
สำหรับค�าโดยสาร Flex, Flex Plus 

ตอที่ 1 สวนลดสูงสุด 10%

ลงทะเบียนรับเงินคืน พิมพ� EMR เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งไปที่ 4806026 (ค�าบริการส�งครั้งละ 3 บาท) ตัวอย�าง EMR 4377503812345678 

EMR

รับสวนลดและเงินคืนทุกเสนทาง

สำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจที่

emirates.com/standardchartered

สวนลด 10% สวนลด 5%

สำหรับค�าโดยสาร Saver 

รับเงินคืน 250 บาท ทุกๆ ยอดใช�จ�าย 10,000 บาท/เซลส�สลิป (จำกัดเงินคืนสูงสุด
500 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน และ 1,000 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ)

ตอที่ 2 รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

จองและออกบัตรโดยสารตั้งแต� 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 59

ออกเดินทางตั้งแต� 6 ส.ค. 59 - 31 มี.ค. 60

จองทริปสำหรับวันหยุดครั้งตอไปกันไดเลยที่

https://thailand.airasiago.com/scbt

ลดเพิ่ม

10%
6 ส.ค. - 6 ต.ค. 59

ผ�าน Wongnai แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต�
ด�วยบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด

เม�อซื้อดีลรานอาหาร

Wongnai Deals

ลดเพิ่ม

10%
สำหรับโรงแรมที่ร�วมรายการ ใช�รหัสส�วนลดSCAAG1601

จอง 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 59 เข�าพักได�ถึง 31 มี.ค. 60

วันแมนี้ ใหคุณไดใชเวลา

รวมกันมากขึ้น

เลมที่ 7 : ส.ค. - ก.ย. 59

บินกับ AirAsia ผอน 0% 3 เดือน

ชอปที่เมกาบางนา รับบัตร Starbucks

แพ็คเกจ โรงแรม + เที่ยวบิน

3 วัน 2 คืนไป-กลับ

กรุงเทพฯ-สิงคโปร 

เริ่มตนเพียง 5,500 บาท

(อัตราดังกล�าวรวมค�าโรงแรม+บัตรโดยสารเครื่องบิน +ภาษีและค�าธรรมเนียมต�างๆ แล�ว)



สิทธิพิเศษที่รานอาหาร เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595

Dining 

ชอปออนไลนที่

www.KingPowerOnline.com

รับสิทธิพิเศษ 2 ตอ

วันนี้ - 30 ก.ย. 59

ชอปออนไลนที่

www.Lazada.co.th

วันนี้ - 30 ก.ย. 59

ชอปออนไลนที่

www.central.co.th

วันนี้ - 30 ก.ย. 59

ตอที่ 1 รับสวนลดสูงสุด 20% ไมมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ

ตอที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท

โดยใช�รหัสส�วนลด SCKP20 (จำกัดสิทธิ์การใช�รหัส 1 ครั้ง/1 การสั่งซื้อ/1 บัญชีสมาชิก)

ตอที่ 1 รับเงินคืน 3% ทุก 1,000 บาท/เซลสสลิป

ตอที่ 2 รับเงินคืนเพิ่ม 12%

รับเงินคืน 200 บาทจากยอดใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิตครบทุก 10,000 บาท/หมายเลขบัตร

SMS รับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 พิมพ� KP เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งมาที่ 4806026 เช�น KP 5243292112345678 (3 บาท/ครั้ง)

รับเงินคืนสูงสุด 15% ที่

www.tops.co.th

เมื่อใช�จ�ายครบทุก 1,000 บาท/เซลส�สลิป

วันนี้ - 30 ก.ย. 59

รับเงินคืน ส�ง SMS ลงทะเบียนภายในเดือนที่ใช�จ�าย พิมพ�รหัส เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลข

บัตรเครดิต 16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

รับสิทธิ์เฉพาะต�อที่ 1 : พิมพ� T1 / รับสิทธิ์ทั้ง 2 ต�อ : พิมพ� T2 

(จำกัดยอดใช�จ�ายเพื่อรับเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน)

เพียงแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน
รับเครดิตเงินคืน 120 บาท

เมื่อสั่งอาหารและเครื่องดื่มครบ 500 บาทขึ้นไป (ราคาสุทธิ)

และชำระผ�านบัตรเครดิตที่ร�านอาหารญี่ปุ�น Umenohana ทองหล�อ 13

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 59โทร. 084-438-3892

รับฟรี

เมนูปูทาระบะเย็น

มูลคา 1,950 บาท

MasterCard dinning 105 shops

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

มาสเตอรการด

ร�านอาหารชั้นนำ 105 ร�านพร�อมเสิร�ฟความอร�อยให�คุณ
ลดสูงสุด 20% หรือ รับอาหารจานพิเศษ ฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม www.gogastrogasm.com       วันนี้ - 31 มี.ค. 60

เมื่อใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิตตั้งแต� 2,000 บาทขึ้นไปต�อเซลส�สลิป

วันนี้ - 30 ก.ย. 59

ที่ Coffee Beans by Dao ทุกสาขา

รับฟรี
บัตรกำนัล

Coffee Beans by Dao

มูลคา 200 บาท

(จำกัดส�วนลดสูงสุด 375 บาท/ครั้ง/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการส�งเสริมการขาย)(จำกัดส�วนลดสูงสุด 400 บาท/ครั้ง/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการส�งเสริมการขาย และจำกัด
1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)

ลดเพิ่ม 10%

เมื่อช�อป
3,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป
โดยไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด

ลดเพิ่ม 9%

เมื่อช�อป
1,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป
ใช�รหัสส�วนลด SCLZ316 



เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595

ใชชีวิตใหครบทุกดาน กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดLifestyle

ชอบรับ 2 ตอ

รับเครดิตเงินคืน

สูงสุด 3,000 บาท + แลกรับ

เงินคืน 13% ดวยคะแนนสะสม

ชอปเพลินกวาใคร

รับคุมถึง 2 ตอ

ที่โรบินสัน ทุกสาขา วันนี้ - 4 ก.ย. 59

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ใช�จ�าย พิมพ�รหัส เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก

ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง) รับสิทธิ์เฉพาะต�อที่ 1 : พิมพ� RBS / รับสิทธิ์ทั้ง 2 ต�อ : พิมพ� RBS2 

(จำกัดเงินคืนสูงสุดไม�เกิน 3,000 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ และจำกัดการแลกคะแนนต�อท่ี 2

ขั้นต่ำ 3,000 คะแนนและสูงสุด 100,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ)

เง่ือนไข • รายการใช�จ�ายซ้ือบัตรกำนัลของห�างสรรพสินค�า หรือร�านค�าต�างๆ รวมถึงการชำระค�าบริการต�างๆ เช�น ค�าโทรศัพท�
ค�าสาธารณูปโภค ไม�สามารถนำเซลล�สลิปมาร�วมรายการเพื่อรับบัตรกำนัลได� • จำกัดการรับบัตรกำนัลสูงสุด 2,000 บาท/
หมายเลขบัตร/เดือน •จำกัดจำนวนคะแนนสะสมเพื่อการแลกรับเงินคืน  ขั้นต่ำ 3,000 คะแนนและสูงสุด 100,000 คะแนน/
หมายเลขบัตร/เดือน • เงื่อนไขเพิ่มเติม sc.com/th

ต�อที่ 2 : รับเพิ่มจากคะแนนสะสมต�อที่ 1: รับเงินคืน

ทุกๆ 3,000 บาท ใช�คะแนนสะสมเท�ายอดซื้อ

แลกรับเงินคืน 13%ทุกๆ 30,000 บาท

ช�อป/เซลส�สลิป

100 บาท

1,500 บาท

ตัวอย�าง เช�น ช�อป 33,000 บาท/เซลส�สลิป รับเงินคืน 1,500 บาท

ต�อที่ 2 : ใช�คะแนนสะสมแลกรับส�วนลดต�อที่ 1: รับเงินคืน

วันนี้ - 21 ก.ย. 59

1,000 - 4,999 บาท ใช�คะแนนสะสมเท�ายอดซื้อ

แลกรับสวนลด 12%5,000 บาท

ช�อป/เซลส�สลิป

2%

5%

เมื่อช�อปที่ Gourmet Market และ Home Fesh Mart ทุกสาขา

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืน พิมพ� GM เว�นวรรค หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งมาที่

4806026 (3 บาท/ครั้ง) เช�น GM 5243292112344567  

(จำกัดเงินคืน 250 บาท/บัตร/เดือน และจำกัดการแลกคะแนน 20,000 คะแนน/บัตร/เดือน)

บินไดเร็วกวาใคร

ดวยบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

เพียงแลกคะแนนสะสมที่แอรเอเชียบิ๊กพอยท

1
คะแนน

สแตนดารดชารเตอรดพอยท เทากับ 1
AirAsia

BIG Point

สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่น

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

แลกคะแนน       1595 ผ�านช�องทางนี้ทางเดียวเท�านั้น 

สำหรับบัตรเครดิตแพลตตินั่ม อีลิท

สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่น แจ�ง code 503011502 

2
คะแนน

สแตนดารดชารเตอรดพอยท เทากับ1
AirAsia

BIG Point

สำหรับบัตรเครดิตแพลตตินั่ม อีลิท แจ�ง code 503011501

รับบัตรกำนัล Starbucks

มูลคา 100 บาท

เมื่อช�อปครบทุกๆ 3,000 บาท/เซลส�สลิป

รับเงินคืน 12%

เพียงใช�คะแนนสะสมเท�ากับยอดใช�จ�าย เพื่อแลกรับเงินคืน

ตอที่

1

ตอที่

2

ที่เมกาบางนา วันนี้ - 30 พ.ย. 59

รับเงินคืนหรือบัตรกำนัล 100 บาทต�อ 1 บิล

สมัครบริการชำระคาสินคาและบริการ (EasyBill)

พิเศษ! รับเงินคืืนหรือบัตรกำนัลสูงสุด 500 บาท

รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท

รับบัตรกำนัลสตารบัคสูงสุด 500 บาท สำหรับบิลค�าบริการในกลุ�ม TRUE

(ทั้งนี้มูลค�ารวมของเงินคืนและบัตรกำนัลสูงสุด 500 บาทต�อสมาชิกบัตร)

 

สมัครง�ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1595 วันนี้ - 31 ก.ค. 60

รับเพิ่มสิทธิพิเศษจาก TRUE GROUP* เพียงสมัครชำระค�าบริการรายเดือน

รับเน็ต 3G ฟรี 1GB หรือโทรฟรี 200 นาทีทุกเครือข�าย

รับส�วนลด 2% เป�นเวลา 6 รอบบิล

รับส�วนลด 2% เมื่อชำระค�าบริการรายเดือน
รับส�วนลด 4% เมื่อชำระค�าบริการราย 6 เดือน
ชมฟรี 1 เดือน เมื่อชำระค�าบริการรายป�

*โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามศูนย�บริการลูกค�าของสินค�ากลุ�มทรูโดยตรง

สำหรับบิลค�าบริการของ การไฟฟ�านครหลวง การประปานครหลวง AIS และ DTAC 



ผอน 0% พรอมรับสวนลดเพิ่มที่

วันนี้ - 31 ส.ค. 59

ตอที่ 1

สินค�าหมวดโทรศัพท�มือถือ หมวดไอที หรืออุปกรณ�เสริมผ�อน 0% นาน 10 เดือน สำหรับ
สินค�าราคา 8,000 บาทขึ้นไป และ 0% นาน 4 เดือน สำหรับสินค�าราคา 3,000 บาทขึ้นไป 

โดยใช�คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนนแลกรับส�วนลด 120 บาท

ตอที่ 2  แลกรับสวนลดเพิ่ม 12%

ตอที่ 3  ลดเพิ่มทันที 5%

โดยแลกคะแนน The 1 Card 5,000 คะแนน รับส�วนลดเพิ่ม 5,000 บาท
เมื่อผ�อนชำระ 100,000 บาทขึ้นไปต�อเชลส�สลิป (หลังหักส�วนลด จำกัดการแลกคะแนน
The 1 Card 5,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิต/ตลอดรายการ

ผอนสบายๆ 0% 10 เดือน

พรอมมอบสวนลด 12% + เงินคืน

รวมสูงสุด 1,200 บาท

วันนี้ - 30 ก.ย. 59

เพียงแลกคะแนนสะสมเท�า
ยอดใช�จ�าย/เซลส�สลิป

SMS พิมพ� TRUE เว�นวรรค
ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

ตอที่ 1 รับสวนลดคาเคร�อง 12%

ตอที่ 2 รับเครดิตเงินคืน

         สูงสุด 1,200 บาท 

ชอปเคร�องเปลา

0% นาน 4 เดือน 

รับสวนลดเพิ่ม 10%

เพียงแลกคะแนนเท�ายอดใช�จ�าย /เซลส�สลิป
+

กับ iPhone 6S/ iPhone 6S Plus/iPhone SE/iPad Pro 9.7

Samsung Galaxy S7/Samsung Galaxy Edge

ผอนสบายๆ 0% 10 เดือน

พรอมมอบสวนลดและเงินคืน

รวมสูงสุด 15%

วันนี้ - 30 ก.ย. 59

เพียงแลกคะแนนสะสมเท�า
ยอดใช�จ�าย/เซลส�สลิป

SMS พิมพ� AIS เว�นวรรค
ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

ตอที่ 1 รับสวนลดคาเคร�อง 12%

ตอที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 3%

กับ iPhone 6S/ iPhone 6S Plus/iPhone SE/iPad Pro 9.7

Samsung Galaxy S7/Samsung Galaxy Edge

SMS พิมพ� BTV เว�นวรรคตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

ชอปงายๆ พรอมรับเงินคืน

สูงสุด 27,000 บาท

วันนี้ - 31 ต.ค. 59

เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด แพลตตินั่ม อีลิท

 ครบ 1,000,000 บาทขึ้นไป 27,000 บาท

 ชอปครบ/วัน รับเงินคืน

 ครบ 40,000 บาทขึ้นไป 400 บาท

 ครบ 70,000 บาทขึ้นไป 800 บาท

 ครบ 150,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท

 ครบ 350,000 บาทขึ้นไป 6,000 บาท

 ครบ 550,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

โทร 1595 กด 1,1,1,6 ภายใน 3 วันก�อนครบกำหนดชำระ (ยอดชั้นต่ำ 3,000 บาท)

บินสบายๆ แบงชำระยอดบัตรโดยสาร

0% นาน 3 เดือน

ตอที่

1

สำหรับผู�ที่มียอดชำระผ�านบัตรเครดิตสูงสุดในเดือน ส.ค. 59 

ลุนรับฟรี บัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง

1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง รวมมูลคา 50,000 บาท

ตอที่

2

ผอน 0% 10 เดือน ทุกชิ้น ทั้งราน

เมื่อช�อปตั้งแต� 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป เฉพาะสาขาที่ร�วมรายการ

ครบ ถูกใจ คนรักจักรยานที่

BIKE CLUB โฮมโปร ผอน 0%

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

บินคุม 2 ตอ

ที่ www.airasia.com

วันนี้ - 30 พ.ย. 59

วันนี้ - 31 ส.ค. 59

ผอน 0% นาน 4 เดือน ลดสูงสุด 18%

(เฉพาะสินค�าที่ร�วมรายการ)

0% ผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด...ใหคุณมากกวา


