บัตรกำนัล / Gift Voucher
วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563
Today – 31 Dec 2020

บัตรกำนัล เดอะมอลล์ เอ็มโพเรีย่ ม พำรำกอน
มูลค่า 500 บาท

The Mall, Emporium, Paragon Gift Voucher
valued THB 500
รหัส / Code 10001
คะแนน / Points 100,000

บัตรของขวัญ เซ็นทรัล
มูลค่า 500 บาท

Central Gift Voucher
valued THB 500

รหัส / Code 10002
คะแนน / Points 100,000

บัตรกำนัล บิ๊กซี
มูลค่า 200 บาท
Big C Gift Voucher
valued THB 200
รหัส / Code 10003
คะแนน / Points 40,000

บัตรของขวัญ เทสโก โลตัส
มูลค่า 100 บาท
Tesco Lotus Gift Card
valued THB 100
รหัส / Code 10004
คะแนน / Points 20,000

Louis' Tavern CIP Lounges
valued THB 1,200
รหัส / Code 10005
คะแนน / Points 188,400
บริเวณ Concourse A,B,F,G, and G (Block1) ณ ท่ำอำกำศยำนส ุวรรณภ ูมิ
Access Concourse A,C,F,G, and G (Block1) International Departure Hall
รำยละเอียด:
- ลูกค้าต้องแสดงบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี(ไทย), ตัว๋ โดยสารระหว่างประเทศ, หนังสือเดินทาง, และบัตรกานัลนี้ รวมถึงลงนามการขอใช้บริการทุกครั้งที่เคาน์เตอร์ตอ้ นรับ ณ จุดให้บริการ
- บัตรกานัลนีใ้ ช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563
- บัตรกานัล1 ใบ ต่อลูกค้า 1 ท่าน และได้รับสิทธิการใช้บริการไม่เกิน 2 ชัว่ โมงต่อครัง้ ต่อวัน
- ผูต้ ดิ ตามสามารถใช้บริการที่หอ้ งรับรองพิเศษได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ Louis' Tavern CIP Lounges กาหนด
- สิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องรับรองพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ ได้แก่ Wi-Fi จอภาพแสดงข้อมูลตารางการบิน ของว่าง เครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ห้องอาบนา้ และห้องสูบบุหรี่
* โดยห้องอาบนา้ และห้องสูบบุหรี่มใี ห้บริการเฉพาะที่ Concourse G-Block 1 (ตรงข้ามประตูขนึ้ เครื่องG2 ฝัง่ ตะวันตก)
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดและเงือ่ นไขการใช้บริการห้องรับรองพิเศษนี้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Details:

- Guest must present this voucher coupled with ICBC(Thai) credit card, boarding pass, passport, and required to sign the access request.
- This voucher is valid from today till 31 December 2020.
- 1 voucher for 1 guest, and Louis' Tavern CIP Lounges reserves the rights to limit the lounge service within 2 hours per time per day.
- Accompanying persons are allowed to access the lounge but with service charge specified by Louis' Tavern CIP Lounges.
- The services provided in the lounges are Wi-Fi access, flight information screen, snacks & refreshments, drinks, newspaper & magazines, shower & smoking room
*Shower and smoking room are provided only at CIP Concourse G-Block 1(Opposite to Departure, Gate G2) West-side.
- ICBC reserves the rights to amend, change, or cancel the terms and conditions for airport lounge access without prior notice

