
ปลายฝน ตนหนาว ไดเวลาพัก

ชารจพลังกันแลว

รับโปรโมชั่นดีดีเม�อจองตั๋วเคร�องบิน และที่พักออนไลน

นั่งชิลลหลบฝนในรานอาหารชั้นนำ พรอมรับสวนลดพิเศษ

www.agoda.com/scbt

www.expedia.co.th/scbt

ลดเพิ่ม 10 % ใช�รหัสส�วนลด SCEXP1601

ลดเพิ่มสูงสุด 7% ไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด

www.thaiairways.com

เลือกรับเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท หรือ เลือกรับไมลสูงสุด 30,000 ไมล

www.emirates.com/standardchartered

สวนลดสูงสุด 10% พรอมเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

www.airasia.com

บินสบายๆ 0% 3 เดือน พรอมลุนเปน Top Spender

รับบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย�างกุ�ง 1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง
สำหรับผู�มียอดใช�จ�ายสูงสุดในเดือน ก.ย. 59

on.sc.com/rentalcars

สวนลดสูงสุด 15% + ลดเพิ่มทันทีอีก 5% โดยไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด
วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

thailand.airasiago.com/scbt

ลดเพิ่ม 10 % ใช�รหัสส�วนลด SCAAG1601

www.asiatravel.com/cards/sc-th

ลดเพิ่ม 10 % เมื่อจองโรงแรม ทัวร�และแพ็คเกจท�องเที่ยวทั่วโลก

ใช�รหัสส�วนลด SC-TH10

พิเศษ วันนี้-31 ต.ค. 59 ฟรี! บัตรสวนน้ำการ�ตูนเน็ทเวิร�คอเมโซน พัทยา มูลค�า 1,290 บาท
เมื่อมียอดจองสะสมครบ 10,000 บาท

https://th.hotels.com/scbth

ลดเพิ่ม 8% ใช�รหัสส�วนลด SCBTH8

เฉพาะการจองภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 และเข�าพักภายใน 31 ธ.ค. 59

สัมผัสประสบการณใหมๆ ดวยสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

เม�อจองบัตรโดยสารเคร�องบิน และที่พักกับหลากหลายเว็บไซตชั้นนำ

จองที่พักทั่วไทย ทั่วโลก : จองวันนี้ - 31 ธ.ค. 59 เขาพักไดถึง 31 มี.ค. 60 

จองบัตรโดยสาร และบริการเดินทาง: วันนี้ – 30 ก.ย. 59

รับเงินคืน*+

รับเงินคืน*+

รับเงินคืน*+

รับเงินคืน*+

*รับเงินคืน 250 บาท

จากการจอง และชำระเงิน

ดวยบัตรเครดิต

ครบทุกๆ 10,000 บาท/เซลส�สลิป
สูงสุดไม�เกิน 500 บาท/หมายเลขบัตร/เดือนปฏิทิน

SMS ลงทะเบียนครั้งเดียว

ภายในเดือนที่ใช�จ�ายครั้งแรก
WEB

พิมพ� web เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต

16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3บาท/ครั้ง)

เช�น web 5243292123456789 

sc.com/th

เลมที่ 8 : ก.ย. - ต.ค. 59



สิทธิพิเศษที่รานอาหาร เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595

Dining 

6 ส.ค. - 6 ต.ค. 59

เมื่อซื้อดีลร�านอาหาร Wongnai Deals

ผ�าน Wongnai แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต�

ด�วยบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด

เมื่อทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 800 บาทขึ้นไป

ที่เดอะ เรด  ซัน ทุกสาขาที่ร�วมรายการ

วันน้ี - 30 ก.ย. 59

Patara Fine Thai Cuisine Bangkok

ซอยทองหลอ 19 โทร. 02 185 2960-1

วันน้ี - 31 ธ.ค. 59

เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป

SUSHI MORI
CRAFTING EVERY MOMENT

วันน้ี - 31 ธ.ค. 59

Heritage Hotels, ซอยพิพัฒน 2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร

โทร 02 235 2888 Ext. 107 หรือ 083 074 7403

ชั้น M ตึกสาทรสแควร ติด BTS ชองนนทรี

FB: sushimori.bangkok โทร. 092 424 4040

รับฟรี! เค�ก 2 ปอนด�ในเดือนเกิด เมื่อมียอดชำระ

ตั้งแต� 5,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะค�าอาหาร)

วันน้ี - 31 ต.ค. 59

ทองหลอ 13 โทร. 02 185 2306, 092 518 0888

Chousuke Japanese Restaurant

สาขาตึกตรีนิตี้ คอมเพล็กซ สีลม

โทร. 02 636 8685 / FB and IG  : chu.bkk

วันน้ี - 31 ธ.ค. 59

เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป/

ยกเว�นเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

10%

ลดเพิ่ม

10%

ลด

เฉพาะค�าอาหาร

10%

ลด

อาหารและเครื่องดื่ม

วันน้ี - 31 ธ.ค. 59

เมื่อมียอดชำระตั้งแต� 500 บาทขึ้นไป

15%

ลด

เฉพาะค�าอาหาร

10%

ลด

เฉพาะค�าอาหาร

15%

ลด

เฉพาะค�าอาหาร

10%

ลด

เฉพาะค�าอาหาร

วันนี้ - 30 พ.ย. 59 

เมื่อทานอาหารและเครื่องดื่ม

ตั้งแต� 600 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิปรับฟรี

ทารตไข 1 ชิ้น

มูลค�า 50 บาท
สาขาเอ็มไพรทาวเวอร ถ.สาทรใต โทร. 02 287 1923



เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595 / *เงื่อนไขเป�นไปตามที่วีซ�ากำหนด

ใชชีวิตใหครบทุกดาน กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดLifestyle

จองโรงแรมและรีสอรทในเครืออมารี

และโรงแรมอ�นๆ ในโปรแกรม ออนิกซ รีวอรด

รับคะแนนสะสม 2 เทา

พิเศษ! สมัครสมาชิกฟรีพร�อมรับโบนัส 1,000 คะแนน 

สมัครสมาชิกและจองห�องพักได�ที่ http://goo.gl/H1Nr2M

ระบุรหัส Promo Code : ONR2xPtsSc

เงื่อนไข • รหัส Promo Code สามารถจองได�ถึง 30 ก.ย. 59 สำหรับการเข�าพักถึงวันที่ 31 ต.ค. 59 • สมาชิกฯ จะได�รับ

คะแนนสะสม 2 เท�าหลังจากเข�าพัก • ราคาที่แสดงคิดจากราคาเริ่มต�นสำหรับการเข�าพัก 2 ท�าน โดยยังไม�รวมภาษีและ

ค�าบริการ  •  ราคาห�องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได� •  ข�อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆเป�นไปตามที่โปรแกรมฯ กำหนด

วันน้ี - 31 ต.ค. 59 

เม�อชำระคาเบี้ยประกันสุขภาพกับเจนเนอราลี่ 

ประกันสุขภาพ Gen Health Lump Sum ให�วงเงินค�ารักษาพยาบาล

สูงสุดถึง 1 ล�านบาทต�อป� ไม�จำกัดวงเงินต�อครั้ง (กรณีผู�ป�วยใน)

เพียงแค�ยื่นบัตรเท�านั้น ไม�ต�องสำรองจ�ายออกไปก�อน

สนใจโทร. 02-022-8222 (จ-ศ 8.30-19.00)

รับประกันโดยบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันภัย

มีเงินคาปวยไข 

สำรองใหถึงหลักลาน 

รับเครดิตเงินคืน 20%

ตอที่ 1 I รับเงินคืน 5%

ตอที่ 2 I รับเครดิตเขากระเปาเงิน Rabbit LINE Pay เพิ่มอีก 5%

วันน้ี - 30 ก.ย. 59

สิทธิพิเศษเฉพาะผู�ถือบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ดวีซ�าทุกประเภท
เพียงมียอดใช�จ�ายผ�าน Rabbit LINE Pay กับร�านค�าที่ร�วมรายการขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส�สลิป
จะได�รับเครดิตเข�ากระเป�าเงิน Rabbit LINE Pay 5% ของยอดใช�จ�ายในเซลส�สลิป

(จำกัดเครดิตเข�ากระเป�าเงิน LINE Pay สูงสุด 100 บาท และเฉพาะสมาชิกบัตรวีซ�า 7,500 ท�านแรก ตลอดระยะเวลาส�งเสริมการขาย)

เพียงลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิต

สแตนดารดชารเตอรด

กับแอพพลิเคชั่น

รับเงินคืน 250 บาท จากการจอง และชำระด�วยบัตรเครดิตผ�านหน�าเว็บไซต�
www.agoda.com/scbt ครบทุกๆ 10,000 บาท/เซลส�สลิป

ลดเพิ่ม 8% เม�อจองโรงแรมในไตหวัน

หรือ รับสวนลดเพิ่มสูงสุด 7% เมื่อจองโรงแรมที่อื่นๆ ทั่วโลก

จองวันนี้ - 31 ธ.ค. 59 เข�าพักได�ถึง 31 มี.ค. 60

จอง 1-30 ก.ย. 59 เข�าพักได�ถึง 31 ธ.ค. 59

พิเศษ รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท

SMS ครั้งเดียวภายในเดือนที่ใช�จ�ายครั้งแรก พิมพ� WEB เว�นวรรค ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

*ผู�ซื้อโปรดทำความเข�าใจก�อนตัดสินใจซื้อประกัน ข�อกำหนดและเงื่อนไขเป�นไปตามที่ระบุไว�ในกรมธรรม�

ตอที่ 1

ตอที่ 2

ไตหวันฟรีวีซา พิเศษ 2 ตอ

เม�อจองผาน www.agoda.com/scbt เทานั้น

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ� LINE เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง) ตัวอย�าง LINE 4377503812345678

ยิ่งชอปมาก ยิ่งรับมาก

ที่ Central Food Hall และ

Tops ทุกสาขา

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 59

เพียงช�อป 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป
และใช�คะแนนสะสมเท�ายอดซื้อ
เพื่อแลกรับเงินคืน 12% 

(จำกัดการแลกคะแนนไม�เกินยอดซื้อในเซลล�สลิป และไม�เกิน 20,000 คะแนนต�อหมายเลขบัตรต�อเดือน)

SMS ลงทะเบียนในวันที่จ�ายเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ� TOPS เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต
16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง) ตัวอย�าง TOPS 5243292112345678

รับเงินคืน

12%

จันทร - ศุกร ซื้อบัตรชมภาพยนตร

ที่ Box Office ราคาพิเศษ

100 บาท/ที่นั่ง ทุกเร�อง ทุกรอบ *เฉพาะ Deluxe Seat ระบบปกติ

เสาร - อาทิตย

เม�อซื้อบัตรชมภาพยนตรทุก 2 ที่นั่ง

ทาง     SF Showtime in Hand

ฟรี ชุด Combo For 2 - 1 ชุด

เพียงแสดงบัตร Booking Number เพื่อยืนยันการจองและการชำระเงินจากโทรศัพท�ที่ Box Office เพื่อรับสิทธิ์

ดูหนังสุดคุมตลอดป

สำหรับผูถือบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด มาสเตอรการด

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59 ที่โรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ

• จำกัดจำนวน 2 สิทธิ์/บัตร/วัน • เงื่อนไขเป�นไปตามที่บริษัทฯกำหนด • จำนวน 36,000 สิทธิ์ (จำกัด 6,000 สิทธิ์/เดือน) • ไม�สามารถอัพเกรดที่นั่งหรือระบบพิเศษได�

สำหรับยอดใช�จ�ายทุกๆ 1,000 บาท/เซลส�สลิปผ�าน Rabbit LINE Pay
(จำกัดเงินคืนสูงสุด 100 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดระยะเวลาส�งเสริมการขาย)



ตอที่ 1 ผอน 0% นาน 4 เดือน + ลดเพิ่มสูงสุด 10% (เฉพาะสินค�าที่ร�วมรายการ)

ตอที่ 1 ผอน 0% นาน 10 เดือน

ตอที่ 1 ผอน 0% 4,10 เดือน

ตอที่ 2 ลดเพิ่มสูงสุด 25%

ตอที่ 3 ใชคะแนนสะสมเทายอดใชจาย

        แลกรับสวนลดเพิ่ม 12%

พิเศษ! เม�อชำระเต็มจำนวน รับเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท

ตอที่ 2 ลดเพิ่ม 12%

ชำระเต็มจำนวนตอวัน

รับเครดิตเงินคืน

10,000 บาทขึ้นไป

250 บาท

30,000 บาทขึ้นไป

1,000 บาท

50,000 บาทขึ้นไป

2,000 บาท

100,000 บาทขึ้นไป

5,000 บาท

300,000 บาทขึ้นไป

15,000 บาท

ผอน 0% นาน 4 เดือน ทุกชิ้น ทั้งงาน
แลกรับสวนลด 120 บาท

(เมื่อช�อปตั้งแต� 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล�สลิป) (เฉพาะรายการผ�อนชำระ)

คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน

ตอที่ 3 ลดเพิ่ม 12%

แลกรับสวนลด 120 บาท
(เฉพาะรายการผ�อนชำระ)

คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน

SMS    ลงทะเบียนภายในวันที่ใช�จ�าย พิมพ� HW เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งมาที่ 4806026 (ค�าส�งครั้งละ 3 บาท)
        จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ

(ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย)

ลดสูงสุด 18%

ตอที่ 2 ลดเพิ่ม 5%

โดยใช�คะแนน The 1 Card 5,000 คะแนน
รับส�วนลดเพิ่ม 5,000 บาท 

เมื่อผ�อนชำระ 100,000 บาทขึ้นไป หลังหักส�วนลดต�อเซลส�สลิป
(จำกัดการแลกคะแนน The 1 Card 5,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิต/ตลอดรายการ)

Homeworks Expo ที่เมืองทองธานี 16 - 25 ก.ย. 59  Homeworks Expo ที่ไบเทคบางนา 30 ก.ย. - 9 ต.ค. 59

ลดสูงสุด 23% พรอมผอน 0% สูงสุด 10 เดือน ผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

วันน้ี - 31 ต.ค. 59
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน พิมพ� SB เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง)

0% ผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด...ใหคุณมากกวา

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 ก.ย. 59*

รับฟรี บัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ- ยางกุง 

1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง

ตอที่

2

บินคุม 2 ตอ

ที่ www.airasia.com

www.zen.co.th

ตอที่ 2 : แลกรับ

เงินคืน 10%

ตอที่ 1 : แบงชำระ 0%

เมื่อใช�คะแนนสะสมเท�ายอดใช�จ�าย

   SMS    รับสิทธิ์ต�อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 10% พิมพ� CIW เว�นวรรคตามด�วยเลขบัตรเครดิต 16 หลัก

เว�นวรรคตามด�วยจำนวนคะแนนท่ีต�องการแลกส�งท่ี 4806026 (คร้ังละ3บาท) เช�น CIW 5243292112345678 5000

 แบ�งชำระ 0%/เซลส�สลิป รับส�วนลดเพิ่ม 

 6 เดือน 3%

 10 เดือน 5%

ผอน 0% ลดรับรวมสูงสุด 14% 

วันนี้ - 25 ก.ย. 59 ดิ อีเว�นท�ฮอลล� ชั้น 3 
เซ็นทรัลชิดลม และ
แผนกนาิกา เซ็นทรัลทุกสาขา และ เซน

ลดเพิ่มรวมสูงสุด 34% เม�อผอนชำระผาน Easy Pay 0%

(รวบรวมสินค�าที่ต�องการผ�อนชำระโดยมียอดใช�จ�าย 2,000.-บาทขึ้นไปต�อเซลส�สลิป)

(เฉพาะสินค�าที่ร�วมรายการ)

วันนี้ - 30 ก.ย. 59ที่เดอะมอลล� เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน

ตอที่ 1 ใชคะแนนสะสมเทายอดใชจายรับสวนลดเพิ่มทันที 10%

        (ชำระเต็มจำนวนหรือผ�อน 0%) 

ตอที่ 2 รับเงินคืนสูงสุด 27,000 บาท + ผอน 0% นาน 6 เดือน 

แบงชำระ/วัน รับเงินคืน 

20,000 บาทขึ้นไป

35,000 บาทขึ้นไป

55,000 บาทขึ้นไป

100,000 บาทขึ้นไป

300 บาท

700 บาท

1,400 บาท

3,000 บาท

บินตรงสู�เส�นทางแห�งศรัทธา กรุงเทพฯสู�ย�างกุ�ง 3 เที่ยวบินต�อวันสักการะพระมหาธาตุเจดีย�ชเวดากอง
อันศักดิ์สิทธิ์ อายุกว�า 2,000 ป� ขอพรกับเทพทันใจ ช�อปจุใจที่ตลาดสก�อต

วันนี้ - 30 พ.ย. 59

วันนี้ - 30 ก.ย. 59

ผอน 0% นาน 6 เดือน

พรอมลด 10%

และรับเงินคืนสูงสุด 27,000 บาท


