
เงื่อนไข  

1. รับคะแนนสะสมง่ายๆ เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 1 บาท = 1 ICBC Everyday Reward 

การสะสมคะแนนในรายการ “ICBC Everyday Rewards”  

•สมาชิกบตัรทีใ่ช้จ่ายผา่นบตัรเครดิต Horoscope ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ธนาคาร”) ทกุประเภท ทกุ 1 

บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยคะแนนจะถกูสะสมในบญัชีบตัรเครดติโดยอตัโนมตัิและจะปรากฏอยูใ่นใบแจ้งยอดบญัชี

บตัรเครดติประจ าทกุเดือน และไมม่ีก าหนดวนัหมดอาย ุ 

•คะแนนสะสมจะถกูค านวณจากการใช้จา่ยผา่นบตัรเครดติของผู้ถือบตัร จากการซือ้สนิค้า/บริการทัง้ภายในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ โดยจะต้องเป็นประเภทร้านค้าภายใต้เง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด (โดยอ้างองิจาก Merchant Category Code 

“MCC” ตามระบบของ VISA หรือ Union Pay) และขอสงวนสทิธ์ิยกเว้นการให้คะแนนสะสมในรายการเบิกถอนเงินสด คา่ปรับ

หรือคา่ธรรมเนยีมทกุประเภท ดอกเบีย้ที่เกิดจากการใช้บตัร การซือ้กองทนุทกุชนดิ รายการท่ีถกูยกเลกิหรือที่มีการขอคืนสนิค้า

ในภายหลงั และรายการอื่นๆตามที่ระบใุนเง่ือนไขส าหรับการคิดค านวณคะแนนสะสม  (กรุณาสอบถามประเภทร้านค้าตาม

เง่ือนไขได้ที่ ICBC (Thai) Call Center โทร. 0 2629 5588)  

•รายการใช้จ่ายผา่นบตัรเสริม จะถกูน ามาค านวณคะแนนสะสม โดยคะแนนสะสมจะปรากฏรวมอยูใ่นใบแจ้งยอดบญัชีของ

บตัรหลกั  

2.คะแนนสะสมX2 เอาใจสายเดินทาง ไม่ว่าจะบินเที่ยวไทยหรือไปเที่ยวนอก  

ยอดใช้จา่ยผา่นบตัรฯ ทกุ 1 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน (ปกติ 1 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน)  

เง่ือนไขการรับคะแนนสะสม “ICBC Everyday Rewards” ยอดใช้จ่ายผา่นบตัรฯ ที่เข้าเง่ือนไขรับคะแนนสะสมแยกตาม

ประเภทการใช้จา่ยและ MCC ดงัตอ่ไปนี ้ 

•หมวด สายการบิน (Airline) (MCC Code: 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 (Hotel) (MCC Code: 3501-3546,3548-3604,3607-3609,3612-3615,3617-3732,3734-3836,7011)  

•หมวด Travel Agencies and Tour Operators (MCC Code: 4722)  



3. ผ่อนจ่ายสบายไร้ดอกเบีย้ 0% นาน 3 เดือน  

เง่ือนไขเฉพาะรายการใช้จา่ยตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ และเมื่อรวมกนัทกุรายการต้องมียอดรวมไมต่ า่กวา่ 3,000 

บาท  

4. อิ่มจุใจ สบายกระเป๋า กับเครดิตเงนิคืน 4% เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ ร้านอาหารผ่านบัตรเครดิตตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้

ไป/เซลส์สลิป  

•เครดิตเงินคืนจะค านวณจากยอดใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิต ณ ร้านอาหารทัว่โลก ตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ  

•จ ากดัการให้เครดิตเงินคืนสงูสดุ 100 บาท/หมายเลขบตัร/เดือน หรือสงูสดุไมเ่กิน 1,200 บาท/หมายเลขบตัร/ตลอดระยะเวลา

สง่เสริมการขาย  

•ผู้ ถือบตัรจะได้รับเครดติเงินคืน 4% เมื่อใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยเูนี่ยนเพย์ ณ ร้านอาหารทัว่โลก ที่

ระบ ุMCC Code หมวดร้านอาหาร 5462, 5811, 5812, 5814 ตามระบบของธนาคารเทา่นัน้  

5. รับคะแนนสะสม“ICBC Everyday Rewards” 5 เท่าในเดือนเกดิ  

•ส าหรับเดือนเกิดของผู้ ถือบตัร รวมการให้คะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิดและในหมวดทอ่งเที่ยวและสายการบินรวมกนัสงูสดุ

ที ่200,000 คะแนน/ลกูค้า ในเดอืนเกิด  

•ส าหรับเดือนอ่ืนๆ ที่ไมใ่ชเ่ดือนเกิดของผู้ ถือบตัร รวมการให้คะแนนสะสมพิเศษในหมวดทอ่งเที่ยวและสายการบินรวมกนั

สงูสดุที่ 200,000 คะแนน/ลกูค้า/เดือนเกิด 

6. ไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเปลืองน า้มนั รับเครดติเงนิคนื 6% เมื่อเติมน า้มันที่สถานีบริการน า้มัน ตัง้แต่ 800 บาท

ขึน้ไป/เซลส์สลิป 

•ผู้ ถือบตัรรับเครดิตเงินคืน 6% เมื่อเตมิน า้มนัท่ีสถานีบริการน า้มนัทัว่ประเทศ และช าระเงินผา่นบตัรเครดติไอซีบีซี (ไทย) 

Horoscope ยเูนี่ยนเพย์ ตัง้แต ่800 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ  

•จ ากดัเครดติเงินคืน 120 บาท/หมายเลขบตัร/เดือน  หรือสงูสดุ 1,440 บาท/หมายเลขบตัร/ตลอดระยะเวลาสง่เสริมการขาย  

•เครดิตเงินคืน 6% จะถกูค านวณจากการใช้จา่ยในสถานีน า้มนัที่ใช้ MCC 5541-5542 ตามระบบของธนาคารเทา่นัน้  



หมายเหต ุ: ผู้ ถือบตัรฯต้องมียอดใช้จา่ยสะสมในหมวดอื่นๆผา่นบตัรเครดติ 3,000 บาทขึน้ไป/ลกูค้า/เดือน ภายในเดือน

เดียวกนัเทา่นัน้ จึงจะได้รับเครดติเงินคืน 4% ส าหรับยอดใช้จ่าย ณ ร้านอาหาร และ เครดิตเงินคืน 6% เมื่อเติมน า้มนัท่ีสถานี

บริการน า้มนั   

7. รับสิทธ์ิซือ้ E-Voucher เพื่อใช้บริการกับ Dragon Pass Lounge สูงสุด 6 ครัง้/ปี ในราคาพิเศษ  

•ผู้ ถือบตัรเครดิต ICBC Horoscope Platinum รับสทิธ์ิซือ้ E-Voucher เพื่อใช้บริการ Dragon Pass Lounge 1 ครัง้ ณ ห้องพกั

รับรองที่สนามบินกวา่ 1,400 แหง่ทัว่โลกในราคาพเิศษ 450 บาท จากราคาปกติ 1,020 บาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นวนัท่ี 

9 กมุภาพนัธ์ 2565) โดยติดตอ่เพ่ือจองและใช้สทิธ์ิซือ้ E-Voucher ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0 2205 7868 ซึง่เป็นบริการของ

บริษัท Aspire Lifestyle Service  

•จ ากดัการซือ้ E-Voucher เพื่อใช้บริการ Dragon Pass Lounge สงูสดุ 6 ครัง้/ปี/หมายเลขบตัรประชาชน  

•เมื่อผู้ ถือบตัรตกลงจองใช้บริการ Dragon Pass ผู้ ถือบตัรจะต้องท าการช าระบริการกบับริษัท Aspire Lifestyle Serviceโดย

ใช้บตัรเครดติ ICBC (Thai) Horoscope UnionPay เทา่นัน้  

•ผู้ ถือบตัรจะได้รับ E-Voucher ทางอีเมล์ท่ีแจ้งไว้ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากจองและช าระบริการ Dragon Pass โดย E-

Voucher นีม้ีอายตุามที่ระบตุาม E-Voucher ที่ผู้ ถือบตัรได้รับ  

•ผู้ ถือบตัรต้องแสดงหลกัฐานแสดงตวัตน คือ บตัรประชาชน หรือ Passport หรือ Boarding Pass ก่อนเข้าใช้บริการ ณ 

ห้องพกัรับรองที่สนามบินโดยช่ือภาษาองักฤษใน E-Voucher ต้องตรงกบัหลกัฐานท่ีทา่นแสดงเทา่นัน้  

•ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิการใช้บริการ Dragon Pass สาหรับผู้ ถือบตัรเครดติ ICBC (Thai) Horoscope Unionpay เทา่นัน้ หาก

ผู้ติดตามมีความประสงค์ทีจ่ะใช้บริการ Dragon Pass จ าเป็นจะต้องมาใช้บริการพร้อมผู้ ถือบตัร  

•ข้อก าหนดและเง่ือนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และ Aspire Lifestyle Service (ประเทศไทย) ก าหนด โปรด

ตรวจสอบข้อก าหนดและเง่ือนไขก่อนท ารายการ  

•ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีข้อสงสยัหรือปัญหา กรุณาตดิตอ่ผู้ขายสนิค้าหรือผู้

ให้บริการโดยตรง  

•ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนด และเง่ือนไข/สทิธ์ิประโยชน์ใดๆ ของรายการสง่เสริมการขายนี ้โดยจะแจ้ง

ให้ผู้ ถือบตัรทราบลว่งหน้าภายใน 30วนั  



• ผู้ ถือบตัรสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิหรือก่อนใช้บริการได้ที่ ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัท Aspire Lifestyle Service 

(ประเทศไทย) โทร. 0 2205 7868 ในวนัและเวลาทาการ (จนัทร์ -เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.) ยกเว้นวนัอาทติย์และวนัหยดุ

นกัขตัฤกษ์ หรือศกึษาข้อมลูอื่น ๆ เพิ่มเตมิจากเว็บไซต์  DragonPass หรือ แอปพลเิคชัน่ DragonPass บนโทรศพัท์มือถือ  

•ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) Call Center หมายเลขโทรศพัท์ 0 2629 5588  

เงื่อนไขส าหรับการเครดิตเงนิคืน  

•เครดิตเงินคืนจะถกูค านวณจากวนัท่ีท ารายการเทา่นัน้ 

•ผู้ ถือบตัรฯต้องมยีอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผา่นบตัรเครดติ 3,000 บาทขึน้ไป/ลกูค้า/เดือน ภายในเดือนเดียวกนัเทา่นัน้ จงึ

จะได้รับเครดติเงินคืน 4% ส าหรับยอดใช้จา่ย ณ ร้านอาหาร และ เครดิตเงินคืน 6% เมื่อเติมน า้มนัที่สถานีบริการน า้มนั   

•ธนาคารจะท าการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีผู้ ถือบตัรในรอบถดัไปของเดือนทีม่ียอดใช้จ่ายตามเง่ือนไข โดยจะแสดงรายการ

เครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดคา่ใช้จ่ายบตัรเครดติ  

•ธนาคารจะค านวณยอดใช้จา่ยและยอดเครดิตเงินคืนของบตัรเสริมแยกจากบตัรหลกั  

•ผู้ ถือบตัรท่ีจะมีสทิธ์ิได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องยงัคงมีสภาพเป็นสมาชิกบตัรเครดิตและไมไ่ด้ผิดนดัช าระเงินใดๆ ตลอด

ระยะเวลาโปรโมชัน่นีจ้นถงึวนัท่ีธนาคารท าการเครดติเงินคืน  

•สทิธ์ิในการได้รับเครดิตเงินคืนไมส่ามารถโอนให้ผู้ อ่ืนหรือเปลีย่นแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวลัอ่ืนได้  

•ในกรณีผู้ ถือบตัรยกเลกิรายการซือ้สนิค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการค านวณยอดใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จาก

รายการนัน้ๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด  

เง่ือนไขส าหรับการคิดค านวณคะแนนสะสม  

•การคิดค านวณคะแนนสะสม ICBC Everyday Rewards ไมร่วมรายการดงัตอ่ไปนี ้รายการดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีม 

การซือ้กองทนุทกุประเภท ยอดคา่เบีย้ประกนัชีวติควบการลงทนุ Unit Linked (MCC 6211) ยอดช าระคา่ภาษี อากร การ

ประมลูทะเบียน การเบิกเงินสดลว่งหน้า ยอดช าระคา่น้า คา่ไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายแบง่ช าระรายเดือนที ่ยงัมิได้ช าระ ยอดซือ้

เงินตราสกลุตา่งประเทศ และยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลกิ  

•ธนาคารจะค านวนคะแนนสะสมของบตัรเสริมแยกจากบตัรหลกั  

 



เงื่อนไขรวม  

•รายการสง่เสริมการขายนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอื่นๆ ได้  

•ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนด และเง่ือนไข/สทิธิประโยชน์ใดๆ ของ โปรโมชนั โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัร

ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นท่ีสดุ  

•ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการ หากมีข้อสงสยัหรือปัญหา กรุณาตดิตอ่ผู้ขายสนิค้าหรือผู้

ให้บริการโดยตรง 

•ระยะเวลารายการสง่เสริมการขายคือ วนัท่ี 1 มีนาคม 2566 ถึง 29 กมุภาพนัธ์ 2567  

•สอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ที่ ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) Call Center เบอร์ 0 2629 5588 


