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วาว กับการออกกำลังกายแนวใหม

ที่ Rockin Jump

สวนลด 30%

กับโปรแกรมตรวจสุขภาพจาก พาธแล็บ

เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595 / *เงื่อนไขเป�นไปตามที่วีซ�ากำหนด

ไดเวลาดูแลสุขภาพรับหนาฝน

ลดเพิ่ม 8%

พรอมเงินคืน

จองที่พักในอังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส

เม�อจองผาน www.agoda.com/scbt เทานั้น

ลดเพิ่ม 8% เม�อจองโรงแรมในอังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส

จอง 1 - 31 ก.ค. 59 เข�าพักได�ถึง 31 ต.ค. 59

หรือ รับสวนลดเพิ่มสูงสุด 7% เม�อจองโรงแรมที่อ�นๆ ทั่วโลก

พิเศษ รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท

ตอที่

1

ตอที่

2

ตอที่

3

รับกระเปา Benetton Trolley Bag

ขนาด 24 นิ้ว มูลค�า 9,990 บาท
สำหรับ Top spenders 5 ท�าน ในเดือน ก.ค. 59

สัมผัสประสบการณรูปแบบใหม

“My ROP” ที่ทานสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส

จะสามารถดาวนโหลดบัตรสมาชิกแบบดิจิทัล

ซ่ึงประกอบดวยขอมูลสถานภาพบัตร และจำนวนไมลสะสมของทาน 

“My ROP” ยังอำนวยความสะดวกให�กับท�านสมาชิก

ด�วยบริการออนไลน� ไม�ว�าจะเป�น การขอสะสมไมล�ย�อนหลัง

การคำนวณไมล�สะสมเพื่อตรวจสอบสถานภาพ หรือ

เพื่อแลกรับรางวัล รวมถึง ยังให�บริการด�านข�อมูลข�าวสาร

ของ รอยัล ออร�คิด พลัส โปรโมช่ัน และการแจ�งเตือนต�างๆ

อย�างต�อเนื่อง

สะดวกสบาย ทุกที่ ทุกเวลา ดวย

รอยัล ออรคิด พลัส My ROP

ที่สามารถใช�งานกับสมาร�ทโฟนระบบปฎิบัติการ

Andriod และ iOS ของท�าน ดาวน�โหลด My ROP ได�ที่

www.thaiairways.com/rop   

ลดสูงสุด 20% + รับเงินคืน

ลดเพิ่มสูงสุด 7%

+ รับเงินคืน

ลดเพิ่มสูงสุด 10%

+ รับเงินคืน

ลดเพิ่มสูงสุด 10%

+ รับเงินคืน

ลดเพิ่ม 10%

ลดเพิ่มสูงสุด 8%

+ รับเงินคืน

รับ TARAD Point 5 เทา

รับเงินคืนสูงสุด 15%

ลดเพิ่ม 10%

ลดเพิ่ม 9%

ลดเพิ่ม 15%

ลดเพิ่ม 20%

ลดสูงสุด 15% + ลดเพิ่ม 5%

รับสวนลด 300 บาท

รับดีลสุดคุม เม�อจองที่พัก ชอปปงออนไลนกับเว็บไซตชั้นนำ ดวยบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก on.sc.com/ecommerce

จองที่พัก : วันนี้ - 31 ธ.ค. 59 ชอปออนไลน : วันนี้ - 30 ก.ย. 59 บริการการเดินทาง

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต วีซาทุกประเภท*

วันนี้ - 31 ส.ค. 59

ลดเพิ่ม 11%

ลดเพิ่ม 10% ทุกวันศุกร

รับสวนลด 30%

สำหรับการสั่งอาหารครั้งแรก

รับสวนลด 100 บาท

เมื่อช�อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

วันนี้ - 31 ส.ค. 59

วันนี้ - 30 ก.ย. 59

วันนี้ - 30 ก.ย. 59



สิทธิพิเศษที่รานอาหาร เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

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

Dining 

ลด 10% (เฉพาะคาอาหาร)

เม่ือทานอาหารและเคร่ืองด่ืมครบ 800 บาทข้ึนไป

Patara Fine Thai Cuisine Bangkok

ลด 15% (เฉพาะคาอาหาร)

เอกสิทธิ์เหนือระดับทุกไลฟสไตล

ดวยสวนลดจากรานตางๆ

ซื้อ 1 แกว ฟรี 1 แกว

สำหรับน้ำคะนาปน

เม่ือใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิต 300 บาทข้ึนไป/เซลส�สลิป

ท่ีร�านเสวย เฉพาะสาขาเอ็มไพร� ทาวเวอร� ช้ัน M2

โทร 02-670-1660

รับฟรี! ขนมทารตไข

(ขนาดใหญมูลคา 50 บาท 1 ชิ้น)

เม่ือมียอดใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิต 600 บาทข้ึนไป

ท่ีร�าน Ka-nom เฉพาะสาขาเอ็มไพร� ทาวเวอร� ช้ัน G

โทร 0-2287-1923

รับฟรี! เคร�องด�ม 

ในหมวด Herbal Drinks 1 แกว

เม่ือใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิต 800 บาทข้ึนไป/เซลส�สลิป 

ท่ีร�านกับข�าว กับปลา เฉพาะสาขาเอ็มไพร� ทาวเวอร� 

ช้ัน M โทร 02-670-1799

รับสวนลด 10%

สำหรับคาอาหาร

เม่ือใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิต 800 บาทข้ึนไป/เซลส�สลิป

ท่ีร�าน Checkmate เฉพาะสาขาเอ็มไพร� ทาวเวอร� 

ช้ัน M โทร 086-344-3404

รับฟรี กาแฟลาเตรอน/เย็น หรือ ชาแอปเปล หรือ ชาสม

ขนาด Classico จำนวน 1 แกว มูลคาสูงสุด 100 บาท

เม่ือมียอดใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิตครบ 250 บาทข้ึนไป/
เซลส�สลิป (จำกัด 1 สิทธิ์/1 เซลส�สลิป) ที่ร�าน
Segafredo Zanetti Espresso เฉพาะสาขาเอ็มไพร� 
ทาวเวอร� ชั้น B1 โทร 02-286-3526

รับสวนลด 10% 

เม่ือมียอดใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิตท่ีร�าน Dressed

เฉพาะสาขาเอ็มไพร� ทาวเวอร�  ช้ัน M

(ตามเง่ืิอนไขท่ีกำหนด) โทร 02-670-1898

ซอยทองหล�อ 19 โทร. 02 185 2960-1ท่ีเดอะ เรด  ซัน ทุกสาขาท่ีร�วมรายการ

พบสิทธิประโยชนอ�นๆ อีกมากมายจากบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดที่ เอ็ม สเปซ

คลิก on.sc.com/emspace

วันน้ี - 30 ก.ย. 59

วันน้ี - 31 ก.ค. 59

วันน้ี - 31 ธ.ค. 59



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

ใชชีวิตใหครบทุกดาน กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดLife style

อมารี ฮาวอดดา มัลดีฟส

รับสวนลด 25% จากราคาห�องพักที่ดีที่สุด

เมื่อเข�าพักขั้นต่ำ 4 คืน ราคาเริ่มต�นเพียง USD375+++ต�อคืน
พร�อมอาหาร 3 มื้อและเครื่องดื่ม (Full Board)

จองและเข�าพัก วันนี้ - 30 พ.ย. 59

1 ก.ค. - 31 ส.ค. 59

เม�อจองโรงแรม ทัวร และแพ็คเกจ

ทองเที่ยวทั่วโลก* ผาน

www.asiatravel.com/cards/sc-th

กรอกรหัสส�วนลด SC-TH10 ในขั้นตอนการชำระเงิน

รับเงินคืน 200 บาท จากยอดใช�จ�ายผ�าน

บัตรเครดิตครบทุกๆ 10,000 บาท/หมายเลขบัตร

ที่คิง เพาเวอร� รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา และภูเก็ต
และคิง เพาเวอร� ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง
และภูเก็ต

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

บัตรสวนน้ำการตูนเน็ทเวิรคอเมโซน พัทยา

มูลคา 1,290 บาท เมื่อมียอดจองสะสมครบ 10,000 บาท

ภายในเดือนตุลาคม 59

ลดเพิ่มอีก

10%

สวนลด

30%

รับสวนลด

รับสวนลด

25%

รับเงินคืน

สูงสุด

2,000 บาท พิเศษ!

ฟรี

• สวนลด 15% สำหรับชั่วโมงกระโดดปกติ (ปกติ 300 - 850 บาท)

• สวนลด 15% สำหรับถุงเท�า Rockin' Socks (ปกติ 95 บาท)

ลานแทรมโพลีนปารค กีฬากระโดดบนลานผาใบในรม

ขนาดใหญ จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

สนใจติดต�อสอบถามที่  Rockin’ Jump Thailand
428 ถ.รัชดาภิเษก ช�องนนทรี ยานนาวา โทร. 0 2212-0222

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59
เงื่อนไข : 1) ไม�สามารถใช�ร�วมรายการส�งเสริมการขายอื่นได�
2) ผู�เล�นต�องใส�ถุงเท�าของ Rockin' Jump เท�านั้น

15%

พิเศษ! รับเพิ่มฟรีจำนวนผูกระโดด 2 คน

สำหรับปารตี้แพ็คเก็จ (ยกเวนฟลอรปารตี้)

ทุกสาขาที่ร�วมรายการ
ติดต�อสอบถามที่ บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0 2619-2288 / www.pathlab.co.th

โปรแกรมตรวจสุขภาพทุกรายการ 

(ยกเว�น HDS และโปรแกรมก�อนแต�งงาน)

วันนี้ - 31 ม.ค. 60

ฟรี!!

หองพักคืนที่ 3

อาหารเชา

สำหรับ 2 ทาน

+

ผอนคลายในวันพักผอนของคุณ

ดวยขอเสนอสุดพิเศษ

สอบถามโทร 0 2677 6240 - 5 หรือ bkk_promo@asiatravel.com

SMS รับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ส.ค. 59 พิมพ� KP เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งมาที่
4806026 (ค�าส�งครั้งละ 3 บาท) เช�น KP 5243292112345678 จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/
หมายเลขบัตร/ตลอดระยะเวลาส�งเสริมการขาย

เมื่อจองและชำระเงินค�าที่พักที่ www.dusit.com

ด�วยบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด
โดยใช�รหัสโปรโมชั่น “SC2”

สำหรับการเข�าพักภายในวันที่ 31 ก.ค. 59

ณ โรงแรมและรีสอร�ทในเครือดุสิตที่เข�าร�วมรายการ โทร. 0 2636 3333 หรือ customerservice@dusit.com

เงื่อนไข 1) ใช�รหัสโปรโมชั่น SCAHM16 ในการทำการจองที่ http://www.amari.com/havodda-maldives

2) โปรโมช่ันส�วนลดสำหรับห�องพักทุกประเภท ยกเว�น Overwater Pool Villa 3) ราคาท่ีแสดงเป�นราคาสำหรับเข�าพัก 2 ท�าน
รวมอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ (Full Board) โดยยังไม�รวมภาษี, ค�าบริการ และค�าเดินทางภายในประเทศ 4) ข�อกำหนด

และเงื่อนไขอื่นๆ เป�นไปตามที่โรงแรมฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดและสำรองห�องพัก โทร +96 (0) 6844 888



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

วันนี้ - 10 ส.ค. 59

รับ 3 ตอ ที่ POWER MALL เดอะมอลล ทุกสาขา

เอ็มโพเรียม และพารากอน

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

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

(เฉพาะรายการผ�อนชำระ)

ตอที่ 1 ผอน 0% นาน 4 เดือน

(รวมรวมสินค�าที่ต�องการผ�อนชำระ โดยมียอดใช�จ�าย 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล�สลิป)

ตอที่ 2 ลดเพิ่มสูงสุด 20%

ตอที่ 3 แลกรับสวนลดพิ่ม 10%

เมื่อใช�คะแนนสะสมเท�ากับยอดใช�จ�าย

ลดเพิ่มอีก

10%

28 ก.ค. - 28 ก.ย. 591 - 31 ก.ค. 59

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

พรอมลดเพิ่ม 10%

ผอน 0% สูงสุด 10 เดือน

+ รับรวมสูงสุด 22%

ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล 5-8 

 10,000 บาทขึ้นไป 200 บาท

 25,000 บาทขึ้นไป 500 บาท

 50,000 บาทขึ้นไป 1,200 บาท

 150,000 บาทขึ้นไป 4,000 บาท

 300,000 บาทขึ้นไป 10,000 บาท

ชอปสินคาพรอมรับสิทธิพิเศษ กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดShopping

(จำกัดจำนวนคะแนนสะสมไม�เกินยอดใช�จ�ายต�อเซลล�สลิป และไม�เกิน 100,000 คะแนน ต�อหมายเลขบัตรตลอดรายการ

ตอที่ 1 รับเงินคืน 3% เมื่อผ�อน 0% ทุกๆ 10,000 บาทต�อเซลส�สลิป

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ� BK วรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3บาท/ครั้ง)

ตอที่ 2  รับเครดิตเงินคืน 12% เพียงแลกคะแนนเท�ายอดใช�จ�าย 

 (จำกัดการใช�คะแนนไม�เกินยอดใช�จ�ายในเซลล�สลิปและไม�เกิน 100,000 คะแนนต�อหมายเลขบัตร
 ตลอดช�วงเวลาส�งเสริมการขาย)

รับเงินคืนรวมสูงสุด 15%

พรอมอะไหลทุกชิ้น ผอน 0%

6 เดือน ที่บี-ควิก ทุกสาขา

22 - 31 ก.ค. 59

ตอที่ 1 ลดเพิ่มทันทีสูงสุด 10% พรอมผอน 0% 4 เดือน

 (ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย)

 0% ทุกชิ้น ทั้งราน นาน 4 เดือน (รวบรวมสินค�าครบ 2,000 บาทขึ้นไป)

 รับฟรี กระเปา Benetton Trolley Bag

 มูลคา 9,990 บาท เมื่อช�อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป 

 (เฉพาะรายการผ�อนชำระ/จำกัดการรับกระเป�าสูงสุด 1ใบ/ หมายเลขบัตร ตลอดรายการ)

ตอที่ 2  แลกรับเงินคืน 12%

 ทุกๆ 1,000 คะแนนแลกรับเงินคืน 120 บาท

หรือรับเงินคืนสูงสุด 5,500 บาท เมื่อชำระแบบเต็มจำนวน 

28 ก.ค. - 2 ส.ค. 59

ต�อที่ 2 : รับเพิ่มจากคะแนนสะสมต�อที่ 1: รับเงินคืน

ทุกๆ 3,000 บาท

ทุกๆ 30,000 บาทขึ้นไป

ใช�คะแนนสะสมเท�ายอดซื้อ

แลกรับเงินคืน 12%

ช�อป

50 บาท

1,200 บาท

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ภายในวันที่ใช�จ�าย พิมพ�รหัสด�านล�าง วรรค ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

รับสิทธิ์ทั้งต�อที่ 1 และแลกคะแนนในต�อที่ 2 : พิมพ� PEM2
ตัวอย�าง PEM2 5243292112344567

รับสิทธิ์เฉพาะต�อที่ 1 : พิมพ� PEM
ตัวอย�าง PEM 5243292112344567

จำกัดรับเงินคืนสูงสุดไม�เกิน 2,400 /หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ และจำกัดการแลกคะแนนต�อที่ 2
ขั้นต่ำ 3,000 คะแนนและสูงสุด 100,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ

8 - 31 ก.ค. 59

ต�อที่ 2 : รับเพิ่มจากคะแนนสะสมต�อที่ 1: รับเงินคืน

ทุกๆ 3,000 บาท

ทุกๆ 30,000 บาทขึ้นไป

ใช�คะแนนสะสมเท�ายอดซื้อ

แลกรับเงินคืน 12%

ช�อป

50 บาท

1,200 บาท

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ภายในวันที่ใช�จ�าย พิมพ�รหัสด�านล�าง วรรค ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก

ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

รับสิทธิ์ทั้งต�อที่ 1 และแลกคะแนนในต�อที่ 2 : พิมพ� CEN2
ตัวอย�าง CEN2 5243292112344567

รับสิทธิ์เฉพาะต�อที่ 1 : พิมพ� CEN
ตัวอย�าง CEN 5243292112344567

จำกัดรับเงินคืนสูงสุดไม�เกิน 2,400 /หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ และจำกัดการแลกคะแนนต�อที่ 2

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

รับเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท

+ แลกคะแนนรับเงินคืนเพิ่ม 12%

รับเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท

+ แลกคะแนนรับเงินคืนเพิ่ม 12%

ผอน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

(เฉพาะสินค�าที่ร�วมรายการ)


