
Hotel

เมื่อใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ในหมวดส�นค�าและร�านค�าที่ร�วมรายการ
when have spending via ICBC (Thai) credit card in the participating categories 

and merchants reaches the amount specified

**จำกัดเครดิตเง�นคืน 300 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือนหร�อสูงสุด 1,800 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการส�งเสร�มการขาย 

ยอดใช�จ�าย / เซลส�สล�ป เครดิตเง�นคืน

1,000บาทข�้นไป 50
5,000 300

**Limit cash rebate THB300 / credit card number/month or limit THB 1,800 /credit card number throughout the campaign period.

THB or more

บาทข�้นไป
THB or more

Spending / sales slip Cash Rebate 

บาท THB

บาท THB

บาทTHB

รับเครดิตเง�นคืน

สูงสุด!
Get cash rebate

Up to!

จอดรถฟร�! 4 ชั่วโมง 
ณ ศูนย�การค�า เซ็นทรัลเว�ลด�

Value 300 Baht

รับ e-voucher Starbucks มูลคา 300 บาท 
เมื่อใชจายตั้งแต 1,500 บาทขึ้นไป / เซลสสลิป

ผานบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย ตามเว็ปไซตที่กำหนด

When spending at least THB1,500 / sales slip 
via ICBC (Thai) UnionPay Credit Card at participating websitesFree!! 4-Hours parking when have spending via ICBC (Thai) UnionPay 

Platinum Credit Card at least THB300 / sales slip at CentralWorld

เมื่อมียอดใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย� แพลทินัม 
ตั้งแต� 300 บาทข�้นไป / เซลส�สลิป

เมื่อมียอดใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย� แพลทินัม 
ตั้งแต� 300 บาทข�้นไป / เซลส�สลิป

รับสวนลด 20%  สำหรับคาหองพัก บริการสปา และทริปทองเที่ยว
- สวนลดคาหองพัก 20% จากราคา Best Available Rate ที่ปรากฏบนหนาเว็บไซตของโรงแรม 
- สวนลด 15% สำหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม 
- สวนลด 20% สำหรับบริการสปา ทริปทองเที่ยว กิจกรรม รานคาและบริการซักรีดในโรงแรม

รับสวนลด 15% สำหรับคาหองพัก
สวนลดคาหองพัก 15% จากราคา Best Flexible Rate 

Enjoy 20% Discount for Accommodation, Spa and Excursions

Enjoy 15% Discount for all room types

เง�่อนไข Conditions

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565
Today - 31 Dec 2022 

เง�่อนไข Conditions

วันนี้ - 31 พ.ค. 2566
Today - 31 May 2023 

เง�่อนไข Conditions

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565
Today - 31 Dec 2022 

เง�่อนไข Conditions

วันนี้ - 1 ธ.ค. 2565
Today - 1 Dec 2022 

- Enjoy 20% discount from best available rate that appeared on 
  the hotel´s website for hotel rooms. 
- Enjoy 15% discount on food and beverages. 
- Enjoy 20% discount on spa, excursions, activities, resort shop, and laundry

Get 15% discount of best flexible rate 

รับสวนลด 15% สำหรับคาหองพัก
สวนลดคาหองพัก 15% จากราคา Best Flexible Rate ที่ปรากฏบนหนาเว็บไซต 

Enjoy 15% discount for all room types
Enjoy 15% off best flexible rate for all room categories available from the price appeared 

on Fraser´s brand website 

รับสวนลดคาหองพัก สปา และคาอาหารที่โรงแรม Royal Cliff Hotels Group

เมื่อชำระคาบริการผานบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)
สวนลดคาหองพัก 12% จากราคา Ultimate Flexible Rate พรอมอาหารเชา 
สวนลด 10% สำหรับคาอาหารและเครื่องดื่มที่หองอาหารของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป (ไมรวมบุฟเฟตและโปรโมชั่น) 
สวนลด 20% สำหรับบริการนวดไทย หรือนวดผอนคลายศีรษะ, คอ, บา ที่คลิฟ สปา
สวนลด 15% สำหรับบริการสปาอื่นๆ

Enjoy 12% Discount on Royal Cliff Ultimate flexible rate for hotel rooms including daily breakfast. 
Enjoy 10% Discount on Food and Beverage across all outlets (excluding buffets and promotions). 
Enjoy 20% Discount on our Signature Royal Thai Massage and Anti-Stress Head, Neck, and Shoulder Massage. 
Enjoy 15% Discount on all spa treatments and products at Cliff Spa (excluding promotions).

Special offer at Royal Cliff Hotels Group via ICBC (Thai) credit card 

รับส�วนลด
สูงสุด
Get discount up to

off

ผ�าน via  www.agoda.com/icbcth

ผ�าน via  www.agoda.com/unionpayth
เง�่อนไข Conditions

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565
Today - 31 Dec 2022 

เง�่อนไข Conditions

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS พ�มพ� JOY (วรรค) ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) 16 หลัก ส�งมาที่ 098 269 5588 (ค�าบร�การครั้งละ 3 บาท)

Register via SMS by typing JOY (space) followed by 16 digits of your ICBC (Thai) credit card number and send to 098 269 5588 (THB3/SMS)

Let’s go travel. Satify your wanderlust 

with ICBC (Thai) Credit Card 
รับเครดิตเง�นคืนจ�ใจ กับ บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ทั้งเที่ยวไทยและเที่ยวนอก

รับเครดิตเง�นคืนสูงสุด Get cash rebate up to  

**
บาท THB

ยอดใชจาย / เซลสสลิป เครดิตเงินคืน

8,000 150
25,000 500

Spending / Sales slip Cash rebate

บาทขึ้นไป
THB or more

บาทขึ้นไป
THB or more

บาท THB

บาท THB

**จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน หรือ สูงสุด 4,000 บาท ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

**Get the maximum cash rebate for THB4,000 throughout campaign

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565
Today - 31 Dec 2022 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS พ�มพ� WOW (วรรค) ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) 16 หลัก ส�งมาที่ 098 269 5588 (ค�าบร�การครั้งละ 3 บาท)

Register via SMS by typing WOW (space) followed by 16 digits of your ICBC (Thai) credit card number and send to 098 269 5588 (THB3/SMS)

เง�่อนไข Conditions

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565
Today - 31 Dec 2022 

เง�่อนไข Conditions

เง�่อนไข Conditions

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565
Today - 31 Dec 2022 

เง�่อนไข Conditions

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565
Today - 31 Dec 2022 

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565
Today - 31 Dec 2022 

เง�่อนไข Conditions

วันนี้ - 30 มิ.ย. 2566
Today - 30 Jun 2023 

WOW

สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย / Privilege for ICBC (Thai) UnionPay Credit Card

ICBC Everyday Rewards สามารถแลกเปน

Every 100,000 ICBC Everyday Rewards able redeem to

FlyerBonus 1,250 คะแนน  Flyer Bonus 1,250 points

โคดสวนลดมูลคา 500 บาท เมื่อสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศผาน www.bangkokair.com/icbct
THB500 instant discount code when reserve domestic ticket via www.bangkokair.com/icbct

ทุก 100,000 คะแนน 

80% สวนลด
โปรแกรม Ultra Bright Pulse

เพียง 1,499 ราคาปกติ 8,000 บาท
เลเซอรหนาใส ลดรอยสิวและฝากระ

Ultra Bright Pulse is an aesthetic laser for brighten skin and reduce acne scars

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-000-9800, 088-887-8900 
หรือ LINE Official: @theklinique  

For more information call 080-000-9800, 088-887-8900 
or LINE Official: @theklinique  

Only 1,499 Baht/time (Regular price 8,000 Baht)

*เงื่อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด  Terms and conditions apply


