
เง ือ่นไข 

 

1. รบัคะแนนสะสมง่ายๆ เท่ายอดใชจ้่ายผ่านบตัร 1 บาท = 1 ICBC EVERYDAY 

REWARDS 

 การสะสมคะแนนในรายการ “ICBC Everyday Rewards”  

⦁ สมาชิกบัตรที่ใชจ้่ายผ่านบัตรเครดิตของของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ซึง่ต่อไปนี้เรียกว่า 

“ธนาคาร”) ทกุประเภท ทกุ 1 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยคะแนนจะถูกสะสมในบัญชโีดย

อัตโนมัตแิละจะปรากฏอยู่ในใบแจง้ยอดบัญชีบัตรเครดติประจ าทุกเดือน และไม่มีก าหนดวัน

หมดอาย ุ 

⦁ คะแนนสะสมจะถูกค านวณจากการใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติของผูถ้อืบัตร จากการซือ้สนิคา้/บรกิาร

ทัง้ภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ โดยจะตอ้งเป็นประเภทรา้นคา้ภายใตเ้งือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด 

(โดยอา้งองิจาก Merchant Category Code “MCC” ตามระบบของ VISA หรอื Union Pay) และ

ขอสงวนสทิธิย์กเวน้การใหค้ะแนนสะสมในรายการเบกิถอนเงนิสด ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมทุก

ประเภท ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากการใชบ้ัตร การซือ้กองทุนทุกชนดิ และรายการทีถู่กยกเลกิหรอืทีม่กีาร

คนืในภายหลัง (กรณุาสอบถามประเภทรา้นคา้ ที ่ICBC (Thai) Call Center โทร. 0 2629 5588)  

⦁ รายการใชจ้่ายผา่นบัตรเสรมิ จะถูกน ามาค านวณคะแนนสะสม โดยคะแนนสะสมจะปรากฏรวมอยู่

ในใบแจง้ยอดบัญชขีองบัตรหลัก 

 

2.คะแนนสะสมX2 เอาใจสายเดนิทาง ไมว่า่จะบนิเทีย่วไทยหรอืไปเทีย่วนอก 

ยอดใชจ้่ายผ่านบัตรฯ ทุก 1 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน (ปกต ิ1 บาท รับคะแนนสะสม 1 

คะแนน)  

เงือ่นไขการรับคะแนนสะสม “ICBC Everyday Rewards”  

⦁ หมวด Airline (MCC: 3000-3001,3005-3013,3015-3016,3022,3025-3026,3029,3034-

3035,3039,3042 -3043,3047,3050 -3051,3058,3066,3069,3072,3075 -3079 , 

3082,3084,3090,3098-3100,3102,3103,3112,3127,3136,3144,3174,3180,3181,3183, 

3206,3211,3245,3256,3260-3261,3294,3299,3301,4511)  

⦁ หมวดโรงแรม (MCC: 3501-3546,3548-3604,3607-3609,3612-3615,3617-3732,3734-

3836,7011) 

⦁ หมวด Tour Operators (MCC: 4722)  

 



3. ผอ่นจา่ยสบายไรด้อกเบีย้ 0% นาน 3เดอืน  

เงือ่นไขเฉพาะรายการใชจ้่ายตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ และรวมกันทุกรายการไมต่ ่ากวา่ 

3,000 บาท 

 

4. อ ิม่จุใจ สบายกระเป๋า กบัเครดติเงนิคนื 4% เมือ่มยีอดใชจ้า่ย ณ รา้นอาหารผา่นบตัร

เครดติต ัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ 

⦁ เครดติเงนิคนืจะค านวณจากยอดใชจ้่ายผา่นบัตรเครดติ ณ รา้นอาหารท่ัวโลก ตัง้แต ่1,000 บาท

ขึน้ไป/เซลสส์ลปิ  

⦁ จ ากัดการใหเ้ครดติเงนิคนืไมเ่กนิ 100 บาท/หมายเลขบัตร/เดอืน (เทยีบเท่ายอดใชจ้่าย 2,500 

บาท) หรอืสงูสดุไมเ่กนิ 1,200 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย (เทยีบเท่า

ยอดใชจ้า่ย 30,000 บาท)  

 

⦁ ผูถ้อืบัตรจะไดรั้บเครดติเงนิคนื 4% เมือ่ใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติไอซบีซี ี(ไทย) Horoscope ยู

เนี่ยนเพย ์ณ รา้นอาหารท่ัวโลก ทีร่ะบ ุMCC Code หมวดรา้นอาหาร 5462, 5811, 5812, 5814 

ตามระบบของธนาคารเทา่นัน้  

 

5. รบัคะแนนสะสม“ICBC Everyday Rewards”  5 เทา่ในเดอืนเกดิ 

⦁ ส าหรับเดอืนเกดิของผูถ้อืบัตรรวมการใหค้ะแนนสะสมพเิศษในเดอืนเกดิและในหมวดท่องเทีย่ว

และสายการบนิรวมกันที ่200,000 คะแนน/ลกูคา้ ในเดอืนเกดิ  

⦁ ส าหรับเดอืนอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชเ่ดอืนเกดิของผูถ้อืบัตรรวมการใหค้ะแนนสะสมพเิศษในหมวดท่องเทีย่ว
และสายการบนิรวมกันที ่200,000 คะแนน/ลกูคา้/เดอืน  
 
 
6. ไกลแค่ไหนก็ไม่ตอ้งกลวัเปลอืงน า้มนั รบัเครดติเงนิคนื 6% เมือ่เตมิน า้มนัทีส่ถานี

บรกิารน า้มนั ต ัง้แต ่800 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ 

⦁ ผูถ้อืบัตรรับเครดติเงนิคนื 6% เมือ่เตมิน ้ามันทีส่ถานีบรกิารน ้ามันท่ัวประเทศ และช าระเงนิผ่าน

บัตรเครดติไอซบีซี ี(ไทย) Horoscope ยเูนีย่นเพย ์ตัง้แต ่800 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ  

⦁ จ ากัดเครดติเงนิคนื 120 บาท/หมายเลขบัตร/เดอืน (เทยีบเท่ายอดใชจ้่าย 2,000 บาท) หรอื

สงูสดุ 1,440บาท/หมายเลขบัตร/ปี (เทยีบเทา่ยอดใชจ้า่ย 24,000 บาท/ปี)   

⦁ เครดติเงนิคนื 6% จะถูกค านวณจากการใชจ้่ายในสถานีน ้ามันทีใ่ช ้ MCC 5541-5542 ตามระบบ

ของธนาคารเทา่นัน้ 



7. รบัสทิธิซ์ ือ้ E-Voucher เพือ่ใชบ้รกิารกบั Dragon Pass Lounge สงูสดุ 6 คร ัง้/ปี ใน

ราคาพเิศษ  

⦁ ผูถ้อืบัตรเครดติ ICBC Horoscope platinum รับสทิธิซ์ ือ้ E-Voucher เพือ่ใชบ้รกิาร Dragon 

Pass Lounge 1 ครัง้ ณ หอ้งพักรับรองทีส่นามบนิกวา่ 1,400 แหง่ท่ัวโลกในราคาพเิศษ 450 บาท 

จากราคาปกต ิ1,020 บาท (อา้งองิจากอัตราแลกเปลีย่นวันที ่9 กุมภาพันธ ์2565) โดยตดิต่อที่

หมายเลขโทรศัพท ์ 0 2205 7868 ซึง่เป็นบรกิารของบรษัิท Aspire Lifestyle Service 

•จ ากัดการซือ้ E-Voucher เพือ่ใชบ้รกิาร Dragon Pass Lounge สงูสดุ 6 ครัง้/ปี/หมายเลขบัตร

ประชาชน 

• เมือ่ผูถ้อืบัตรตกลงจองใชบ้รกิาร Dragon Pass ผูถ้อืบัตรจะตอ้งท าการช าระบรกิารกับบรษัิท 

Aspire Lifestyle Serviceโดยใชบ้ัตรเครดติ ICBC (Thai) Horoscope UnionPay เทา่นัน้  

•ผูถ้อืบัตรจะไดรั้บ E-Voucher ทางอเีมลท์ีแ่จง้ไวภ้ายใน 24 ชั่วโมง หลังจากจองและช าระบรกิาร 

Dragon Pass โดย E-Voucher นีม้อีายตุามทีร่ะบตุาม E-Voucher ทีผู่ถ้อืบัตรไดรั้บ 

•ผูถ้อืบัตรตอ้งแสดงหลักฐานแสดงตัวตน คอื บัตรประชาชน หรอื Passport หรอื Boarding Pass 

ก่อนเขา้ใชบ้รกิาร ณ หอ้งพักรับรองทีส่นามบนิโดยชือ่ภาษาอังกฤษใน E-Voucher ตอ้งตรงกับ

หลักฐานทีท่า่นแสดงเทา่นัน้  

•ธนาคารขอสงวนสทิธิก์ารใชบ้รกิาร Dragon Pass ส าหรับผูถ้อืบัตรเครดติ ICBC (Thai) 

Horoscope Unionpay เท่านัน้ หากผูต้ดิตามมคีวามประสงคท์ีจ่ะใชบ้รกิาร Dragon Pass จ าเป็น

จะตอ้งมาใชบ้รกิารพรอ้มผูถ้อืบัตร 

• ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอืน่ๆ เป็นไปตามที ่ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) และ Aspire Lifestyle Service 

(ประเทศไทย) ก าหนด โปรดตรวจสอบขอ้ก าหนดและเงือ่นไขกอ่นท ารายการ  

• ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้และบรกิาร หากมขีอ้สงสัยหรอืปัญหา กรุณา

ตดิตอ่ผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารโดยตรง  

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด และเงือ่นไข/สทิธิป์ระโยชน์ใดๆ ของรายการ

สง่เสรมิการขายนี ้โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืบัตรทราบลว่งหนา้ภายใน 30วนั  

• ผูถ้อืบัตรสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิหรอืก่อนใชบ้รกิารไดท้ี ่ฝ่ายลูกคา้สัมพันธข์องบรษัิท 

Aspire Lifestyle Service (ประเทศไทย) โทร. 0 2205 7868 ในวนัและเวลาท าการ (จันทร ์- เสาร ์

เวลา 09.00-18.00 น.) ยกเวน้วันอาทติยแ์ละวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือศกึษาขอ้มูลอืน่ ๆ เพิม่เตมิ

จากเว็บไซต ์DragonPass หรอื แอปพลเิคชัน่ DragonPass บนโทรศัพทม์อืถอื  

• ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) Call Center หมายเลขโทรศัพท ์0 2629 5588  

 

 



เง ือ่นไขส าหรบัการเครดติเงนิคนื 

⦁ เครดติเงนิคนืจะถกูค านวณจากวนัทีท่ ารายการเทา่นัน้ 

⦁ ธนาคารจะท าการเครดติเงนิคนืเขา้บัญชผีูถ้ือบัตรในรอบถัดไปของเดอืนทีม่ยีอดใชจ้่ายตาม

เงือ่นไข โดยจะแสดงรายการเครดติเงนิคนืในใบแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยบัตรเครดติ 

⦁ ธนาคารจะค านวณยอดใชจ้า่ยและยอดเครดติเงนิคนืของบัตรเสรมิแยกจากบัตรหลัก 

⦁ ผูถ้อืบัตรทีจ่ะมสีทิธิไ์ดรั้บเครดติเงนิคนืจะตอ้งยังคงมสีภาพเป็นสมาชกิบัตรเครดติและไมไ่ดผ้ดินัด

ช าระเงนิใดๆ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน่นีจ้นถงึวนัทีธ่นาคารท าการเครดติเงนิคนื 

⦁ สทิธิใ์นการไดรั้บเครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอนใหผู้อ้ ืน่หรอืเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืของรางวัล

อืน่ได ้ในกรณีผูถ้อืบัตรยกเลกิรายการซือ้สนิคา้/บรกิาร ทางธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการ

ค านวณยอดใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากรายการนัน้ๆ ภายใตเ้งือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด 

 

เง ือ่นไขส าหรบัการคดิค านวณคะแนนสะสม 

⦁ การคดิค านวณคะแนนสะสม ICBC Everyday Rewards ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้ รายการ

ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การซือ้กองทุนทุกประเภท ยอดค่าเบีย้ประกันชวีติควบการลงทุน 

Unit Linked (MCC 6211) ยอดช าระคา่ภาษี อากร การประมลูทะเบยีน การเบกิเงนิสดลว่งหนา้ 

ยอดช าระค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ยอดใชจ้่ายแบ่งช าระรายเดือนที่ ยังมไิดช้ าระ ยอดซื้อเงนิตราสกุล

ตา่งประเทศ และยอดใชจ้า่ยทีม่กีารยกเลกิ 

⦁ ธนาคารจะค านวณยอดใชจ้า่ยและยอดเครดติเงนิคนืของบัตรเสรมิแยกจากบัตรหลัก 

 

เง ือ่นไขรวม 

⦁ รายการสง่เสรมิการขายนีไ้มส่ามารถใชร้ว่มกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ได ้

⦁ ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด และเงื่อนไข/สทิธปิระโยชน์ใดๆ ของ  

โปรโมชนั โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืบัตรทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  และในกรณีมขีอ้พพิาทหรอืขอ้

โตแ้ยง้ใด ๆ ค าตัดสนิของธนาคารถอืเป็นทีส่ดุ 

⦁ ระยะเวลารายการสง่เสรมิการขายคอื วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึ 28 กมุภาพันธ ์2566 

⦁ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) Call Center เบอร ์0 2629 5588 


