อ monthly promotion)
Discount 20% for F&B normal price (excluded others promotion)

Discount 15% for room rate in website  www.poolsuitechiangmai.com

เง�อ่นไข  กรุณาโทรสำรองหองพัก +66(0)53 908 456 หร�อสงอีเมลลมายัง rsvn@poolsuitechiangmai.com พรอมระบุ promotion code: ICBC1 / โปรโมช่ันน้ีไมสามารถแลกเปล่ียนเปนเง�นสดหร�อเง�นทอนไดโปรโมช่ันน้ี
ไมสามารถใชรวมกับโปรโมช่ันอ่ืนๆ ได / ลูกคาตองชำระคาใชจายผานบัตรไอซีบีซี เทาน้ัน Reserve room via telephone number +66(0)53 908 456 or email to rsvn@poolsuitechiangmai.com and put promotion 
code: ICBC1 / This promotion cannot change in to cash or others. / Cannot use conjunction with other promotion. / Pay via ICBC credit card only.

เง�อ่นไข ลูกคาสามารถยกเลิกหองกอนการเขาพัก 1 วัน ในการเขาพัก 4 คืน รับโปรโมช่ันสวนลด F&B สำหรับหองอาหารในวันท่ี 8 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562 และ 10 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ยกเวนการจัดงาน
/ สามารถใชเปนสวนลดคาอาหารเทาน้ันสำหรับ International buffet lunch, dinner, seafood dinner และ Sunday brunch สูงสุด 20 คน / หองอาหาร The Allium Bangkok, The Silk Road, The House of Smooth
 Curry สามารถใชโปรโมชั่นสำหรับอาหาร a la carte เทานั้น / ไมสามารถใชโปรโมชั่นรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได Free cancel 1 day before arrival, minimum 4 nights is requested. /F&B discount available from 
8 September – 20 December 2019, 10 Jan – 31 March 2020 expect special event. / Offer valid on food only for international buffet lunch, dinner, seafood dinner and Sunday brunch up to 20 persons. 
/ Offer valid on a la carte food only for The Allium Bangkok, The Silk Road, The House of Smooth Curry / Offer cannot be used in conjunction with other promotions, festival seasons, special event 
and discount voucher.

Tel. 053 908 456

Tel. 02 650 8800

ฟร� ห�องพักในคืนที่ 4 เมื่อสำรองหองพัก 4 คืน (รวมอาหารเชา)
ส�วนลด 25% สำหรับ The Rain Tree Café, The Allium Bangkok, 
The Silk Road, The House of Smooth Curry
Buy 4 nights get 4 th FREE per stay include breakfast
Discount 25% at The Rain Tree Café, The Allium Bangkok, The Silk Road, 
The House of Smooth Curry

8 ก.ย.2562 – 31 มี.ค.2563 8 September 2019 – 31 March 2020

Exclusive Welcome Package for ICBC Cardholder
รับ Exclusive Welcome Package ส�วนลดสูงสุด 50% 

ณ ห�างสรรพสินค�า Emporium/ Emquartier/ Paragon/ หร�อBluport 

เพ�ยงแสดงบัตรประชาชน หร�อหนังสือเดินทาง กับเจ�าหน�าที่ 

ตั้งแต� 1 ก.ย. 2562 ถึง 31 ส.ค. 2563

Get discount up to 50% at Emporium/ Emquartier/ Paragon/ Bluport 
from Exclusive Welcome Package Only show your ICBC credit Card with 
your ID. Card or your passport (1 Sep 2019 to 31 Aug 2020)

Emporium

Emquartier

Paragon

Bluport

Up to 5%

Up to 5%

5%

Tourist Lounge ชั้น GF

Tourist Lounge ชั้น GF (Helix Quartier)

Information Counter ชั้น MF

BLU Concierge and Tourist Lounge 2F 

10%

10%

10%

10%

Gourmet Market Gourmet MarketDepartment ShopShopping Complex

Up to 50%

Up to 50%

Up to 30%

   หมายเหตุ: สำหรับสินคาราคาปกติ กรุณาสอบถามขอมูลเพ�ม่เติม ณ จ�ดขาย/ Remark: for more information, please ask point-of-purchase



วันนี้  – 31 ต.ค.2563

เง�่อนไข จำกัดสวนลด 80 บาทตอครั้ง เมื่อใชบร�การ Grab ที่รวมรายการตั้งแต 150 บาทข�้นไป สูงสุด 3 ครั้งตอเดือน เมื่อชำระเง�นผานบัตรบัตรเครดิตหร�อเดบิตยูเนี่ยนเพยที่รวมรายการ และใสรหัส UP80ผูใชจะตองเปนผูชำระคาบร�การ
สวนที่เกิดจากสวนลดเอง / รหัสสวนลดนี้สามารถใชไดกับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Premium, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเชา  / จำกัดโคดสวนลด 8,000 โคดตอเดือน สำหรับ
บัตรยูเนี่ยนเพยที่ออกโดยทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน / ไมสามารถใชโคดสวนลดนี้รวมกับรายการสงเสร�มการขายอื่นๆ ได / Grab และ บร�ษัทยูเนี่ยนเพย อินเตอรเนชั่นแนลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเง�่อนไข
ของรายการสงเสร�มการขายน้ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา /  สอบถามรายละเอียดเพ�ม่เติมไดท่ี Grab call center +662 021 500  Users Receive 80 THB discount per usage with minimum spend of THB 150 per ride for 
three usages per month when paying applicable Grab services via UnionPay Cards and apply “UP80” Promotional Code / Users are responsible for extra charges that may occur after discount deduction; 
/ This Promotional Codes is only applicable for JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Premium, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan, and Rent / This Promotional Codes is limit to 8,000 usages 
per month for all UnionPay cards issued from all banks in Thailand / This Promotional Codes cannot be used together with any other promotional campaign;  / Grab and UnionPay International reserves the 
right to modify any terms and conditions of the marketing activity without prior notice. / For more information please contact Grab Call Center +662 021 2500.

 เมื่อใชบร�การ Grab ที่รวมรายการตั้งแต 150 บาทข�้นไป และชำระเง�นผานบัตรไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย 

Promotion: Receive 240 THB discount per month with minimum spend of THB 150 
when paying applicable Grab services via ICBC (Thai)  UnionPay Cards and apply “UP80” Promotional Code

ใสรหัส UP80

รับส�วนลดสูงสุด 240 บาท/เดือน

โทร 077 424420

เง�อ่นไข ลูกคาตองทำการแจง Promotion code: TKICBC เม่ือสำรองหองพักกับทางโรงแรมเพ�อ่รับโปรโมช่ัน
โปรโมช่ันน้ีไมสามารถใชรวมกับโปรโมช่ันอ่ืนๆ ได / โปรโมช่ันน้ีไมสามารถแลกเปล่ียนเปนเง�นสดหร�อเง�นทอนได 
/ ลูกคาตองชำระคาใชจายผานบัตรไอซีบีซี เทาน้ัน Infrom promotion code: TKICBC when make room 
reservation This promotion cannot change in to cash or others. Cannot use conjunction with 
other promotion. / Pay via ICBC credit card only.

ส�วนลด 10% สำหรับคาอาหารและเคร�่องดื่ม
Discount 10% on F&B

ส�วนลด 10%
Discount 10% on Spa

สำหรับสปา

วันนี้  – 31 ต.ค.2563 Today – 31 October 2020

Tel. 076 335888

สำหรับสปาทร�ทเมนท  
ฟร�

ฟร�

For minimum 3 nights stay, the card holders are entitled to get 
Free Daily breakfast at KEE kitchen , One time sweets for turndown per stay,
30% discount from normal price on any spa treatment, In-room internet, One 
glass of Sunset Cocktail per person stay at The KEE Sky Lounge.

ส�วนลด 30% 
พ�เศษสำหรับลูกคาที่สำรองหองพัก 3 คืน

อาหารเชาที่หองอาหาร KEE, ของวางสำหรับการเขาพัก, 
อินเตอรเน็ตในหองพัก

Sunset Cocktail 1 แกว/ทาน ที่  The KEESky Lounge.   

เง�อ่นไข  สิทธิพ�เศษสำหรับผูถือบัตรเดบิตและบัตรเครดิตยูเน่ียนเพย ท่ีออกในประเทศไทย และบัตรข�น้ตนดวยเลข 62 เทาน้ัน / กรุณาแสดงสิทธ์ิกอนใชบร�การ โดยตองกดลงทะเบียนรับสิทธ์ิตอหนาพนักงานและแสดงขอความสวนลดท่ีไดรับ
บนหนาจอ / จำกัดจำนวนสวนลด 50 บาท/เซลลสลิป/บัตร และจำกัดสิทธิ์ที่ 12,000 สิทธิ์/เดือน สำหรับบัตรยูเนี่ยนเพยที่ออกโดยทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน / จำกัดสิทธิ์การใชสวนลด 2 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/เดือน / สามารถ
ใชสิทธิ์ไดทั้งบัตรหลักและบัตรเสร�ม / งดรับสิทธิ์จากการถายภาพหนาจอ หร�อแคปภาพหนาจอจากอุปกรณสื่อสารทุกชนิด หร�อการทุจร�ตใดๆ / ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสร�มการขายอื่นๆได / การชำระเง�นดวยบัตรเครดิต/เดบิต 
เปนไปตามเง�่อนไขที่สถานีน้ำมันพ�ทีกำหนด / สามารถสอบถามขอมูลเพ�่มเติม โทร. PT Call Center 1614 ทุกวัน เวลา 08.30 - 20.00 น / รายละเอียดเพ�่มเติมที่ www.unionpayintl.com/TH  /This offer is applicable to UnionPay 
credit and debit cards issued in Thailand and card number starting with 62 only. / Please register before redeem the discount and show the discount code on your mobile phone to staff. / Limit the discount 
THB 50/receipt/card and limit total redemption at 12,000/month for all UnionPay cards issued from all banks in Thailand. / Limited to 2 redemptions/card number/month / Both primary and supplementary cards 
are eligible to enjoy this offer. / Any screenshot of captured image of mobile phone from every devices are strictly NOT allowed. / Cannot be used in conjunction with other promotions. / Payment with credit or debit 
cards must be complied with PT’s policy. / Please contact PT call center at 1614 every day from 8.30-20.00 hrs for more information. / For full information or other promotion of UnionPay, please visit www.unionpayintl.com/TH 

เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต 800 บาทข�้นไปที่สถานีน้ำมัน PT ทุกสาขาทั่วประเทศ  
และชำระผานบัตรเครดิตหร�อเดบิตไอซีบีซี(ไทย) ยูเนี่ยนเพย 

รับส�วนลดทันท ี50 บาท 

เง�อ่นไข  โปรโมช่ันน้ีไมสามารถใชรวมกับโปรโมช่ันอ่ืนๆ ได  / โปรโมช่ันน้ีไมสามารถแลกเปล่ียน
เปนเง�นสดหร�อเง�นทอนได  / ลูกคาตองชำระคาใชจายผานบัตรไอซีบีซี เทาน้ัน  
This promotion cannot change in to cash or others. / Cannot use conjunction 
with other promotion. / Pay via ICBC credit card only.

ตั้งแต�วันนี้ - 31 ต.ค. 2563 / From Today - 31 Oct 2020

# โทรออก
กดหมายเลขบัตร 8 หลักแรก และ 4 ตัวท�าย

รับสิทธิ์�ง�ายๆ พ�มพ�  *793*180*

*793*180*
#

get THB 50 discount when spond over THB 800/receipt 
all PT gas stations nationwide when sperd over THB 800/receipt 

via ICBC (Thai) credit and debit card UnionPay

1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63 / 1 Oct 19 - 31 Mar 20

8 ก.ย.2562 – 31 มี.ค.2563 8 September 2019 – 31 March 2020


