เลมที่ 6 : ก.ค. - ส.ค.

อิ่ม อรอย รับสวนลด
- มา 4 จาย 2 เม�ออรอยกับบุฟเฟตนานาชาติ
ที่ The Square
- ลด 20% เม�ออรอยกับบุฟเฟตติ่มซำ
ที่ Evergarden

sc.com/th

The Square

Lok Wah Hin

มา 4 จาย 2

มา 4 จาย 3

สำหรับบุฟเฟตติ่มซำชวงกลางวัน
(วันจันทร-วันอาทิตย)

บุฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวัน
(วันจันทร-วันเสาร)
บุฟเฟตนานาชาติมื้อค่ำ
(วันอาทิตย-วันพฤหัสบดี)
Sunday Brunch
(วันอาทิตย เวลา 12.00-15.30 น.)
โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร
ถ. พระราม 1 โทร. 02 209 8888

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60

หรือ รับสวนลด 20%
สำหรับรายการ a la carte
โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร
ถ. พระราม 1 โทร. 02 209 8888

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60

Café Laurel

Evergarden

รับสวนลด 20%

รับสวนลด 20%

สำหรับ บุฟเฟตติ่มซำ และ
เมนู a la carte มื้อกลางวันและเย็น

สำหรับบุฟเฟตมื้อกลางวันและเย็น
เมนู A La Carte และ เบเกอรี่

โรงแรม Evergreen Laurel Bangkok
ถ. สาทรเหนือ โทร 02 266 9988

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

โรงแรม Evergreen Laurel Bangkok
ถ. สาทรเหนือ โทร 02 266 9988

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

ลดเพิม่ ทันที 10% + 0% นาน 6 เดือน ทุกชิน้
พรอมรับเงินคืนสูงสุด 27,000 บาท
แบงชำระ / วัน : ยอดหลังหักสวนลดทุกชนิด

20,000 บาทขึ้นไป
35,000 บาทขึ้นไป
55,000 บาทขึ้นไป
100,000 บาทขึ้นไป

รับเงินคืน
300 บาท
700 บาท
1,400 บาท
3,000 บาท

ลงทะเบียนรับเงินคืน พิมพ SB เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก สงมาที่
4806026 (คาสง 3 บาท/ครั้ง) ตัวอยาง SB 4377503812345678 วันนี้ - 31 ก.ค. 60

ชาไม ไดแลว อะไหลทกุ ชิน้ ผอน 0% นาน 6 เดือน
พรอมรับเงินคืนสูงสุด 15% ทีบ่ -ี ควิก ทุกสาขา
ตอที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 12% เพียงแลกคะแนนเทายอดใชจาย
ตอที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อผอน 0% ทุกๆ10,000 บาทตอเซลลสลิป

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ BK วรรค ตามดวยหมายเลขบัตรเครดิต
16 หลัก สงที่ 4806026 (3บาท/ครั้ง)
วันนี้ - 31 ก.ค. 60

เงื่อนไขเปนไปตามที่รานคา และธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

Lifestyle

รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายออนไลนผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

รับสวนลดสูงสุด 60%
เมื่อจองที่พักหัวหินที่รวมรายการผานเว็บไซต

www.expedia.co.th/sc

จองที่พักผาน www.agoda.com/scbt

ลดเพิ่ม 8%

สำหรับโรงแรมที่รวมรายการในสหรัฐอเมริกา

ลดเพิ่ม 6%

สำหรับการจองโรงแรมในประเทศอื่นๆ

จอง 1 - 31 ก.ค. 60 เขาพักไดถึง 31 มี.ค. 61

ลดเพิ่มอีก 10%

เมื่อจองโรงแรมทั่วโลกที่รวมรายการ

รหัสสวนลด SCEXP17

จองวันนี้ - 30 ก.ย. 60 เขาพักไดถึง 31 มี.ค. 61

จอง 1 - 31 ก.ค. 60 เขาพักไดถึง 31 ต.ค. 60

ชอปสินคา ของแตงบานที่

www.boonthavorn.com

ลดเพิ่ม 11%

กรอกรหัสสวนลด SC-TH11

เมื่อจองโรงแรมในประเทศไทยและทั่วโลก ผานเว็บไซต

รับสวนลด 400 บาท

www.asiatravel.com/cards/sc-th
*ตามเงื่อนไขที่กำหนด

จองไดตั้งแตวันนี้ถึง 30 ก.ย. 60 เขาพักไดถึง 31 ธ.ค. 60

โบนัส 2 ตอที่

เมื่อชอปสินคาตั้งแต 2,000 บาทขึ้นไป/ เซลสสลิป

วันนี้ - 31 ก.ค. 60

ชอปสินคาที่

www.cmart.co.th/SCBT
ตอที่ 1 รับสวนลดเพิ่ม 10%

www.topvalue.com

ไมมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ เฉพาะสินคาที่รวมรายการ
จำกัดสวนลดสูงสุด 300 บาท/เซลสสลิป/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ

รับสวนลดเพิ่ม 10%

เมื่อชอปครบทุกๆ 3,000 บาท/ เซลสสลิป
(จำกัดเงินคืนสูงสุด 270 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ)
SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ CM วรรค ตามดวยเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
สงที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)
วันนี้ - 31 ก.ค. 60

รหัสสวนลด SCBTETC

เมื่อชอปตั้งแต 600 บาทขึ้นไป จำกัดสวนลดสูงสุด 300 บาท

รับสวนลดเพิ่ม 7%

ตอที่ 2 รับเงินคืนเพิ่มอีก 3%
CM

รหัสสวนลด BTVSCBT

รหัสสวนลด SCBTIT

เมื่อชอปเครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ ไอที และเก็ตเจ็ดตางๆ
ตั้งแต 2,000 บาทขึ้นไป จำกัดสวนลดสูงสุด 500 บาท
วันนี้ - 31 ก.ค. 60

รับเงินคืนสูงสุด 15% ทุกปม น้ำมันทัว่ ไทย ทัว่ โลก รับไมลสูงสุด 30,000 ไมล หรือเทียบเทา
เม�อมียอดใชจา ยอ�นๆ ผานบัตรฯ
บาท/เซลลสลิป
ตอที่ 1 เติมน้ำมันครบทุรักบๆเงิ800
10 บาท = 1 ไมล ที่ thaiairways.com
นอกเหนือจากหมวดปม น้ำมัน
นคืน
รับเงินคืน
สูงสุด
%

5

GS1

ตอที่ 2

GS2

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

ใชจายครบทุก 10,000 บาท/เซลสสลิปที่
thaiairways.com

รับคะแนนสะสมที่สามารถ
แลกไมล ROP ไดเทากับ*

บัตรแพลตตินั่ม อีลิท
บัตรประเภทอื่น

1,000 ไมล
800 ไมล

พิมพ GS1 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลัก สงมาที่ 4806026 (คาสง 3 บาท/ครั้ง)

แลกรับเงินคืน
%

10

5%
3%
1%

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

พิมพ GS2 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลัก และตามดวยคะแนนสะสม และสงมาที่ 4806026
(คาสง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อตองการรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน

TG

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

*จำนวนไมลตามประเภทของบัตรขางตน คำนวนจากคะแนนสะสมจากการใชจา ยปกติรวมกับคะแนนสะสมพิเศษ

วันนี้ - 31 ก.ค. 60

เงื่อนไขเปนไปตามที่รานคา และธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

วันนี้ - 31 ก.ค. 60

