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

บินคุมถึง 2 ตอกับแอรเอเชียที่ www.airasia.com

ดวยบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

สำหรับยอดใช�จ�ายทุกๆ 10,000 บาท/เซลส�สลิป

ตอที่ 1 รับเงินคืน 250 บาท

SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ใช�จ�ายเพื่อรับสิทธิ์พิมพ� รหัสด�านล�าง เว�นวรรค
ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

ตอที่ 2 รับเงินคืนเพิ่มอีก 10%

วันนี้ - 30 มิ.ย. 59

เพียงแลกคะแนนสะสมทุกๆ 10,000 คะแนนเพื่อรับเงินคืน 1,000 บาท

AA2

รับสิทธิ์เฉพาะต�อที่ 1: พิมพ� AA1 รับสิทธิ์ทั้งต�อที่ 1 และแลกคะแนนต�อที่ 2: พิมพ� AA2

ตัวอย�าง AA2 4377503812345678ตัวอย�าง AA1 4377503812345678 

สนุก สุดมันสที่ Universal Studios Singapore ในราคาสุดคุม!

วันนี้ - 30 ก.ย. 59
หมายเหตุ • ราคาสุทธิต�อคน (พักห�องคู�) • ราคาแพ็คเกจขึ้นอยู�กับโรงแรมที่พักและวันเข�าพัก
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2677-6240-5 ต�อแผนกสำรองห�องพัก / อีเมล� bkkatac@asiatravel.com

ราคารวม - ที่พัก 3 วัน 2 คืน (โรงแรม 4 ดาว) พรอมอาหารเชา

 - บัตรเขาสวนสนุก Universal Studios Singapore (1 Day Pass)

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มตนเพียง 4,900 บาท*

รับเงินคืน 10%

สำหรับประกันรถไทยวิวัฒน

ผอน 0% 4 เดือน ทั้งหาง

ที่สยามพารากอน และเอ็มควอเทียร

พิเศษ 2 ตอ

จองโรงแรมทั่วไทย ทั่วโลก ที่

www.expedia.co.th/scbt

รับเงินคืน 250 บาท จากการจอง และชำระด�วยบัตรเครดิต
สแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด (ไทย) ผ�านหน�าเว็บไซต�
www.expedia.co.th/scbt ครบทุกๆ 10,000 บาท/เซลส�สลิป

เม�อจองโรงแรมที่รวมรายการและใชรหัสสวนลด

เพียงกรอกหมายเลขบัตรเครดิต 6 หลักแรกบนเว็บไซต�เพ่ือรับรหัสส�วนลด 

ลดเพิ่มทันที 10% พิเศษ

รับเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

SMS ครั้งเดียวภายในเดือนที่ใช�จ�ายครั้งแรก พิมพ� WEB เว�นวรรค
ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

ตอที่ 1 ตอที่ 2

จองวันนี้ - 31 ธ.ค. 59 เข�าพักได�ถึง 31 มี.ค. 60

สำหรับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดมาสเตอรการด

เพียงจองผาน www.expedia.co.th/mastercard

ลดเพิ่มเปน 12%

พิเศษ!
PREFERRED CARD



สิทธิพิเศษที่รานอาหาร เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

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

Dining 

จายตามที่ขับจริง เริ่มตน 1,000 บาท

โทรเลย 02-200-7000โทรเลย 02-200-7000

ใหม!ใหม!
ประกันรถ ได

เม�อซื้อประกันรถเติมเงินกับประกันภัยไทยวิวัฒน ดวยบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

16 พ.ค. - 31 ธ.ค. 59

รับเงินคืน

10%

วันน้ี - 30 มิ.ย. 59 วันน้ี - 31 ธ.ค. 59

เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป 

ที่ร�านอาหาร Coffee Beans by Dao ทุกสาขา

รับฟรี! บัตรกำนัล Coffee Beans by Dao

เมื่อมียอดชำระตั้งแต� 500 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป
ที่ร�านอาหาร Sushi Mori ชั้น M ตึกสาทรสแควร� ติด BTS ช�องนนทรี
FB : sushimori.bangkok โทร. 092 424 4040

SUSHI MORI
CRAFTING EVERY MOMENT

รับสวนลด 10% สำหรับคาอาหาร  

วันน้ี - 31 ส.ค. 59

ตอท่ี 1 รับสวนลด 15%  

เมื่อมียอดชำระตั้งแต� 500 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป
(เฉพาะค�าอาหาร)

ตอท่ี 2 รับฟรี! เคก 2 ปอนดในเดือนเกิด

เมื่อมียอดชำระตั้งแต� 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป (เฉพาะค�าอาหาร)
ที่ร�านอาหาร Alphabet Café & Bar

Heritage Hotels ซ.พิพัฒน� 2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร�
โทร 02 235 2888 Ext.107 หรือ 083 074 7403

วันน้ี - 31 ธ.ค. 59 

ที่โรงแรม AVANI ATRIUM BANGKOK
ถ.เพชรบุรีตัดใหม� บางกะป� ห�วยขวาง 
โทร 02 718 2000-1

รับสวนลด 15% สำหรับค�าอาหาร

มา 4 จาย 3 สำหรับบุฟเฟ�ต� มื้อเย็น



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

วันน้ี - 30 มิ.ย. 59 วันน้ี - 30 มิ.ย. 59

ลดเพ่ิม 8% ท่ี

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

(จำกัดส�วนลดสูงสุด 400 บาท/ครั้ง/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการส�งเสริมการขาย)

และจำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

Hot ItemHot Item

Hot ItemHot Item

Hot ItemHot Item

Hot ItemHot Item

เพลิดเพลินกับการชอปปง และแลกคะแนน กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดShopping

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

26 พ.ค. - 27 ก.ค. 59

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

แลกรับสวนลด 12%5,000 บาท

ช�อป/เซลส�ลลิป

2%

5%

เมื่อช�อปที่ Gourmet Market และ Home Fesh Mart ทุกสาขา

SMS ลงทะเบียนเพ่ือรับเงินคืน พิมพ� GOU เว�นวรรค หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งมาท่ี 4806026 (3 บาท/คร้ัง)
เช�น GOU 5243292112344567  

• จำกัดเงินคืน 250 บาท/บัตร/เดือน และจำกัดการแลกคะแนน 20,000 คะแนน/บัตร/เดือน

วันนี้ - 31 ก.ค. 59

ทุกๆ ยอด 10,000 บาท

รับเงินคืน

1.5%

SMS ลงทะเบียนรับสิทธ์ิ พิมพ� CA เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งมาท่ี 4806026 (ค�าส�งคร้ังละ3 บาท)

เง่ือนไขเป�นไปตามท่ีธนาคารฯกำหนด

เมื่อใช�บริการ Cash Advance ของบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด

ผ�านตู� ATM ของ 

สิทธิพิเศษที่

www.tops.co.th/topsshoponline

รับเงินคืน

สูงสุด

SMS ลงทะเบียนภายในวันท่ีใช�จ�าย โดยพิมพ�รหัสด�านล�าง วรรค และตามด�วยเลขบัตร 16 หลักส�งท่ี 4806026 (3.-/คร้ัง)
รับสิทธ์ิเฉพาะต�อท่ี 1 (เงินคืน 3%) พิมพ� T1  ตัวอย�าง: T1 4377503812345678
รับสิทธ์ิท้ังต�อท่ี 1 และแลกคะแนนต�อท่ี 2 (เงินคืน 15%) พิมพ� T2  ตัวอย�าง: T2 4377503812345678

ตอท่ี 1 รับเงินคืน 3% ทุกๆ 1,000 บาท/เซลส�สลิป

ตอท่ี 2 รับเงินคืนเพ่ิมอีก 12%

 เพียงแลกคะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 120 บาท

15%

เตาแมเหล็กไฟฟา 

Victor รุน VT-216D สีดำ

แถมฟรี หมอสแตนเลส 

รหัสสินค�า 040051627
20,790 คะแนน

พิเศษ 18,000 หรือ

11,000 คะแนน + 700 บาท

พิเศษ 20,000 หรือ

12,000 คะแนน + 800 บาท

ติดตอขอแลกคะแนน โทร.1595                                     สอบถามข�อมูลสินค�า บริษัท พริวิเลจ อินเตอร�เนชั่นแนล โทร. 0 2932 2621 

เคร�องออกกำลังกาย

Total Crunch

แถมฟรี เคร�องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล

รหัสสินค�า 040091628

72,490 คะแนน

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว สไลด

Duracraft รุน Amble 16-5

แถมฟรี อีก 1 ตัว

รหัสสินค�า 040051629
21,780 คะแนน

เสื้อแจ็กเกตกันฝน Pakar

แถมฟรี ผาขนหนูนาโน

ขนาด 30 x 70 ซม.   

รหัสสินค�า 040031630
14,190 คะแนน

ตั้งแตวันนี้ - 31 ส.ค. 59Hot ItemHot Item

พิเศษ 46,000 หรือ

27,000 คะแนน + 1,900 บาท

พิเศษ 12,000 หรือ

7,000 คะแนน + 500 บาท

Smart Rewards Buy 1 Get 1 Gift



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

ชอปสินคาพรอมรับสิทธิพิเศษ กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด0% ชอปสินคาพรอมรับสิทธิพิเศษ กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

วันนี้ - 30 มิ.ย. 59

พรอมผอน iPhone6S / iPhone6S Plus

iPhone SE / iPad Pro 9.7 

Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge

เพียงแลกคะแนนเท�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%

ลด และ รับเงินคืน

รวมสูงสุด 15%

0% นาน 10 เดือน

วันนี้ - 30 มิ.ย. 59

เพียงแลกคะแนนเท�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 

พรอมผอน iPhone6S / iPhone6S Plus

iPhone SE / iPad Pro 9.7  

Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge

0% นาน 10 เดือน

รับสวนลด 12%

+ เงินคืนสูงสุด 1,200 บาท 

ชอปเคร�องเปลา

0% นาน 4 เดือน 

รับสวนลดเพิ่ม 10%

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

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

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

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด

15,000 บาท ที่บุญถาวรทุกสาขา

วันนี้ - 31 ก.ค. 59

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59 วันนี้ - 30 มิ.ย. 59

เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด แพลตตินั่ม อีลิท

 ครบ 550,000 บาทขึ้นไป 15,000 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

วันน้ี - 6 ก.ค. 59

ผอน 0% นาน 10 เดือน พรอมรับรวมสูงสุด 22%

ลดเพิ่มทันที 10% +

รับเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท

0% นาน 4 เดือน

ทุกชิ้น ทั้งราน

(รวบรวมสินค�าครบ 2,000 บาท ขึ้นไปขึ้นไป/เซลส�สลิป)

0% นาน 4 เดือน

ลดเพิ่มสูงสุด 10%

(โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย)

แลกรับเงินคืนเพิ่ม 12% โดยใช�คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน

• ผ�อนชำระ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป รับฟรี Standard Chartered Bag มูลค�า 690 บาท 
• ผ�อนชำระ 120,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป รับฟรี Benetton Trolley Bag มูลค�า 6,990 บาท

(จำกัดการรับของสมนาคุณสูงสุดไม�เกิน 1 ชิ้น/บัตร/ตลอดรายการส�งเสริมการขาย / ทางธนาคารฯจะจัดส�งของ
กำนัลหลังจบรายการภายใน 60 วัน / สงวนสิทธิ์เฉพาะสาขาเป�ดใหม� โฮมโปร พระราม 3 เท�านั้น)

รับเพิ่ม

ชำระเต็มจำนวน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท SMS รับสิทธิ์เงินคืน เมื่อชำระเต็มจำนวน
พิมพ� HP เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก หลักส�งที่ 4806026 (3.- /ครั้ง)

ตอที่ 1  

ตอที่ 2  

รับสิทธิ์ผอน

0% 4 เดือน

ทุกชิ้น ทั้งหาง

(รวบรวมสินค�าที่ต�องการผ�อนชำระ โดยมียอดใช�จ�าย 2,000.-ขึ้นไป/เซลล�สลิป)

0% ทุกชิ้น

ทั้งหาง

สิทธิพิเศษที่เดอะมอลล ทุกสาขา

เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร 

และพารากอน


