
ดูแลสุขภาพ พรอมชอปสบายๆ

- ใสใจสุขภาพรับหนาฝนกับสวนลดจาก

  โรงพยาบาลชั้นนำ

- แบงจาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน

  กับรานคาชั้นนำมากมาย

sc.com/th

เลมที่ 5 : มิ.ย. - ก.ค. 60

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

โมริโมโตะ กรุงเทพ

ร�านอาหารญี่ปุ�นชั้นนำระดับโลก
โดยเชฟกระทะเหล็กจากญี่ปุ�น
และอเมริกา

รับสวนลด 10%

สำหรับคาอาหาร (เฉพาะ a la carte menu)

1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 60

*ไม�สามารถใช�ร�วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได�

ชั้น 4 อาคารมหานคร คิวบ� ถ. นราธิวาสฯ
(BTS ช�องนนทรี ทางออก 3) โทร. 02 060 9099

ลดเพิ่ม 10%* ใชรหัสสวนลด SCEXP17

รับเงินคืน 200 บาทจากการจองและชำระเงินด�วยบัตรเครดิตสแตนดาร�ด
ชาร�เตอร�ดครบทุกๆ 10,000 บาท/เซลส�สลิป 

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60

SMS ครั้งเดียวภายในเดือนที่ใช�จ�ายครั้งแรก โดยพิมพ� HT เว�นวรรค
ตามด�วยหมายเลขบัตร 16 หลักส�งที่ 4806026
(ค�าส�งครั้งละ 3 บาท)

รับเงินคืนสูงสุด 400 บาท

+

HT

จองที่พักที่เว็บไซต www.expedia.co.th/sc

วันนี้ - 30 ก.ย. 60



รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายออนไลนผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดOnline Shopping

วันนี้ - 31 ก.ค. 60

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

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60

รับสิทธิ์ 3 ตอ

เม�อใชบริการ

ตอที่ 1 : ใช Grab ฟรี! 100 บาท

 เมื่อชำระค�าบริการผ�าน GrabPay เป�นครั้งแรก
 โดยใช�รหัสส�วนลด GRABPAY

ตอที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท

 รับเงินคืน 5%* เมื่อมียอดใช�สะสมครบทุกๆ 500 บาท/เดือน
 ผ�านบริการ GrabPay ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 พิมพ� GRAB เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
 แล�วส�งมาที่ 4806026 (ค�าส�งครั้งละ 3 บาท) 

ตอที่ 3 : ลุนรับรางวัลใชบริการ Grab ฟรี 

 มูลคา 1.2 ลานบาท รวม 500 รางวัล

วันนี้ - 30 ก.ย. 60

เช�ารถออนไลน�จากตัวแทนรถเช�าใน 180 ประเทศทั่วโลกได�คุ�มกว�าที่

http://on.sc.com/rentalcars

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

โบนัส 2 ตอที่ www.cmart.co.th/SCBT

เมื่อช�อปสินค�าตั้งแต� 2,000 บาทขึ้นไป/ เซลส�สลิป

รับสวนลด 400 บาท

รับสวนลดเพิ่ม 7%

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

รับสวนลดเพิ่ม 10% รหัสสวนลด SCBTETC

รหัสสวนลด BTVSCBT

เมื่อช�อปตั้งแต� 600 บาทขึ้นไป จำกัดส�วนลดสูงสุด 300 บาท

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

AND MORE...

ชอปแบรนดแฟชั่นออนไลนที่

www.looksi.com หรือ

LOOKSI Application

ลดเพิ่ม 8% 

เมื่อช�อปครบ 2,200 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป
เพียงกรอกหมายเลขบัตรเครดิตสแตนดาร�ด
ชาร�เตอร�ดในขั้นตอนการชำระเงินและกด
Redeem เพื่อรับส�วนลด
(จำกัดส�วนลดสูงสุด 2,200 บาท/เซลส�สลิป)

วันนี้ - 31 ส.ค. 60

รับสวนลด 5%

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



เงื่อนไขเป�นไปตามที่โรงพยาบาล และธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดHospital

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

รับสวนลด คาหอง คายา

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

ที่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล 

โรงพยาบาล

(ที่รวมรายการ)

โทร. 0 2361 2727

โทร. 0 2877 1111 หรือ 1745

ลด 5%

ลด 10%

โทร. 0 2596 7888

โทร. 0 2450 9999

ลด 5%

ลด 5%

โทร. 0 2675 5000

ลด 5%

โทร. 0 2625 9000

โทร. 0 2561 1111

โทร. 0 2441 6999

เฉพาะสาขาสุขุมวิท ศรีนครินทร� และธนบุรี
รพ. สมิติเวช สุขุมวิท โทร. 0 2022 2222

รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร� โทร. 0 2022 2222
รพ. สมิติเวช ธนบุรี  โทร. 0 2438 9000

คายา สำหรับผู�ป�วยนอกและผู�ป�วยใน

(ยกเว�นยารายการพิเศษ)

ลด 10% คาหอง เฉพาะค�าห�องรวมอาหาร

(ยกเว�นไม�รวมค�าการพยาบาล และค�าบริการ

ทางการแพทย�อื่นๆ)

คายา สำหรับผู�ป�วยนอก

คาหอง คายา สำหรับผู�ป�วยใน

(ยกเว�นยารายการพิเศษ)

คาหอง คายา สำหรับผู�ป�วยนอก

และผู�ป�วยใน (ยกเว�นค�ายาพิเศษบางรายการ)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพประจำป

ของโรงพยาบาล

ลด 5%

ลด 5%

คาหอง คายา สำหรับผู�ป�วยนอก

และผู�ป�วยใน (ยกเว�นยารายการพิเศษ)

ลด 5% คาหอง คายา สำหรับผู�ป�วยนอก

และผู�ป�วยใน (ยกเว�นยารายการพิเศษ)

รายการตรวจ LAB (เฉพาะในโรงพยาบาล)

และ รายการตรวจ Chest x-ray

พิเศษ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ DUO

ซื้อ 1 แถม 1 

40,000 บาท เหลือ 15,500 บาท

ลด 5%

ลด 20%

คาหอง คายา สำหรับผู�ป�วยนอก

และผู�ป�วยใน (ยกเว�นยารายการพิเศษ)

เม�อใชบริการสปา ท่ีศูนย�นครธนการแพทย�

แผนไทย - จีน (เฉพาะนวดบำบัดน้ำมัน)

ลด 10%

ลด 10%

คาหอง คายา สำหรับผู�ป�วยใน
และผู�ป�วยนอก (ยกเว�นยานอกระบบ)

ทันตกรรม ขูดหินปูน อุดฟ�น ถอนฟ�น

ลด 10%

ลด 30%

ลด 5%

ลด 10%

ลด 30%

ผอน 0%

ฟรี 1 ครั้ง

ลด 5%

คาหอง สำหรับผู�ป�วยใน

คายา สำหรับผู�ป�วยนอกและผู�ป�วยใน

โปรแกรมตรวจสุขภาพทุกรายการ

(ยกเว�นโปรแกรม HDS และโปรแกรมก�อนแต�งงาน)

โทร  0 2487 2000 หรือ 1645 กด 1

คาหอง คายา สำหรับผู�ป�วยนอก

และผู�ป�วยใน (ยกเว�นเคมีบำบัด)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

รายการ 1 - 6 (ยกเว�นค�าแพทย� ค�ายา)

โทร. 0 2619 2288 , 0 2619 2299

รับสิทธิ์แบงชำระ 0% นาน 4 เดือน

สำหรับผู�ป�วยใน เมื่อมียอดใช�จ�ายตั้งแต�

50,000 บาทขึ้นไป

บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

(เฉพาะค�ารถขาเข�า) สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

บัตรเครดิตวีซ�า แพลตตินั่ม อีลิท และลูกค�า

Priority Banking กรณีเข�าพักผู�ป�วยใน

เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท�านั้น

ยกเว�น ค�าแพทย� ค�ายา ค�าเครื่องมือพิเศษ

ที่อาจเกิดขึ้นระหว�างการใช�บริการ

คาหองพักผูปวยใน (เฉพาะคืนแรก)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตวีซ�า

แพลตตินั่ม อีลิท และลูกค�า Priority Banking

ยกเว�น ค�าแพทย� ค�าอาหาร ค�าบริการพยาบาล

ค�ายาพิเศษ ค�าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ�พิเศษ

และรายการเหมาจ�าย

โทร. 0 2202 9999

ลด 5%

ลด 10%

คายา (ยกเว�นยารายการพิเศษ)

คาหอง สำหรับผู�ป�วยใน

(ยกเว�นห�อง ICU, CCU)

สิทธิพิเศษตลอดป 2560

โรงพยาบาล

(ที่รวมรายการ)
สิทธิพิเศษตลอดป 2560

 โทร. 0 2625 6555

ลด 50% โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Silver  7,400 บาท เหลือ 3,700 บาท
Gold  18,000 บาท เหลือ 9,000 บาท

ลด 5%

คาหอง สำหรับผู�ป�วยใน (ยกเว�นค�าอาหาร

ค�าบริการโรงพยาบาลและบริการพยาบาล)

คายา สำหรับผู�ป�วยนอกและผู�ป�วยใน

(ยกเว�นยารายการพิเศษ)

ลด 10%



EasyPay แบงชำระสบายๆ 0% กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดEasyPay แบงชำระสบายๆ 0% กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

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

23 - 25 มิ.ย. 60 วันนี้ - 30 ก.ย. 60

ตอที่ 1 : ผอน 0% 4 เดือน หรือ 0% 10 เดือน

 ลดสูงสุด 15% (เฉพาะรุ�นที่ร�วมรายการ)

 ผอน  0% 4 เดือน ทุกชิ้น ทั้งราน

 (สินค�าทุกหมวด ราคาตั้งแต� 3,000 บาทขึ้นไป)

ตอที่ 2 : ใช�คะแนนสะสมรีวอร�ดพอยต�ทุกๆ 1,000 คะแนน
 แลกรับสวนลดเพิ่ม 120 บาท

วันนี้ - 30 ก.ย. 60

(จำกัดจำนวนคะแนนสะสมที่แลกไม�เกินยอดใช�จ�ายในเซลล�สลิป
และไม�เกิน 100,000 คะแนนต�อหมายเลขบัตร/ตลอดรายการ)

สวนลดเพิ่มรวมสูงสุด 25%

+ ผอน 0% นาน 10 เดือน

ผอนชำระ 0%

นานสูงสุด 10 เดือน

+ รับรวมสูงสุด 22%

วันนี้ - 30 ก.ย. 60

20 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60

วันนี้ - 30 ก.ย. 60

ผอน 0% 4 เดือน ลดเพิ่มสูงสุด 10%

(เฉพาะรุ�นที่ร�วมรายการ) 

ผอน 0% ทุกชิ้น ทั้งราน นาน 4 เดือน

เมื่อรวมยอดช�อปตั้งแต� 2,000 บาทขึ้นไป 

แลกรับเงินคืน 12%

ทุกๆ 1,000 คะแนนแลกรับเงินคืน 120 บาท

ที่งาน Jubilee Mid Year 2017 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี

แบงชำระ 0%

ครบทุกๆ 5,000 บาท
ต�อเซลล�สลิป

0% 6 เดือน

0% 10 เดือน

แผนกนาิกา เซ็นทรัลทุกสาขาและเซน23 มิ.ย. - 16 ก.ค. 60

แผนก Power Mall สาขา Emporium
และ Paragon เท�านั้น

รับสวนลดเพิ่ม

 

3%

5%

ตอที่ 1 : แบงชำระ 0% x 10 เดือน ทุกชิ้น 

ตอที่ 2 : ลดเพิ่มสูงสุด 20% (เฉพาะสินค�าที่ร�วมรายการ) 

ตอที่ 3 : ใช�คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน
 แลกรับสวนลดเพิ่ม 120 บาท

 (จำกัดจำนวนคะแนนสะสมไม�เกินยอดใช�จ�ายต�อเซลล�สลิป
 และไม�เกิน 100,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ)

SMS ลงทะเบียนรับเงินคืนครั้งเดียว โดยพิมพ� JUB เว�นวรรคตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต
16 หลัก เช�น JUB 437750381234567 ส�งมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)
จำกัดการรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม�เกิน 30,000 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดระยะเวลา
ส�งเสริมการขาย

แบงจาย (รวมเซลสสลิปตอวัน)

30,000.-
60,000.-
100,000.-
300,000.-
500,000.-

รับเครดิตเงินคืน (บาท)

500.-

1,100.-

2,200.-

7,500.-

15,000.-

วันนี้ ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทพรูเด็นเชียล
ผ�านบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด

รับสิทธิพิเศษ

ผอน 0% 3 เดือน

ลดเพิ่มรวมสูงสุด 29%

รับสวนลด

รวมสูงสุด 5,100 บาท

พรอมแบงชำระ

0% นาน 10 เดือน

ที่งาน Central / Zen Annual Watch Sale 2017

แบงจาย 0% นาน 4 เดือน

รับเงินคืน

สูงสุด 30,000 บาท


