เลมที่ 2 : มี.ค. - เม.ย. 60

ไดเวลาแพลนทริปสำหรับซัมเมอรนี้
- ชอปตางประเทศ รับเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท
- จองโรงแรมในญี่ปุนรับสวนลดและเงินคืน
ที่ hotels.com

sc.com/th

ซัมเมอรนี้...บินไปชอปที่ตางประเทศ
รับเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

เมื่อใชจายในตางประเทศเปนสกุลเงินตางประเทศดวยบัตรเครดิต
สแตนดารดชารเตอรด
ใชจา ยสะสมในตางประเทศ
เปนสกุลเงินตางประเทศครบ

รับเงินคืน

50,000 บาท
200,000 บาท

750 บาท
3,500 บาท

500,000 บาท

10,000 บาท

FLY

พิเศษ!! รับฟรี ตัว๋ เคร�องบินไป-กลับ
กรุงเทพฯ - ซิดนีย ออสเตรเลีย
สำหรับผูมียอดใชจายสะสมสูงสุดตลอดระยะเวลาสงเสริมการขาย
(Top Spender) และมีการซื้อตั๋วเครื่องบินการบินไทยตามเงื่อนไข
ที่กำหนด รับฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย ออสเตรเลีย
ชั้นประหยัด 1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง มูลคา 244,920 บาท

SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ FLY เวนวรรคตามดวยเลขบัตร 16 หลัก
สงมาที่ 4806026 (คาสง 3 บาท/ครั้ง) ผูถือบัตรที่เปนสมาชิกบริการธนาคารพิเศษ
และธนาคารระหวางประเทศ ไมตองลงทะเบียน SMS

รับเงินคืนสูงสุด 15%
ทุกปมน้ำมันทั่วไทย ทั่วโลก

1 มี.ค. - 30 เม.ย. 60

รับความคุมคา 2 ตอ ทุกปมน้ำมันทั้งในประเทศและตางประเทศ
เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด
ตอที่ 1

รับเงินคืน
สูงสุด
%

5

GS1

เติมน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/เซลลสลิป
รับเงินคืน

เม�อมียอดใชจา ยอ�นๆ ผานบัตรฯ
นอกเหนือจากหมวดปม น้ำมัน

5%
3%
1%

15,000 บาทขึ้นไป/เดือน
ตั้งแต 5,000 - 14,999 บาท/เดือน
นอยกวา 5,000 บาท/เดือน

ลงทะเบียนในเดือนแรกที่รวมโปรโมชั่นนี้เพียงครั้งเดียว/ตลอดรายการ พิมพ GS1 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลัก
สงมาที่ 4806026 (คาสง 3 บาท/ครั้ง) สมาชิกบัตรฯ ที่เปนลูกคา Priority Banking รับสิทธิ์โดยไมตองลงทะเบียน SMS

ตอที่ 2
ใชคะแนนสะสมทุกๆ 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 10%
แลกรับเงินคืน ของยอดเติมน้ำมัน ครบทุกๆ 800 บาท/เซลลสลิป
(จำกัดจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 4,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/เดือน)
%

10

GS2

ลงทะเบียนภายในวันที่ใชจายเพื่อรับสิทธิ์แตละครั้ง พิมพ GS2 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลัก และตามดวย
คะแนนสะสม และสงมาที่ 4806026 (คาสง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อตองการรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน
ตัวอยาง GS2 4377503812345678 800
วันนี้ - 30 มิ.ย. 60

เงื่อนไขเปนไปตามที่รานคาและธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

Shopping

รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด
เที่ยวญี่ปุนกับเทศกาลดอกซากุระ
คลิก on.sc.com/hotelsakura

ใชจายครบทุก 10,000 บาท/เซลสสลิปที่
thaiairways.com

รับคะแนนสะสมที่สามารถ
แลกไมล ROP ไดเทากับ*

บัตรแพลตตินั่ม อีลิท
บัตรประเภทอื่น

1,000 ไมล
800 ไมล

TG

SMS ครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ TG วรรค และตามดวยหมายเลขบัตรเครดิต
16 หลัก สงมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

*จำนวนไมลตามประเภทของบัตรขางตน คำนวนจากคะแนนสะสมจากการใชจายปกติรวมกับคะแนนสะสมพิเศษ

จองโรงแรมรับสวนลด 8% ใชรหัส SCBTH8
และเงินคืน 200 บาท ทุกๆ ยอดใชจาย 10,000 บาท/เซลสสลิป

HT

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60 ยกเวนวันที่ 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 60

SMS เพื่อรับสิทธิ์เงินคืน พิมพ HT วรรค และตามดวยหมายเลขบัตรเครดิต
16 หลัก สงมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)
จองวันนี้ - 31 มี.ค. 60 เดินทางไดถึง 30 มิ.ย. 60

รับสวนลดเพิ่ม 10%
เม�อชอปที่ topvalue

รับสิทธิ์ 2 ตอ
ที่ Jetradar

ตอที่ 1 สวนลด 250 บาท ตอรายการ
สำหรับยอดใชจายตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป เพียงลงทะเบียนอีเมลล
บนเว็บไซต jetradar.co.th/promo/scbt เพื่อรับรหัสสวนลดผานทาง
อีเมลลที่ลงทะเบียน
ตอที่ 2 เงินคืนสูงสุด 400 บาท
รับเครดิตเงินคืน 200 บาทเมื่อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด
ทุกๆ 10,000 บาท/เซลสสลิป
HT
SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินคืนในระยะเวลาโปรโมชั่น พิมพ HT วรรค และ
ตามดวยหมายเลขบัตรเครดิต16 หลัก สงมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)
วันนี้ - 30 เม.ย. 60

รับเงินคืน 12%

ที่ Central Food Hall,
Tops, ซูเปอรคุม และ Eathai ทุกสาขา

เพียงชอป 1,000 บาทขึ้นไป/เซลสสลิป และแลกคะแนนสะสมเทายอดซื้อ

TOPS

สง SMS ลงทะเบียนในวันที่ใชจายเพื่อรับสิทธิ์
(ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อตองการรับสิทธิ์) พิมพ TOPS เวนวรรค ตามดวย
หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักสงมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)
ตัวอยาง TOPS 5243292112345678
วันนี้ - 30 เม.ย. 2560

โดยไมจำกัดยอดใชจายขั้นต่ำ
จำกัดสวนลดสูงสุด 250 บาท/เซลสสลิป

โคดสวนลด TOPSCBT10
วันนี้ - 30 เม.ย. 60

รับเงินคืน 5% และสวนลด 12%
เม�อชอปที่ Gourmet

Market และ

ยอดซื้อ/เซลสลลิป

ตอที่ 1
รับเงินคืน

ตอที่ 2
ใชคะแนนสะสมแลกรับสวนลด

ทุก 1,000 บาท
ขึ้นไป

รับเงินคืน 2%

5,000 บาท

รับเงินคืน 5%

ใชคะแนนสะสมเทายอดซื้อ
แลกรับสวนลด
ทันที 12%

Home Fresh Mart ทุกสาขา

HFM

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืน พิมพ HFM เวนวรรค หมายเลขบัตรเครดิต
16 หลัก สงมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง) เชน HFM 5243292112344567
จำกัดเงินคืน 250 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน
วันนี้ - 26 เม.ย. 60

เงื่อนไขเปนไปตามที่รานคาและธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

Lifestyle

รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

อิ่ม คุม ดวยเงินคืนสูงสุด 22%
กับบารบีคิว พลาซา รีฟล #5
ตอที่ 1

รับเครดิตเงินคืน 10%

ตอที่ 2

แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 12%

ตอที่ 1

พิมพ

B10

หรือ
ทั้ง 2 ตอ

พิมพ

B22

เมื่อทานครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป
โดยแลกคะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน
รับเครดิตเงินคืน 120 บาท

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ B10 เพื่อขอรับสิทธิ์ตอที่ 1 หรือ พิมพ B22
เพื่อขอรับสิทธิ์ตอที่ 1 และตอที่ 2 ตามดวยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
สงมาที่ 4806026 (ครั้งละ 3 บาท)
(จำกัดยอดใชจายเพื่อรับเงินคืนทั้งตอที่ 1 และ 2 สูงสุด 4,000 บาท/หมายเลขบัตร
ตลอดระยะเวลาสงเสริมการขาย)
วันนี้ - 10 เม.ย. 60

บินกับ Air Asia ไดเร็วขี้น
เพียงแลกคะแนนสะสม 360๐ รีวอรด
เปน BIG Point

ใหคุณบินไดงายขึ้นแลววันนี้
เม�อใชคะแนนสะสม 360๐ รีวอรด
แลกเปน FlyerBonus

เริ่มตนเพียง 100 คะแนน FlyerBonus
ก็แลกตั๋วเคร�งบินได

1

ทุกๆ 1,500 คะแนน 360๐ รีวอรด
= 10 คะแนน FlyerBonus

เริ่มตนเพียง 4,500 BIG Point
ก็แลกตั๋วเคร�องบินได

คะแนน
360๐ รีวอรด

=

1

AirAsia
BIG Point

สำหรับบัตรเครดิตแพลตตินั่ม อีลิท

แลกคะแนนโทร. 1595 เทานั้น (ไมสามารถแลกผานชองทาง IVR)

2

=

คะแนน
360๐ รีวอรด

1

AirAsia
BIG Point

สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่น

แลกคะแนนโทร. 1595 เทานั้น (ไมสามารถแลกผานชองทาง IVR)

แลก 1 แถม 1 แลกดวยคะแนนสะสม 360๐ รีวอรด โทร 1595

วันนี้ - 31 พ.ค. 60

รหัส 087161732

รหัส 087161733

รหัส 087161734

เกาอี้ปรับระดับ Mickey Mouse Disney รุน YT54642

กลองติดรถยนต DTECH รุน TCM023

เครื่องชงกาแฟแคปซูล PICCOLO รุน KP100

แลก

แลก

ฟรี

โซฟาลม

แลก

ฟรี

Memory card 8 GB

ฟรี

กลองถนอมอาหาร

21,000 คะแนน หรือ 12,000 คะแนน + เงิน 900 บาท

25,000 คะแนน หรือ 15,000 คะแนน + เงิน 1,000 บาท 23,000 คะแนน หรือ 14,000 คะแนน + เงิน 900 บาท

รหัส 087161735

รหัส 087161736

รหัส 087161737

ไฟฉุกเฉินอเนกประสงค Peem รุน KM7631

กลองบรรจุขาวสาร 12 ลิตร Peem รุน NZ8889

เครื่องกำจัดคราบเสื้อผา SHARP รุน UW-A1-S (สีเงิน)

แลก

แลก

ฟรี

แลก

ฟรี

แบตเตอรี่สำรอง
5200 mAh

กลองถนอมอาหาร

16,000 คะแนน หรือ 9,000 คะแนน + เงิน 700 บาท

13,000 คะแนน หรือ 7,000 คะแนน + เงิน 600 บาท

ฟรี

เตารีดไอน้ำ
48,000 คะแนน หรือ 28,000 คะแนน + เงิน 2,000 บาท

สอบถามขอมูลสินคาไดที่ บจก.จีดับบลิว รีโวลูชั่น โทร. 0 2212 5868-9
เงื่อนไขเปนไปตามที่รานคาและธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

EasyPay แบงชำระสบายๆ 0% กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด
ผอน 0% สูงสุด 10 เดือน + รับรวมสูงสุด 22% หรือเลือกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท
ที่งาน Home Pro Expo เมืองทองธานี
ตอที่ 1

0

ผอน % นาน
ลดเพิม่

สูงสุด

4 เดือน

10%

(เฉพาะรุนที่รวมรายการ)

เลือก ผอน 0% สูงสุด 10 เดือน + รับรวมสูงสุด 22%

0ทุ%กชิ้น4ทั้งเดืราอนน

ชำระเต็มจำนวน/วัน
15,000 บาท
35,000 บาท
55,000 บาท
100,000 บาท

รับเครดิตเงินคืน
300 บาท
1,000 บาท
2,000 บาท
5,000 บาท

SMS รับสิทธิ์ พิมพ EXPO เวนวรรคตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลัก สง 4806026
(คาสง 3 บาท/ครั้ง)

แลกรับเงินคืน 12%
เพียงแลกคะแนนทุกๆ 1,000 คะแนน รับเงินคืน 120 บาท
(จำกัดจำนวนคะแนนไมเกินยอดใชจายในเซลลสลิป และไมเกิน
100,000 คะแนนตอหมายเลขบัตรตลอดรายการ)

(เมื่อซื้อสินคาครบ 2,000 บาทขึ้นไป)

หรือเลือก ชำระเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท

ตอที่ 1

ตอที่ 2

พิเศษ รับฟรี
กระเปา Benetton Trolley Bag
มูลคา 9,990 บาท

เมื่อผอนชำระภายในงานตั้งแต 150,000 บาทขึ้นไป
(รับกระเปาไดที่งานทันที ณ จุดชำระเงินผอน
บัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด)

ผอนยางหรือ
ลอแมกซ

รับสวนลดและเงินคืน
รวมสูงสุด 15%
พรอมผอน 0% นาน 10 เดือน
ที่ AIS Shop ทุกสาขา
ผอน 0% 10 เดือน เมื่อซื้อเครื่องพรอมเปดเบอรใหม

ซื้อเครื่องพรอมแพ็กเกจใหม หรือยายคายเบอรเดิม
ตอที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 3%
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน พิมพ AIS เวนวรรคตามดวยหมายเลข
บัตรเครดิต 16 หลัก สงที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)
ตอที่ 3 รับสวนลดคาเคร�องทันที 12%
เพียงแลกคะแนนสะสมเทายอดใชจาย/เซลสสลิป
วันนี้ - 30 เม.ย. 60

ที่บี-ควิก ทุกสาขา

รับสวนลดและเงินคืน
รวมสูงสุด 15% พรอม
ผอน 0% นาน 10 เดือน
ตอที่ 1

รับสวนลด 3% เมื่อผอนยางหรือลอแม็ก 0 % 10 เดือน

ตอที่ 2

รับเครดิตเงินคืน 12%
เพียงแลกคะแนนสะสมเทายอดใชจาย/เซลสสลิป

(จำกัดการใชคะแนนไมเกินยอดใชจายในเซลสสลิปและไมเกิน
10,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/ตลอดชวงเวลาสงเสริมการขาย)
วันนี้ - 30 เม.ย. 60

จายนอยลง ดวยเงินคืนสูงสุด

รับเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท
พรอมผอน 0% นาน 10 เดือน
ตอที่ 1

เพียงใชคะแนนเทายอดใชจาย รับสวนลดเพิ่มอีก 10%

ตอที่ 2

ผอน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

(เฉพาะรายการผอนชำระ)

ผอนชำระครบ/เซลสสลิป
(ยอดหลังหักสวนลดในตอที่ 1 ถามี)

10,000 บาทขึ้นไป
25,000 บาทขึ้นไป
50,000 บาทขึ้นไป
120,000 บาทขึ้นไป
300,000 บาทขึ้นไป

รับเครดิตเงินคืน

200 บาท
550 บาท
1,200 บาท
3,200 บาท
10,000 บาท

SMS รับสิทธิ์เงินคืน พิมพ INDEX เวนวรรค ตามดวยหมายเลข
บัตรเครดิต 16 หลักสงที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

ถึง 27,000 บาท ที่บุญถาวรทุกสาขา
ชอปครบ/วัน

รับเครดิตเงินคืน

30,000 บาทขึ้นไป
60,000 บาทขึ้นไป
150,000 บาทขึ้นไป
350,000 บาทขึ้นไป
550,000 บาทขึ้นไป

300 บาท
700 บาท
2,000 บาท
6,000 บาท
12,000 บาท

เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดแพลตตินม่ั อีลทิ
1,000,000 บาทขึ้นไป

2 มี.ค. - 26 เม.ย. 60

เงื่อนไขเปนไปตามที่รานคาและธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

27,000 บาท
1 มี.ค. - 30 เม.ย. 60

