
Hotel

 8 %

ทุกอย�างผ�อนได�เบาๆ 

นาน 3, 6 หร�อ 10 เดือน

วันนี้ – 31 ธ.ค.65
Today – 31 Dec 2022

วันนี้ – 30 มิ.ย.65
Today – 30 Jun 2022

วันนี้ – 30 มิ.ย.65
Today – 30 Jun 2022

20%รับสวนลด 15%
รับสวนลด

Get 20% discount for Accommodation
Food & Beverage & Treatment Spa

สำหรับการจองหองพักทุกประเภทในราคาปกติ
For any room types in the normal room rate

2 hours of free-flowing on selected mocktails

Get discount 

รับฟรี! ม็อกเทลไมจำกัดจำนวน (เมนูท่ีกำหนด) ในเวลา 2 ช่ัวโมง

เง�่อนไข Conditions

เง�่อนไข Conditions

เง�่อนไข Conditionsเง�่อนไข Conditions

• เฉพาะรายการใช�จ�ายตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป / เซลส�สล�ป และรวมกันทุกรายการไม�ต่ำกว�า 3,000 บาท

• สงวนส�ทธิ์เฉพาะรายการที่ถูกบันทึกและเร�ยกเก็บเป�นสกุลเง�นไทยบาทเท�านั้น

for 3, 6 or 10 months
Installment with special rate 0.59%

Just call ICBC (Thai) Call Center 02-629-5588 or ICBC Internet Banking or
Mobile Banking or ICBC (Thai) Line Official or ICBC (Thai) WeChat before

statement date to convert the retail transaction to monthly installment.
• Only the transaction with minimum spending of THB 1,000/sales slip, and accumulated installment 
     amount per each application shall not be less than THB 3,000. 
• The program is reserved for the transactions posted and billed in Thai Baht only.

เพ�ยงโทร ICBC (Thai) Call Center 02-629-5588 หร�อทำรายการผ�าน Internet Banking
หร�อ Mobile Banking หร�อ ICBC (Thai) Line Official หร�อ ICBC (Thai) WeChat

เพ�่อแจ�งเปล�่ยนยอดใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิตเป�นยอดแบ�งชำระรายเดือน

สำหรับคาอาหาร ณ หองอาหารจีน แชงพาเลซ 
หองอาหารเน็กซทู คาเฟ และ ล็อบบ้ีเลานจ
For food at Shang Palace Chinese Restaurant, NEXT2 Café, and Lobby Lounge

คาหองพัก
อาหารและเครื่องดื่ม
ทรีมเมนตสปา

หร�อรับส�วนลดสูงสุด 6% เมื่อจองห�องพักทั่วโลกที่ร�วมรายการ
เมื่อจองห�องพักที่ร�วมรายการในประเทศไทย

Get an additional 8% discount when booking accommodation in Thailand destination
Get up to 6% discount when booking worldwide 

และใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

via www.agoda.com/icbcth and paying with ICBC (Thai) credit card 

รับส�วนลด
เพ��มทันที

ผ�าน  www.agoda.com/icbcth

วันนี้ – 30 มิ.ย.65 Today – 30 Jun 2022



Hospital

Get 10% discount for medicinal expenses and ward expenses
 and exclusive medical check-up at a special price 

พร�อมโปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive ในราคาพ�เศษ 

ค�าห�อง 
ค�ายา 10%ส�วนลด  
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วันนี้ – 31 ธ.ค.65
Today – 31 Dec 2022

วันนี้ – 31 ธ.ค.65
Today – 31 Dec 2022

วันนี้ – 31 ธ.ค.65
Today – 31 Dec 2022

วันนี้ – 31 ธ.ค.65
Today – 31 Dec 2022

ที่โรงพยาบาลเจ�าพระยา
Get 5% discount for 10 medical expenses at Chaophya Hospital 

ส�วนลด  5%
ที่โรงพยาบาลว�ภาวดี

Get 5% discount for 8 medical expenses at Vibhavadi Hospital 

สําหรับค�ารักษาพยาบาลส�วนลด  5% 8 รายการ
สําหรับค�ารักษาพยาบาล

10 รายการ

หมดกังวล!ทุกค�ารักษาพยาบาล

นาน 3 เดือน

ผ�อน

Just Call ICBC (Thai) Call Center 02-629-5588 
installment with 0% for 3 months 

Medical expenses

เง�่อนไข Conditions

เง�่อนไข Conditions

เง�่อนไข Conditionsเง�่อนไข Conditions

เพ�ยงโทรผ�าน ICBC (Thai) Call Center 02-629-5588 เท�านั้น
ก�อนวันที่สรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต

เพ�ยงโทรผ�าน ICBC (Thai) Call Center 02-629-5588 เท�านั้น
ก�อนวันที่สรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต

*เงื่อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด  Terms and conditions apply


