
เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�า และธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

อิ่ม อรอย รับสวนลด

- มา 4 จาย 2 เม�ออรอยกับบุฟเฟตนานาชาติ

  ที่ The Square

- ลด 20% เม�ออรอยกับบุฟเฟตติ่มซำ

  ที่ Evergarden

sc.com/th

เลมที่ 6 : ก.ค. - ส.ค. 

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60

บุฟเฟ�ต�นานาชาติมื้อกลางวัน
(วันจันทร�-วันเสาร�)
บุฟเฟ�ต�นานาชาติมื้อค่ำ
(วันอาทิตย�-วันพฤหัสบดี)
Sunday Brunch
(วันอาทิตย� เวลา 12.00-15.30 น.)

มา 4 จาย 2 มา 4 จาย 3

โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร

ถ. พระราม 1 โทร. 02 209 8888

โรงแรม Evergreen Laurel Bangkok 

ถ. สาทรเหนือ โทร 02 266 9988

โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร

ถ. พระราม 1 โทร. 02 209 8888 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60

สำหรับบุฟเฟ�ต�ติ่มซำช�วงกลางวัน
(วันจันทร�-วันอาทิตย�)

หรือ รับสวนลด 20%

สำหรับรายการ a la carte

รับสวนลด 20%
สำหรับบุฟเฟ�ต�มื้อกลางวันและเย็น 

เมนู A La Carte และ เบเกอรี่

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

Café Laurel

The Square Lok Wah Hin

โรงแรม Evergreen Laurel Bangkok 

ถ. สาทรเหนือ โทร 02 266 9988

รับสวนลด 20%

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

Evergarden

สำหรับ บุฟเฟ�ต�ติ่มซำ และ

เมนู a la carte มื้อกลางวันและเย็น

วันนี้ - 31 ก.ค. 60 วันนี้ - 31 ก.ค. 60

ลงทะเบียนรับเงินคืน พิมพ� SB เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งมาที่ 
4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง) ตัวอย�าง SB 4377503812345678

ลดเพ่ิมทันที 10% + 0% นาน 6 เดือน ทุกช้ิน

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

ชาไมไดแลว อะไหลทุกช้ิน ผอน 0% นาน 6 เดือน

พรอมรับเงินคืนสูงสุด 15% ท่ีบี-ควิก ทุกสาขา

ตอที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 12% เพียงแลกคะแนนเท�ายอดใช�จ�าย 

ตอที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อผ�อน 0% ทุกๆ10,000 บาทต�อเซลล�สลิป
 SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ� BK วรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต
 16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3บาท/ครั้ง)



รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายออนไลนผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดLifestyle

วันนี้ - 31 ก.ค. 60วันนี้ - 31 ก.ค. 60

รหัสสวนลด SCBTIT

ไม�มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ เฉพาะสินค�าที่ร�วมรายการ
จำกัดส�วนลดสูงสุด 300 บาท/เซลส�สลิป/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ

ตอที่ 1 รับสวนลดเพิ่ม 10%

เมื่อช�อปครบทุกๆ 3,000 บาท/ เซลส�สลิป
(จำกัดเงินคืนสูงสุด 270 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ)

ตอที่ 2 รับเงินคืนเพิ่มอีก 3%

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ� CM วรรค ตามด�วยเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

CM

TG

โบนัส 2 ต�อที่
www.cmart.co.th/SCBT

รับสวนลดเพิ่ม 7%

เมื่อช�อปเครื่องใช�ไฟฟ�า โทรศัพท�มือถือ ไอที และเก็ตเจ็ดต�างๆ
ตั้งแต� 2,000 บาทขึ้นไป จำกัดส�วนลดสูงสุด 500 บาท

รับสวนลดเพิ่ม 10% รหัสสวนลด SCBTETC

เมื่อช�อปตั้งแต� 600 บาทขึ้นไป จำกัดส�วนลดสูงสุด 300 บาท

ช�อปสินค�า ของแต�งบ�านที่
www.boonthavorn.com

ช�อปสินค�าที่
www.topvalue.com

เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�า และธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

วันนี้ - 31 ก.ค. 60เมื่อช�อปสินค�าตั้งแต� 2,000 บาทขึ้นไป/ เซลส�สลิป

รับสวนลด 400 บาท รหัสสวนลด BTVSCBT

วันนี้ - 31 ก.ค. 60

SMS ครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ� TG วรรค และตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต
16 หลัก ส�งมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

*จำนวนไมล�ตามประเภทของบัตรข�างต�น คำนวนจากคะแนนสะสมจากการใช�จ�ายปกติรวมกับคะแนนสะสมพิเศษ

ใช�จ�ายครบทุก 10,000 บาท/เซลส�สลิปที่
thaiairways.com

บัตรแพลตตินั่ม อีลิท

บัตรประเภทอื่น

รับคะแนนสะสมที่สามารถ
แลกไมล� ROP ได�เท�ากับ*

1,000 ไมล

800 ไมล

รับไมล�สูงสุด 30,000 ไมล� หรือเทียบเท�า
10 บาท = 1 ไมล� ที่ thaiairways.com

วันนี้ - 31 ก.ค. 60

รับเงินคืนสูงสุด 15% ทุกปมน้ำมันท่ัวไทย ท่ัวโลก

จอง 1 - 31 ก.ค. 60 เข�าพักได�ถึง 31 มี.ค. 61

เมื่อจองที่พักหัวหินที่ร�วมรายการผ�านเว็บไซต�

www.expedia.co.th/sc

เมื่อจองโรงแรมทั่วโลกที่ร�วมรายการ

จองวันนี้ - 30 ก.ย. 60 เข�าพักได�ถึง 31 มี.ค. 61

รับสวนลดสูงสุด 60%

ลดเพิ่มอีก 10%

ลดเพิ่ม 6%
รหัสสวนลด SCEXP17

ลดเพิ่ม 11% กรอกรหัสสวนลด SC-TH11

จอง 1 - 31 ก.ค. 60 เข�าพักได�ถึง 31 ต.ค. 60

สำหรับการจองโรงแรมในประเทศอื่นๆ

ลดเพิ่ม 8% สำหรับโรงแรมที่ร�วมรายการในสหรัฐอเมริกา

จองที่พักผ�าน www.agoda.com/scbt

GS1

GS2

1% นอยกวา 5,000 บาท/เดือน

3% ตั้งแต 5,000 - 14,999 บาท/เดือน

5% 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

เติมน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/เซลลสลิป

รับเงินคืน

เม�อมียอดใชจายอ�นๆ ผานบัตรฯ

นอกเหนือจากหมวดปมน้ำมัน

พิมพ� GS1 เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส�งมาที่ 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง)

ตอที่ 1

รับเงินคืน

สูงสุด

 5% 

ใช�คะแนนสะสมทุกๆ 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 10%
ของยอดเติมน้ำมัน ครบทุกๆ 800 บาท/เซลล�สลิป
(จำกัดจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 4,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/เดือน)

พิมพ� GS2 เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และตามด�วยคะแนนสะสม และส�งมาที่ 4806026
(ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต�องการรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน

ตอที่ 2

แลกรับเงินคืน

 10% 

จองได�ตั้งแต�วันนี้ถึง 30 ก.ย. 60 เข�าพักได�ถึง 31 ธ.ค. 60*ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เมื่อจองโรงแรมในประเทศไทยและทั่วโลก ผ�านเว็บไซต�

www.asiatravel.com/cards/sc-th


