
สำหรับผู�มียอดใช�จ�ายสะสมสูงสุดตลอดระยะเวลาส�งเสริมการขาย (Top Spender) และมีการซื้อตั๋วเครื่องบินการบินไทยตามเงื่อนไข
ที่กำหนด รับฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มอสโคว ชั้นประหยัด 1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค�า 247,130  บาท
 

ตอนรับเทศกาลแหงความสุข

- ชอปกระเชาของขวัญรับบัตรกำนัลและเงินคืน

- แลกคะแนนสะสมสแตนดารดชารเตอรดเปน

  FlyerBonus ไดแลววันนี้

sc.com/th

เลมที่ 10 : พ.ย. - ธ.ค. 59

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

เม�อใชจายในตางประเทศเปนสกุลเงินตางประเทศ

ดวยบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

รับคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน ใหคุณแลกไมลไดเร็วขึ้น

100,000 คะแนน

35,000 คะแนน

7,500 คะแนน

ใชจายสะสมในตางประเทศ

เปนสกุลเงินตางประเทศครบ

รับคะแนนสะสมรวม บัตรแพลตติน่ัม อีลิท

รับคะแนนเทียบเทา

บัตรประเภทอ�นๆ

รับคะแนนเทียบเทา

50,000 บาท

200,000 บาท

500,000 บาท

5,000 ไมล

66,666 ไมล

(7.5 บาท = 1 ไมล�)

23,333 ไมล

3,750 ไมล

50,000 ไมล

(10 บาท = 1 ไมล�)

17,500 ไมล

SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ� FLY เว�นวรรคตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก ส�งมาที่ 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง)
ผู�ถือบัตรที่เป�นสมาชิกบริการธนาคารพิเศษและธนาคารระหว�างประเทศ ไม�ต�องลงทะเบียน SMS 

FLY

พิเศษ!! รับฟรี ตั๋วเคร�องบินไป-กลับ

กรุงเทพฯ-มอสโคว

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

เอกสิทธิ์สำหรับผูถือบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด วีซา รับความคุมครองประกันภัย การเดินทาง

ตางประเทศจากซิกนา นานสูงสุด 10 วันโดยไมมีคาใชจาย

• วงเงินคุมครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท

• ดูแลคาใชจายในการรักษาพยาบาลสูงถึง 2,000,000  บาท 

• ใชย�นขอวีซาเชงเกนได (ยกเวนบัตรวีซา เดบิต/บัตรวีซา คลาสสิก/บัตรวีซา โกลด)

• พรอมดูแล 24 ชม. ดวยบริการชวยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก

ขั้นตอนง�ายๆ เพื่อรับความคุ�มครอง ใช�สิทธิ์ได�ทุกเดือน ตั้งแต�วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

แจงรายละเอียดสวนตัว

และขอมูลการเดินทาง

กอนการเดินทางอยางนอย 1 วันทำการ*

วันจันทร - ศุกร 08.30-20.00 น.  วันเสาร -  อาทิตย 08.30 - 17.30 น. (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)

โทร. 0-2763-0022

ใชสิทธิ์เวลาทำการ: โทร. 0-2763-0022

ผูถือบัตรจะตองมียอดใชจายสะสม

ในตางประเทศผานบัตรวีซาที่แจงใชสิทธิ์
ประเภทบัตรวีซา เดบิต/

บัตรวีซา คลาสสิก/

บัตรวีซา โกลด/บัตรวีซา แพลตินั่ม/

บัตรวีซา ซิกเนเจอร/บัตรวีีซา อินฟนิท 

กรมธรรมจะสงใหทางอีเมล เปนผูถือบัตรวีซา 

• บัตรวีซา เดบิต/บัตรวีซา คลาสสิก/

  บัตรวีซา โกลด อยางนอย 10,000 บาท

• บัตรวีซา แพลตินั่ม/บัตรวีซา ซิกเนเจอร/

  บัตรวีซา อินฟนิท อยางนอย 20,000 บาท

เพ�อรักษาสิทธิ์ในครั้งถัดไป



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

ใชชีวิตหลากหลาย รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดLifestyle

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

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

ลด 10% สำหรับค�าอาหาร  

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

ลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
(ยกเว�นเครื่องดื่มแอลกอฮอล�)

รับฟรี pancake 1 ชิ้น เมื่อทานครบ 2,500 บาทขึ้นไป

รับเพิ่มอีก ขนม Smores in a pot พิเศษ! สำหรับช�วงเดือนเกิด
(แสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของเจ�าของวันเกิด)

ลด 10% สำหรับค�าอาหาร  

ที่ร�านอาหาร ไห� ป�า หว�าง ถนนสีลม ซอย 7 โทร 02 234 1002

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

ที่ร�านอาหาร Ad Lib สุขุมวิท ซอย 1 โทร 02 205 7600

ลด 10% เฉพาะค�าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป

ลด 50% ค�าห�องคาราโอเกะ (สำหรับห�องเล็ก)

ที่ร�านอาหาร I-Taste Café  ถนนสาทร ซอย 8 โทร. 02 237 2537

คะแนนสะสม

360
๐
 รีวอรด

ทุกๆ 1,500 คะแนน

ใหคุณบินไดงายขึ้นแลว วันนี้

ใช�คะแนนสะสมแลกเป�นฟลายเออร�โบนัส

ตอที่ 1 รับสวนลด 10% สำหรับเสนทางตางประเทศ

รับเงินคืน 250 บาท สำหรับยอดใช�จ�ายทุกๆ 10,000 บาท/เซลส�สลิป
(จำกัดเงินคืนสูงสุด 500 บาทต�อเดือน)

SMS ลงทะเบียน โดยพิมพ� BKA เว�นวรรค และตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง) ตัวอย�าง BKA 4377503812345678

เมื่อชำระค�าบัตรโดยสารด�วยบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด

ที่เว็บไซต�  www.bangkokair.com/scbt

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง วันนี้ - 31 ธ.ค. 59 เดินทางได�ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 59

ตอที่ 2 รับเงินคืน 250 บาท

BKA

รับสวนลด 10% พรอมรับเงินคืน

ที่บางกอกแอรเวยส



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

ใชชีวิตหลากหลาย รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดLifestyle

เม�อชอปออนไลนที่ www.zalora.co.th

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59 วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

ลดทันที 150 บาท เมื่อซื้อสินค�าตั้งแต� 999 บาทขึ้นไป/เซลล�สลิป

ใช�รหัสส�วนลด SCBT15Q416  (ไม�จำกัดจำนวนการใช�รหัสส�วนลด)

รับแตมแทนเงินสด

(TARAD Point)

เม�อชอปออนไลนที่ www.tarad.com 

เมื่อมียอดซื้อสินค�าตั้งแต� 2,000 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อ
TARAD Point สามารถใช�แทนเงินสดได� (1 แต�ม = 1 บาท)

100 แตม ไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด

เมื่อซื้อกระเช�าของขวัญที่กูร�เม�ต� มาร�เก็ต

และโฮม เฟรช มาร�ททุกสาขา

รับบัตรกำนัล

และเงินคืนสูงสุด 17%

SMS แลกคะแนนรับเงินคืน พิมพ� NY เว�นวรรค หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งมาที่ 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/SMS) ตัวอย�าง NY 5243292112345678

ใชจาย/เซลลสลิป รับบัตรกำนัล

แลกคะแนนสะสม

เทายอดซื้อ

รับเงินคืนเพิ่ม

5,000-19,999 บาท ทุก 5,000 บาท รับบัตรกำนัล 100 บาท

13%

สำหรับบัตรแพลตตินั่ม อีลิท

10%

สำหรับบัตรฯประเภทอื่น

ทุก 20,000 บาท รับบัตรกำนัล 500 บาท

ทุก 50,000 บาท รับบัตรกำนัล 1,500 บาท

ทุก 100,000 บาท รับบัตรกำนัล 3,500 บาท

ทุก 200,000 บาท รับบัตรกำนัล 8,000 บาท

20,000-49,999 บาท

50,000-99,999 บาท

100,000-199,999 บาท

200,000 บาทขึ้นไป

NY

วันนี้ - 15 ม.ค. 60

ที่เซ็นทรัล ฟู�ด ฮอลล� และท็อปส�ทุกสาขา 

รับคุม 2 ตอ เมื่อซื้อกระเช�าของขวัญ

SMS แลกคะแนนรับเงินคืน พิมพ� HMP เว�นวรรค หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งมาที่ 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/SMS) ตัวอย�าง HMP 5243292112345678

ใชจาย/เซลลสลิป
ตอที่ 1

รับบัตรกำนัล

ตอที่ 2

ใชคะแนนสะสม

แลกรับเงินคืน

12%

ทุก 10,000 บาท รับบัตรกำนัล 200 บาท

ทุก 50,000 บาท รับบัตรกำนัล 1,500 บาท

ทุก 200,000 บาท รับบัตรกำนัล 8,000 บาท

10,000-49,999 บาท

50,000-199,999 บาท

200,000 บาทขึ้นไป

HMP

9 พ.ย. 59 - 10 ม.ค. 60

จำกัดการรับบัตรกำนัลสูงสุดไม�เกิน 24,000 บาท และการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดรวมกันไม�เกิน 72,000 บาทมายเลขบัตร/ตลอดระยะเวลาส�งเสริมการขายจำกัดการรับบัตรกำนัลสูงสุดไม�เกิน 24,000 บาท และการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดรวมกันไม�เกิน 72,000 บาทมายเลขบัตร/ตลอดระยะเวลาส�งเสริมการขาย

รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท

· พิมพ� KP เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งมาที่ 4806026

(ค�าส�งครั้งละ 3 บาท) เช�น KP 5243292112345678

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 59

KP

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59 

ที่คิง เพาเวอร� รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร� 

ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

รับเครดิตเงินคืน 200 บาท

จากยอดใชจายผานบัตรเครดิตครบทุก 10,000 บาท/เซลลสลิป

ตลอดระยะเวลาสงเสริมการขาย

ตอที่ 1 รับเงินคืน 3% ทุก 1,500 บาท/เซลสสลิป

ตอที่ 2 รับเงินคืนเพิ่ม 12%

ลงทะเบียนรับเงินคืนผ�านทาง SMS ภายในเดือนที่ใช�จ�าย

พิมพ�รหัส เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

รับสิทธิ์เฉพาะต�อที่ 1 : พิมพ� T1 / รับสิทธิ์ทั้ง 2 ต�อ : พิมพ� T2 

(จำกัดยอดใช�จ�ายเพื่อรับเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน)

เพียงแลกคะแนนสะสมทุก 1,500 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 180 บาท

รับเงินคืนสูงสุด 15%

ที่ Tops Shop Online

เมื่อใช�จ�ายครบทุก 1,500 บาท/เซลส�สลิป

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59



EasyPay แบงชำระสบายๆ 0% กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดEasyPay แบงชำระสบายๆ 0% กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

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

โฮมโปร เอ็กซโป

ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล 5-8 

18 - 27 พ.ย. 59

ลดเพิ่มทันทีสูงสุด 10% พรอมผอน 0% 4 เดือน

หรือรับเงินคืนสูงสุด 5,500 บาท เมื่อชำระแบบเต็มจำนวน 

ตอที่ 1

ตอที่ 1

ตอที่ 2

ตอที่ 2

รับฟรี กระเปา Benetton Trolley Bag

มูลคา 9,990 บาท เมื่อผ�อนครบ 150,000 บาทขึ้นไป
(เฉพาะรายการผ�อนชำระ/จำกัดการรับกระเป�าสูงสุด 1ใบ/
หมายเลขบัตรตลอดรายการ)

แลกรับเงินคืน 12% ทุกๆ 1,000 คะแนนแลกรับเงินคืน 120 บาท

(ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย)

0% ทุกชิ้น ทั้งราน นาน 4 เดือน

(รวบรวมสินค�าครบ 2,000 บาทขึ้นไป)

โทร 1595 กด 1,1,1,6 ภายใน 3 วันก�อนครบกำหนดชำระ (ยอดชั้นต่ำ 3,000 บาท)

บินสบายๆ แบงชำระยอดบัตรโดยสาร

0% นาน 3 เดือน

ตอที่

1

สำหรับผู�ที่มียอดชำระผ�านบัตรเครดิตสูงสุดในเดือน พ.ย. 59 

ลุนรับฟรี บัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ

1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง

ตอที่

2

วันนี้ - 30 พ.ย. 59

วันนี้ - 30 พ.ย. 59

เพียงแลกคะแนนสะสมเท�ายอดใช�จ�าย/เซลส�สลิป

[กรณีซื้อเครื่องเปล�าไม�สามารถรับเงินคืนได�]

1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 59

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินคืน พิมพ� SB เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง) จำกัดรับเงินคืนสูงสุดไม�เกิน 27,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ

ผอนสบายๆ งายๆ ลดเพิ่ม 10%

+ รับเงินคืน สูงสุด 27,000 บาท

รับสวนลดเพิ่ม 10% เพียงแลกคะแนนสะสมเท�ายอดใช�จ�าย
(ผ�อน 0% หรือช�อปเต็มจำนวน)

ผอน 0% นาน 6 เดือน ทุกชิ้น

รับสวนลดและเงินคืนรวมสูงสุด 15% พรอมผอน 0% นาน 10 เดือน

รวมเปนเจาของ iPhone 7 ทุกรุน ดวยขอเสนอที่คุมคา

วันนี้ - 31 ม.ค. 60วันนี้ - 31 ม.ค. 60

รับเงินคืน

300 บาท 

700 บาท 

1,400 บาท 

3,000 บาท 

ผอน 0% / วัน (ยอดหลังหักสวนลดทุกชนิด)

20,000 บาทขึ้นไป

35,000 บาทขึ้นไป

55,000 บาทขึ้นไป

100,000 บาทขึ้นไป

รับสวนลดรวมสูงสุด 22% เม�อผอน 0% รับเครดิตเงินคืน

สูงสุด 30,000 บาท พรอม

แบงชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 59

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินคืน พิมพ� JBL เว�นวรรคตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

ที่ • Jubilee Diamond สาขาโซน พลาซ�าทั่วประเทศ • Jubilee Customer 02-625-1111

ยอดแบงชำระตั้งแต/เซลสสลิป

20,000 บาทขึ้นไป

60,000 บาทขึ้นไป

100,000 บาทขึ้นไป

รับเครดิตเงินคืน

300 บาท

1,200 บาท

3,000 บาท

SMS รับสิทธ์ิพิมพ� AIS เว�นวรรคตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส�งท่ี 4806026 (3บาท/คร้ัง)
จำกัดเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท/หมายเลขบัตรตลอดรายการส�งเสริมการขาย

เงินคืน 3%

(โดยคำนวนจากยอดหลังหักส�วนลด

ของการแลกคะแนนสะสม (ถ�ามี))

รับสวนลด

คาเคร�องทันที 12%

เพียงแลกคะแนนสะสมเท�ายอดใช�จ�าย/เซลส�สลิป

เงินคืน 3% ทุกๆ ยอดผอน 10,000 บาท/เซลสสลิป

(โดยคำนวนจากยอดหลังหักส�วนลดของการแลกคะแนนสะสม (ถ�ามี))

รับสวนลดคาเคร�องทันที 12%

เพียงแลกคะแนนสะสมเท�ายอดใช�จ�าย/เซลส�สลิป

SMS รับสิทธ์ิพิมพ� Ti7 เว�นวรรคตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส�งท่ี 4806026 (3บาท/คร้ัง)
จำกัดเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท/หมายเลขบัตรตลอดรายการส�งเสริมการขาย

พิเศษ เม�อซื้อเคร�องเปลา 0% 4 เดือน

รับสวนลดคาเคร�องทันที 10%


