
เง่ือนไข: 1. จำกัดการเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดใชจายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเทาน้ัน  2. ยอดใชจายท่ีนำมาคำนวณไมรวมยอดกดเงินสดลวงหนา ดอกเบ้ีย คาปรับ และคาธรรมเนียมทุกประเภท รายการโอนเงินเขา
บัญชี ยอดซ้ือกองทุน LTF/RMF ทุกประเภท  3. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/บัตรเครดิตหมายเลขเดียวกัน/เดือน  4. ธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนเขาบัญชีผูถือบัตรในใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตรอบถัดไปของ
เดือนท่ีมียอดใชจาย  5. ยอดใชจายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมจะคำนวณแยกจากบัตรหลัก  6. สมาชิกท่ีจะมีสิทธิไดรับเงินคืนจะตองยังคงมีสภาพเปนสมาชิกบัตรเครดิตและไมไดผิดนัดชำระเงินใดๆตลอด
ระยะเวลาสงเสริมการขายน้ีจนถึงวันท่ีธนาคารทำการเครดิตเงินคืน  7. สิทธ์ิในการไดรับเครดิตเงินคืนไมสามารถโอนใหผูอ่ืนหรือเปล่ียนแปลงเปนเงินสดได ในกรณีผูถือบัตรยกเลิกรายการซ้ือสินคา/บริการ ทางธนาคารฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเครดิตเงินคืนภายใตเงื่อนไขที่กำหนด  8. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี ที่ออกในประเทศไทย เทานั้น  9. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิก
สิทธิประโยชนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพิมพ  ขอกำหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ เปนไปตามท่ีธนาคารฯกำหนด คำตัดสินของธนาคารถือเปนส้ินสุด ธนาคารมิไดมีสวนเก่ียว
ของกับการจำหนายสินคา/บริการของรานคา หากมีปญหาหรือขอสงสัย โปรดติดตอรานคาหรือผูใหบริการโดยตรง 10. ตัวอยางการคำนวณเครดิตเงินคืน เชน ยอดใชจายสะสมเดือนต.ค. 58 เทากับ 18,000 บาท จะ
ไดรับเครดิตเงินคืนเทากับ 360 บาท, ยอดใชจายสะสมเดือนพ.ย. 58 เทากับ 65,000 บาท จะไดรับเครดิตเงินคืนเทากับ 1,500 บาท 11. ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นได

Conditions: 1. Cash back is reserved for the retail spending occurred in Thailand only.  2.  Cash advance, interest, penalties, all finance charges and fees, cash transfer to saving, and LTF/RMF or 
any fund spending are not accountable in spending eligible for cash back.  3. Limit cash back at THB 1,500/card number/month.  4. Cash back will be credited into cardholders' next statement.  
5. Cash back of primary card and supplementary card will be calculated separately.  6. Cash back is reserved for cardholder whose card status is normal with good payment history throughout 
the promotional period and until the date of credited cash back.  7. Cash back cannot be transferred/converted/exchanged into cash. In case of void transaction, the Bank reserves the right to 
cancel the cash back according to terms and conditions.  8. Cash back is reserved for ICBC Credit Card issued in Thailand only.  9. The Bank reserves the right to amend or cancel the terms 
and conditions of promotions without any prior notice. In case of any disagreement/dispute, the Bank’s decision is final. The Bank is not involved in or responsible for production, sales or services 
of merchants. In case of damage or incompleteness of merchandise, please contact merchant directly.  10. Example of cash back calculation: Accumulative local spending in October 2015 is 
THB 18,000, then cash back is THB 360 / Accumulative local spending in November 2015 is THB 65,000, then cash back is THB 1,500.  11. This promotion is not applicable for any other promotions.

Nov - Dec 2015

คุ�มสุดๆ กับ 
บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)
รับง�ายๆ เครดิตเง�นคืนสูงสุด 1,500 ต�อเดือน
เมื่อใช�จ�ายทั่วไทย ตั้งแต� 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 58
Get cashback maximum at THB 1,500/month for 
accumulative spending in Thailand. 1 Oct - 31 Dec 15

รับฟร�! บัตรชมภาพยนตร�ที่นั่งปกติในระบบ 2D จำนวน 1 ที่นั่ง 
เพ�ยงแสดงบัตรเครดิต/เดบิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่เคาน�เตอร�
จำหน�ายบัตรชมภาพยนตร� ทุกวันศุกร� ตลอดเดือนพฤศจ�กายน 2558

เงื่อนไข: เฉพาะบัตรเครดิต/เดบิตไอซีบีซี ที่ขึ้นตนดวย “62” และออกในประเทศไทยเทานั้น • สิทธิพิเศษนี้ไม
สามารถใชท่ี Quartier CineArt • จำกัดวันละ 1 สิทธ์ิ/หมายเลขบัตร • จำกัด 200 ท่ีน่ังตลอดระยะเวลาโปรโมช่ัน 

• Reserved for ICBC credit/debit card starting with “62” and issued in Thailand only • This  promotion 
cannot be used at Quartier CineArt • Limit 1 seat/credit card no./day • Limit 200 seats throughout 
promotional period

เฉพาะบัตรไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย�

ดูหนังฟร� ทุกศุกร� ตลอดเดือนพฤศจ�กายนนี้ 

รับเครดิตเง�นคืน

ยอดใช�จ�ายสะสม
ต�อบัตรต�อเดือนทุกๆ  

บาท5,000

รับเครดิตเง�นคืน

ยอดใช�จ�ายสะสม
ต�อบัตรต�อเดือนตั้งแต� 

บาทข�้นไป50,000

บาท1,500

120 บาท

Cash Back

Accumulative 
spending/card/month

Every ฿5,000

Cash Back

Accumulative 
spending/card/month

and
above฿50,000

฿1,500

฿120

Get free movie ticket on every Friday througout November 2015 
for ICBC (Thai) UnionPay Credit/Debit Card 



กรุณาตรวจสอบเง�อ่นไข ณ จ�ดขาย หร�อส่ืออ่ืนๆ ของธนาคาร / Please see more terms and conditions at merchant's point-of-sale or other communication materials of the Bank.
เง� ่อนไขรวมอื่นๆ สำหรับร�านค�าที่ร�วมรายการส�งเสร�มการขาย: ประเภทบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี ว�ซ�า และ / หร�อยูเนี่ยนเพย� ที่เข�าร�วมเป�นไปตามที่ร�านค�า/สถานบร�การกำหนด ไม�สามารถใช�ร�วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง� ่อนไขโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
Other conditions of participating merchants: Types of ICBC (Thai) Credit Card, VISA and/or UnionPay, applicable for this promotion 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.

Dining

•  15% discount on food at The Dining Room, and Palette
•  Today – 31 Oct 16
Na Watgage Rd., Watgate, Amphur Muang, Chiangmai Tel. 053 247 788

SAB Indy

•  10% discount on food
•  Today – 30 Apr 16

วันนี้ – 30 เม.ย. 59

ส�วนลด 10% ค�าอาหาร 

Prasertmanukitr Rd. Tel. 0 81996 9656

Siam 77

•  5% discount on food
•  Today – 31 Mar 16

วันนี้ – 31 มี.ค. 59

ส�วนลด 5% ค�าอาหาร 

Rama 5 Bridge, Pibul Songkram  Rd. Tel. 0 2527 7535

Siam Wisdom

•  10% discount on food
•  Today – 30 Apr 16

วันนี้ – 30 เม.ย. 59

ส�วนลด 10% ค�าอาหาร 

Sukhumvit 31 (Sawasdee) Tel. 0 2260 7811

Baan Ploy Restaurant

•  5% discount on food with minimum THB1,000 spent 
•  Today – 31 Oct 16

วันนี้ – 31 ต.ค. 59

ส�วนลด 5% ค�าอาหาร 

Bangkhuntien Rd., Samae Dam, Bangkok Tel. 0 2416 9999

Baan Ploy Shabu Shabu

เมื่อทานอาหารตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป

•  5% discount on food with minimum THB1,000 spent 
•  Today – 31 Oct 16

วันนี้ – 31 ต.ค. 59

ส�วนลด 5% ค�าอาหาร 

Bangkhuntien Rd., Samae Dam, Bangkok Tel. 0 2416 9999

เมื่อทานอาหารตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป

137 Pillars House

วันนี้ – 31 ต.ค. 59

ส�วนลด 15% ค�าอาหาร 
ที่ห�องอาหาร The Dining Room และ Palette  



Hotel Dining

Windsor Café Restaurant

• Come 4 Pay 3 for lunch buffet and dinner buffet either or get THB 150 discount for every THB 1,000 spent 
(discount can be used at next visit)

มา 4 จ�าย 3

วันนี้ – 31 ม.ค. 59 / Today - 31 Jan 16Hotel Winsor Suites & Convention, Sukhumvit 20 Tel. 0 2262 1234

Hotel Windsor Suites & Convention

สำหรับบุฟเฟ�ต�มื้อกลางวันและมื้อเย็น (บุฟเฟ�ต�มื้อเย็น เฉพาะวันศุกร� วันเสาร� และวันอาทิตย�เท�านั้น)

หร�อ เลือกรับส�วนลด 150 บาท เมื่อมียอดใช�จ�ายทุกๆ 1,000 บาท/เซลล�สลิป (ส�วนลดสำหรับใช�ครั้งถัดไป)

Pizza Connection 

•  20% discount on food

ส�วนลด 20% ค�าอาหาร 

The Golden Palace Restaurant

• Come 4 Pay 3 for lunch buffet and dinner buffet either or get THB 150 discount for every THB 1,000 spent 
(discount can be used at next visit)

มา 4 จ�าย 3 สำหรับบุฟเฟ�ต�มื้อกลางวันและมื้อเย็น (บุฟเฟ�ต�มื้อเย็น เฉพาะวันศุกร� วันเสาร� และวันอาทิตย�เท�านั้น)

หร�อ เลือกรับส�วนลด 150 บาท เมื่อมียอดใช�จ�ายทุกๆ 1,000 บาท/เซลล�สลิป (ส�วนลดสำหรับใช�ครั้งถัดไป)

Chaophya Park Hotel, Rachadapisek Rd. Tel. 0 2290 0125, 08 0159 7537 www.chaophyapark.com 

ส�วนลด 15% ค�าอาหาร ที่ห�องอาหารจ�น – Garden Court, ห�องอาหารญี่ปุ�น – Mori Grill, ห�องอาหารนานาชาติ – Park Cafe, 
ห�องอาหารไทย ฮาลาล – Al Tara และห�องอาหารข�าวต�มบุฟเฟ�ต�

Chaophya Park Hotel

วันนี้ – 31 ต.ค. 59 / Today - 31 Oct 16

•  15% discount on food at Garden Court, Mori Grill, Park Cafe, Al Tara, and Kao Tom



Leisure

Spa

Le Sens Family Spa

•  15% discount for Platinum card, and 10% 
 for other card types on spa treatment’s 
 regular price 
•  Today – 30 Apr 16

วันนี้ – 30 เม.ย. 59

ส�วนลด 15% สำหรับบัตรแพลทินัม 
และ 10% สำหรับบัตรอื่นๆ
(เฉพาะทร�ทเม�นต�ราคาปกติ)

4th Fl. Helixquartier, 
Emquartier, Sukhumvit Rd.
Tel. 09 4674 9999

วันนี้ – 20 ธ.ค. 58

Asita Eco Resort Amphawa

• 30% discount on Superior room, and Deluxe room from resort’s website 
quoted • Not applicable on 31 Dec 15 and long public holidays during 
Songkran Festival in 2016 • Today – 30 Apr 16

วันนี้ – 30 เม.ย. 59

ส�วนลด 30% สำหรับห�องพักซูพ�เร�ยร�และดีลักซ� รวมอาหารเช�า

Taihard, Muang, Samut Songkhram Tel. 034 767 333, 08 1999 1692
สำรองห�องพักที่ www.dusit.com ด�วยรหัสโปรโมชั่น “ICBCDG” 
For reservation, visit www.dusit.com promotion code "ICBCDG"

•  20% discount on spa menu 
•  Today – 30 Apr 16

วันนี้ – 30 เม.ย. 59

Sukhumvit 23 
Tel. 0 2664 1888, 
0 2664 1380-2

Neva Spa

•  20% discount on spa treatment 
•  Today – 31 Jan 16

วันนี้ – 31 ม.ค. 59

ส�วนลด 20% ทุกทร�ทเม�นต�

Hotel Windsor Suites 
& Convention, 
Sukhumvit 20 
Tel. 0 2262 1234

(ส�วนลดจากราคาหน�าเว็บไซต�ของร�สอร�ท, ไม�สามารถใช�ได�ในวันที่ 31 ธ.ค. 58 และวันหยุด
สงกรานต� 2559)

• 25% discount on room rate given with 14 days reservation in advance • Room 
upgrade to the next category (subject to availability) • Late check out until 3 p.m. 
• 20% discount on a la carte spa treatment at Devarana Spa • Apply for Dusit Gold 
Membership at www.dusit.com to enjoy the special discount and privileges • Get 
food and beverage credit valued at THB 500 • Today – 20 Dec 15

Mulburry Spa
ส�วนลด 20% ทุกเมนูจากราคาเต็ม

ส�วนลดห�องพักสูงสุด 25% เมื่อจอง 14 วันล�วงหน�าพร�อมสิทธิ์
อัพเกรดห�อง และ late check out ถึง 15.00 น. 
ส�วนลดสปา 20% ที่ Devarana Spa 
รับส�วนลดพ�เศษดังกล�าวและสิทธิประโยชน�อื่นๆจาก 
Dusit Gold เมื่อสมัครสมาชิกฟร� ผ�าน www.dusit.com
รับเครดิตมูลค�า 500 บาท สำหรับทานอาหารระหว�างพัก


