
Privileges for ICBC (Thai) Credit Card 
สิทธิพ�เศษสำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) 

Wow! ใชคะแนนนอยลง แลกไดเร็วข�้น

บัตรกำนัลดุสิตอินเตอรเนชั่นแนล มูลคา 1,000 บาท คะแนน/points
180,000 

200,000 

Dusit Gift voucher is used for the payment of accommodation, food & beverage, and Devarana Spa at participating Dusit Hotels & Resorts • Other terms and conditions is 

specified on the gift voucher • Gift voucher is valid for 1 year after the redemption date • Redemption period starts from today to 28 Feb 17

บัตรกำนัลใช�แทนเง�นสดสำหรับค�าห�องพัก ค�าอาหาร และเทวารัณย� สปา ที่โรงแรมและร�สอร�ทในเคร�อดุสิตที่ร�วมรายการ 
• เง�่อนไขอื่นๆ เป�นไปตามที่ระบุบนบัตรกำนัล • บัตรกำนัลมีอายุ 1 ป�นับจากวันที่ทำการแลกคะแนน • วันนี้  - 28 กุมภาพันธ� 2560

Dusit International Gift Voucher THB 1,000 

วัตนว�สดยีอเะลยารง�จแ
งาทนิดเรากลูมอ�ขะลแ

*รากำทนัว 1 ยอ�นงา�ยองาทนิดเรากนอ�ก
)�ษกฤตัขกันดุยหนัวน�วเกย( .น 03.71 - 03.80 �ยติทาอ  - �ราสเนัว  .น 00.02-03.80 �รกุศ - �รทนัจนัว

โทร. 0-2763-0022
ประเภทบัตร คลาสสิก/

โกลด�/ แพลทินั่ม

 ลมเีองาท�หใง�สะจ�มรรธมรกเป�นผู�ถือบัตรว�ซ�า

ใช�สิทธิ์เวลาทำการ: โทร. 0-2763-0022

มสะสยา�จ�ชใดอยีมงอ�ตะจรตับอืถ�ูผ

•
•

เพ�่อรักษาสิทธิ์ในครั้งถัดไป

ในต�างประเทศผ�านบัตรว�ซ�าที่แจ�งใช�สิทธิ์
บัตรคลาสสิค/ โกลด� อย�างน�อย 10,000 บาท
บัตรแพลทินั่ม อย�างน�อย 20,000 บาท

ขอกำหนดและเง�อนไขการรับแผนประกันการเดินทางฟรี:

สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ทาน/เดือน โดยนับจากวันแรกที่เริ ่มเดินทาง โดยผูถือบัตรเครดิตตองแจงหมายเลขบัตรวีซาที่ตองการใชสิทธิ์พรอมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดการเดินทาง ในกรณีที่ถือบัตร

วีซามากกวา 1 ใบ สามารถเลือกใชสิทธิ์ไดเพียง 1 สิทธิ์เทานั้น • ผูถือบัตรที่ขอรับสิทธิ์นี ้จะตองมีการใชจายสะสมในตางประเทศผานบัตรวีซาที่ใช ในการขอรับสิทธิ์ในเดือนที่ผูถือบัตรเดินทางไปตางประเทศโดยกำหนด

จากวันที่ผู ถือบัตรเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่แจงเดินทางกลับประเทศไทย (บัตรคลาสสิคและบัตรทอง อยางนอย 10,000 บาท บัตรแพลทินัม อยางนอย 20,000 บาท) • วีซาขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ

ประโยชนนี้ใหเฉพาะผูที่ปฏิบัติตามเง�อนไขในการใชจายในตางประเทศดวยบัตรวีซาที่กำหนดไวเทานั้น สำหรับผูถือบัตรที่ไดรับสิทธิประโยชนนี้แลวแตมิได ใชจายดวยบัตรวีซาที่ใช ในการขอสิทธิประโยชนนี้ในตางประเทศ

ตามเง�อนไขที่กำหนดไว จะไมสามารถขอรับสิทธิประโยชนนี้ไดอีกภายในระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 • ช�อบนบัตรที่ขอใชสิทธิ์ตองตรงกับช�อ-นามสกุล ที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนของ

ผูรับสิทธิ์บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทนหากช�อบนบัตรไมตรงกับบัตรประชาชน • เม�อออกกรมธรรมแลวไมสามารถยกเลิกกรมธรรม หรือแกไขรายละเอียดบนกรมธรรมได • สิทธิประโยชนนี้

จัดขึ้นโดยบริษัทซิกน�า โบรกเกอเรจ  แอนด มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผูซื ้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง�อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง • เง�อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯกำหนด

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเง�อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีที่มีขอพิพาทใหถือคำตัดสินของบริษัทฯเปนที่สิ้นสุด รับประกันโดยบริษัท ซิกน�าประกันภัย จำกัด (มหาชน) • สอบถามเง�อนไข

เพิ่มเติมโทร. 1758 (จ.-ศ. 8.30-20.00น. และส.-อา 8.30-17.30น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)

Free complimentary travel insurance policy for Visa credit cardholders • Limit one person per policy which means that Visa cardholders who hold multiple eligible Visa credit cards will be 

eligible to get one complimentary policy • Cardholders must have an accumulative spending under the card was used to redeem for the travel insurance during travel insurance period as 

follows: THB 10,000 for classic and gold, THB 20,000 for platinum •  Visa reserves the right to not giving the privilege to cardholder who redeemed for the travel insurance policy, but did not 

meet the spending requirements again during the whole program period • Card name and ID Card name-surname must be the same person • Customer must activate travel insurance at least 

1 working day before start traveling date  • After issue travel insurance policy, customer cannot adjust travelling date or cancelation  • Today – 31 Dec 17 • More terms and conditions, please 

contact Tel. 1758 

(1/2560)

พร�อมดูแล 24 ชม. ด�วยบร�การช�วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก•
•

•
• ดูแลค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาลสูงถึง 2,000,000 บาทวงเง�นคุ�มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท

ใช�ยื่นขอว�ซ�าเชงเก�นได� (เฉพาะบัตรแพลทินั่ม)

ตั้งแต�วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560

า�นกซิกาจศทเะรปงา�ตงาทนดิเรากยภันกัะรปงอรคม�คุมาวคบรั
ยา�จ�ชใา�คมี�มไยดโ นวั 01 ดสุงสูนาน

เอกสิทธิ์…สำหรับผูถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ว�ซา



เง�อนไขรวมอ�นๆ สำหรับรานคาที่รวมรายการสงเสริมการขาย: ประเภทบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซา และ/หรือยูเนี่ยนเพย ที่เขารวมเปนไปตามที่รานคา/สถานบริการกำหนด ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอ�นๆ และสงวนสิทธิ์ใน

การเปลี่ยนแปลงเง�อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา Other conditions of participating merchants: Types of ICBC (Thai) Visa and/or UnionPay, applicable for these promotions depend on the merchant’s 

conditions. Promotions cannot be used in conjunction with any other promotions. The terms and conditions are subject to change without prior notice.

สวนลดคาอาหาร 10% ที่หองอาหารของโรงแรมที่รวมรายการ
สวนลด 15% สำหรับ a la carte treatment และ 
10% สำหรับแพ็กเก็จสปาที่ Devarana Spa 

ตั้งแต�วันนี้ – 31 ธ.ค. 60

Dusit Hotels & Resorts

(ไม�สามารถใช�ร�วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได� และเฉพาะสาขาที่ร�วมรายการ)

สำรองห�องพักล�วงหน�าที่ www.dusit.com ด�วยโปรโมชั่น code “ICBC”

สวนลดคาหอง 15% จาก Dusit Best Available Rates

15% discount on accommodation from Dusit best available rates • 10% discount on food at particitpating hotels’ restaurants • 15% discount on a la carte treatment and 10% discount 

on spa package at Devarana Spa • only at participating hotels, restaurants, Devarana Spa • The promotion cannot be used in conjunction with any other promotions • Advance reservation is 

required at www.dusit.com with promotion code “ICBC” and subject to availability • Today – 31 Dec 17

China Palace, Krua Mahanak, Prince Cafe, Shinsen 

10% discount on food for a-la-carte menu • Today – 30 Nov 17

สวนลดคาอาหาร 10% เฉพาะเมนู A La Carte 
วันนี้ – 30 พ.ย. 60

สวนลด 30% 
สำหรับตรวจสุขภาพทุกโปรแกรม
(ยกเวนโปรแกรม HDS และโปรแกรมกอนแตงงาน)

30% discount for all health check-up programs 
except HDS Program and Pre-Wedding Program 
• Today – 31 Jan 17 

สวนลด 10% คารักษาทันตกรรมทุกประเภท

Asok Montri Dental ClinicPathlab

สวนลด 3,000 บาท/ราก 
สำหรับรากเทียม Biohorizon, Nobel Biocare Replace
สวนลด 5,000 บาท/ราก 
สำหรับรากเทียม Camlog, Straumann

Asokmontree Rd., Bangkok Tel. 0 2640 8188, 08 6310 7400

วันนี้ -31 ธ.ค. 60

Prince Palace Hotel, Damrongrak Rd., Mahanak, Bangkok Tel. 0 2628 1111

www.pathlab.co.th Tel. 0 26192288, 0 26192299

วันนี้ – 31 ม.ค. 60

สวนลด 20% เฉพาะคาอาหาร
(ไม�รวมอาหารชุดพ�เศษและไม�สามารถใช�ร�วมกับโปรโมชั่นอื่น, ไม�สามารถใช�ได�กับโปรโมชั่นเทศกาลตรุษจ�น 2560 
ที่ห�องอาหาร The Mayflower)

วันนี้ – 28 ก.พ. 60

 Dusit Thani Bangkok, Tel. 0 2200 9000 ext. 2345

The Pavilion, Hamilton’s Steak House, Benjarong, 22 Kitchen & Bar, Thien Duong, The Mayflower

10% discount on dental service fee 
• THB 3,000 off for implant with Biohorizon, 
   Nobel Biocare Replace 
• THB 5,000 off for implant with Camlog, Straumann 
• Today – 31 Dec 17

วันนี้ – 31 มี.ค. 60 

รับคืน

20% discount on food only • The special set menu is not included in this promotion  
• This promotion is not applicable during 2017 Chinese New Year at The Mayflower  
• Today – 28 Feb 17

ชอป 500 บาท รับคืน 100 บาท 
เฉพาะบัตรยูเนี่ยนเพย ที่ 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพ��มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร 

Only for UnionPay card, shop THB 500 get gift voucher/coupon THB 100.  
Please see more terms and conditions from other communication channels.
Today – 31 Mar 17


