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ศักดิ์แหงสยามกัมมาจล...
สูเ อกสิทธิแ์ หงความสำเร็จ
ศักดิ์ศรีแหงสถาบันทางการเงินแหงแรก ณ สยาม
ประเทศ คือ ความภาคภูมใิ จแหงธนาคารไทยพาณิชย
จากวันที่ “บุคคลัภย” ไดถอื กำเนิดขึน้ เมือ� พ.ศ. 2447
(ร.ศ. 123) เปลีย่ นผานสู “บริษทั แบงกสยามกัมมาจล
ทุนจำกัด” เมื�อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2449 และ
กาวหนาอยางมัน่ คงเรือ� ยมา จนกระทัง่ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2536 “ธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)”
หรือ “Siam Commercial Bank Public Company
Limited” ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ
ดำเนินการตอเนือ� งจวบจนถึงปจจุบนั ดวยการดำเนิน
ธุรกิจอยางเขมแข็งเต็มศักยภาพ พรอมจิตสำนึกทีด่ ี
ในวันนี้ธนาคารจึงกาวสูการเปนธนาคารชั้นนำ ที่ให
บริการอยางครบวงจรของประเทศ โดยเปนธนาคารไทย
แหงแรกที่จัดตั้ง หน�วยงานธนบดีธนกิจ (Private
Banking) ขึ้นในระบบ ดวยบริการแบบ One-Stop
Service เพื�อใหบริการทางการเงินการลงทุนสวน
บุคคล โดยวางแผน ใหคำปรึกษาบริหารสินทรัพย
อยางมืออาชีพ และนัน่ คือศักดิแ์ หงธนาคารไทยพาณิชย
สูค รัง้ แรกของ SCB Private Banking เอกสิทธิแ์ หง
ความสำเร็จที่ควรคาสำหรับทาน

3

4

SCB Private Banking
เพราะความสำเร็จและความมัง่ คัง่ คือ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับ
ผูที่มีความเชื�อมั่นเทานั้น SCB Private Banking
เอกสิทธิ์แหงความสำเร็จขั้นสูงพรอมนำทานเขาสู
เสนทางแหงความภาคภูมิใจและกาวขามสูโลกแหง
ความสำเร็จ
ธนาคารขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทาน
และรูส กึ เปนเกียรติในการนำเสนอบริการเหนือระดับ
ดวยรูปแบบทางการเงินครบวงจรเอกสิทธิเ์ ฉพาะทาน
ผูมีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคาร ตั้งแต
50 ลานบาทขึน้ ไป สำหรับทุกความพิเศษทางการเงิน...
เพื�อรองรับพลังแหงความมั่งคั่งอยางมั่นคง
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Wealth Management Services
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เอกสิทธิ์แหงความสำเร็จ
ทางการเงินสวนบุคคล
การบริหารสินทรัพยนำมาซึง่ โอกาสแหงความสำเร็จ
ในชีวติ เพราะเราเขาใจทุกความตองการทางการเงิน
ของทาน ทุกโจทยจึงถูกยกระดับขึ้นสูการบริหาร
สินทรัพยเต็มศักยภาพแบบมืออาชีพของที่ปรึกษา
ทางการเงินการลงทุนจากเรา สินทรัพย ความมัง่ คัง่
ในวันนี้พรอมเติบโต งอกเงยไมสิ้นสุด
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Professional Investment Advisor

บริการทีป่ รึกษาดานการเงินและการลงทุนสวนบุคคลทีพ่ รอมใหคำตอบทางการเงินทีเ่ หมาะสม
ดวยบริการจัดสัดสวนการลงทุน (Asset Allocation) และบริหารสินทรัพย (Portfolio
Management) ทีส่ อดคลองกับเปาหมายและระดับความเสีย่ งในการลงทุนของทาน ติดตาม
ดูแล Portfolio อยางใกลชิด เพื�อแนะนำผลิตภัณฑและกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมกับ
สถานการณ พรอมแนะนำโอกาสในการลงทุนใหม ๆ ที่น�าสนใจอยางสม่ำเสมอ

SCB Wealth Holistic Experts

บริการใหคำปรึกษาดานการเงินและการลงทุนเชิงลึกโดยทีมผูเชี่ยวชาญดานการลงทุนแบบ
รอบดานในทุกมิติ สามารถใหคำปรึกษาทางการเงินและการวางแผนการลงทุนครอบคลุม
สินทรัพยทุกประเภท เพื�อตอบโจทยทุกการลงทุนของทานอยางแทจริง
• SCB Chief Investment Office
ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจและขอมูลดานการลงทุน ทำหนาที่เปนคลังสมองอัปเดตขาวสาร
การเงินการลงทุนตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก เพื�อประมวลผลและใหคำแนะนำ
สรางกลยุทธและพอรตการลงทุนแกลูกคา โดยมีทีมมืออาชีพที่มีประสบการณจากการ
เปนผูจัดการกองทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูวางแผนการลงทุน
• SCBS Wealth Research Group
ทีมงานภายใตบริษทั หลักทรัพย ไทยพาณิชย จำกัด (SCBS) พรอมบริการใหคำแนะนำการลงทุน
ชวยบริหารความมั่งคั่ง สรางสรรคงานวิจัย วิเคราะหเจาะลึกดานการลงทุนที่ครอบคลุม
ทุกผลิตภัณฑทางการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยทำงานรวมกับสายงานวิจัย
(Research Group) และ SCB EIC ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหเศรษฐกิจมหภาค
และอุตสาหกรรมในเชิงลึก ทำใหสามารถเขาถึงขอมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาในหลายมิติ
ทำใหสามารถสรางสรรคงานวิจัยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
• SCB Estate Planning & Family Office
บริการอยางเพือ� นคูค ดิ ในดานการใหคำปรึกษาดานการวางแผนเพือ� สงตอและสืบทอดความ
มั่งคั่งของธุรกิจครอบครัวอยางยั่งยืน (Family Wealth Planning)
• Estate Planning บริการใหคำแนะนำการจัดการทรัพยสนิ ของครอบครัว รวมถึง
การวางแผนสงตอทรัพยสินสูรุนตอไปอยางยั่งยืน
• Family Office บริการใหคำแนะนำการจัดโครงสรางการประกอบธุรกิจใหเหมาะสม
กับธุรกิจตนเองและครอบครัว
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Investment Solutions

• Wealth Planning
บริการวางแผนความมัง่ คัง่ ใหเติบโตและยัง่ ยืน ดวยแผนบริหารการเงินแบบครบวงจร พรอม
คำแนะนำเจาะลึกโดยผูเ ชีย่ วชาญและบริการทีค่ ดั สรรมาใหเหมาะกับทุกชวงเวลาสำคัญของชีวติ
• Open Products & Service Platform
บริการสรรหาและนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินและการลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพจากทัว่ ทุกมุมโลก
เพื�อตอบโจทยทุกการลงทุน เชน ประกันชีวิต กองทุน Structured Note ผลิตภัณฑจาก
บลจ.ไทยพาณิชยและเครือขายพันธมิตรระดับโลก เพือ� ใหทา นเลือกลงทุนในกองทุนสินทรัพย
ประเภทตาง ๆ ทัว่ โลก
• Securities Trading
บริการทีป่ รึกษาการลงทุนดานหลักทรัพยจากบริษทั หลักทรัพย ไทยพาณิชย จำกัด
• Private Fund
บริการกองทุนสวนบุคคลทีท่ า นสามารถมีสว นรวมกำหนดนโยบายการลงทุนไดดว ยตัวทานเอง
ซึง่ บริหารจัดการโดยบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด
• Alternative Investment Advisory
บริการใหคำแนะนำการลงทุนในสินคา Commodity การลงทุนทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ
ทีเ่ หมาะสมกับความสนใจของทาน
• Structured Products
บริการนำเสนอรูปแบบการลงทุนในตราสารทีม่ คี วามซับซอนโดยผลตอบแทนอางอิงกับราคา
ของสินทรัพยไดหลากหลายประเภท
• Lombard Lending
บริการสินเชือ� หมุนเวียนอเนกประสงค

Business Solutions

บริการทางธุรกิจทีห่ ลากหลายครบวงจร พรอมตอบโจทยทางธุรกิจและเชือ� มสูเ ครือขายทีเ่ ขมแข็ง
จากกลุม ไทยพาณิชย กลุม บริษทั ชัน้ นำ และหน�วยงานภาครัฐ เพือ� สนับสนุน และเพิม่ โอกาส
ตอยอดธุรกิจของทานสูค วามสำเร็จ
• บริการสินเชือ� ธุรกิจและสินเชือ� ทัว่ ไป
• บริการทีป่ รึกษาทางธุรกิจ เชนการออก IPO และการบริหารสภาพคลอง
• บริการที่ปรึกษาทางดานการเงิน พรอมนำเสนอกลยุทธทางการเงินสูการกาวเปนผูนำในแตละ
ภาคธุรกิจ
• บริการดานตลาดทุนทีแ่ ข็งแกรง ดวยประสบการณอนั ยาวนาน จากการระดมทุนใหองคกรชัน้ นำ
ทัง้ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ พรอมบริการทำธุรกรรมทีซ่ บั ซอนหรือภายใตสภาวะตลาดทีผ่ นั ผวน
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Banking Services

เอกสิทธิ์แหงความสำเร็จ สูสิทธิพิเศษสูงสุด
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SCB Investment Center
สัมผัสประสบการณแ หงการบริหารความมัง่ คัง่ สวนบุคคลกับศูนยรวมความรู และการใหคำแนะนำ
ดานการบริหารความมั่งคั่งครบวงจรจากผูเชี่ยวชาญ พรอมบริการ Investment Advisory
ตอบทุกโจทยแกนกั ลงทุนยุคใหม ผานเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ชวยตอยอดการลงทุน ผานบริการ
พิเศษตางๆ ดังตอไปนี้
• กิจกรรมสัมมนาเจาะลึก โดยผูเชี่ยวชาญทุกเรื�องการลงทุน พรอมฟงแนวโนมและ
อัปเดตเทรนดการลงทุน
• บริการปรึกษาผูเ ชีย่ วชาญดานการลงทุนเชิงลึกแบบตัวตอตัว ผาน VDO Conference
• บริการหองนักลงทุนสำหรับวิเคราะหหนุ ทัง้ ในและตางประเทศ เพือ� การตัดสินใจลงทุน
อยางมัน่ ใจ
• บริการหองประชุม เพือ� ใชปรึกษาดานการลงทุนอยางสะดวกสบายและเปนสวนตัว
• บริการหองตูนิรภัย เพื�อความสะดวกและปลอดภัยในการดูแลสินทรัพย ที่ศูนย
เซ็นทรัลเวิลด เซ็นทรัลเอ็มบาสซี และไอคอนสยาม
*พิเศษ: ตูน ริ ภัยระบบ Biometrics ดวยลายนิว้ มือหรือมานตารวมกับรหัส 6 หลัก

เปดใหบริการแลววันนี้ทั่วประเทศ

ลงทะเบียนจองใชบริการ

https://investmentcenter.scb.co.th/booking

รายละเอียดเพิ่มเติมและศูนยที่เปดใหบริการ
https://scbinvestmentcenter.scb.co.th/

• เซ็นทรัลเวิลด ชัน้ 5 • สยามพารากอน ชัน้ 3 • เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชัน้ 4 • ไอคอนสยาม ชัน้ 4 • เซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 ชัน้ G • เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ชัน้ 3 • ซีคอนสแควร (ศรีนครินทร) ชัน้ 3 • สถาบัน
บัณฑิตฯ ศศินทร ชัน้ 1 • โรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขมุ วิท ชัน้ 1 • เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชัน้ 3 • เซ็นทรัล
พลาซา ขอนแกน ชั้น 2 • เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตา ชั้น 3 • เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4
เงื�อนไข:
• 1. สิทธิประโยชนนส้ี ำหรับผูถ อื บัตรหลัก SCB Private Banking ซึง่ สามารถนำผูต ดิ ตามมาได 1 ทานสำหรับกิจกรรมสัมมนาและหองประชุม • 2. บริการปรึกษาผูเ ชีย่ วชาญดานการลงทุนจะตองนัดลวงหนา 5 วัน และมีตารางการ
ปรึกษาดังนี้ SCB Chief Investment Office วันจันทร พุธ ศุกร เวลา 13.30-17.30 น. (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) SCB SECURITIES วันอังคาร เวลา 15.00-16.00 น. (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) • 3. การลงทะเบียนจองใชบริการผานเว็บไซตจะ
ตองใชเบอร โทรศัพทของผูถือบัตรหลักที่ลงทะเบียนกับธนาคารในการยืนยันตัวตน • 4. กอนเขาใชบริการ โปรดแสดงบัตร SCB Private Banking และ QR code หรือ PIN ที่ไดรับหลังจากทำรายการจองเสร็จสิ้น

15

SCB Lounge
ณ ศูนยการคา สยามพารากอน ชั้น 3 (Living Gallery 2 Zone)
เปดใหบริการทุกวัน เวลา 11.00 - 19.00 น.

SCB Private Banking Lounge

พบพื้นที่รับรองเหนือระดับ พรอมบริการทางการเงินครบวงจรแบบ
One-Stop Service นอกจากบริการทีป่ รึกษาทางการเงินจากผูเ ชีย่ วชาญ
ในมุมรับรองสวนตัวแลว ทานสามารถทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท
ไดอยางสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยเจาหนาที่ SCB Private Banking
ที่พรอมใหบริการอยางใกลชิด พรอมมุมอาหารวางและเครื�องดื�มไว
คอยรับรอง
• รอยัล พารากอน • อโศก • ชิดลม • สมุทรสาคร • สภากาชาดไทย
• ซอยอารีสมั พันธ • เซ็นทรัล ลาดพราว • ถนนรามคำแหง (สัมมากร)
• ซี.พี. ทาวเวอร (ถนนสีลม) • ศิริราช • รามาธิบดี • เอ็มควอเทียร
• เซ็นทรัล เวสตเกต • เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตวลิ ล • เซ็นทรัล ปน เกลา
• คณะแพทยศาสตร เชียงใหม • เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม
• เดอะมอลล โคราช • เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ

เงื�อนไขสำหรับ SCB Lounge:
• 1. แสดงบัตรเครดิต SCB Private Banking และบัตรประจำตัวประชาชน เพื�อใชบริการ • 2. เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิก SCB Private Banking บัตรหลัก โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือคาเบี้ยประกันที่ชำระในป และ
/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใชสิทธิ์เปนจำนวนเงินตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป • 3. ใชบริการไดทุกวัน และสามารถนำผูติดตามเขาใชบริการได 1 ทาน/ครั้ง • 4. จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/วัน
• 5. สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื�นได
เงื�อนไขสำหรับ SCB Private Banking Lounge:
• 1. แสดงบัตรเครดิต SCB Private Banking เพื�อใชบริการ • 2. สามารถนำผูติดตามเขาใชบริการหองรับรองพิเศษได 1 ทาน/บัตร/ครั้ง/วัน และภายใตเงื�อนไขการบริการพื้นที่รับรองพิเศษนั้น
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Exclusive Seminar

งานสัมมนาที่ใหความรูเชิงลึกดานการเงินการลงทุนในหลากหลายแงมุม โดยผูเชี่ยวชาญ
ทัง้ ในและตางประเทศกับปรากฏการณครัง้ สำคัญ ในการรวมตัวกันของบุคคลชัน้ นำในแวดวง
การเงินการธนาคาร และการลงทุนจากหลากหลายภาคธุรกิจของเมืองไทย ทีจ่ ะมาเปดมุมมอง
วิสัยทัศน เทคนิคและกลยุทธในการบริหารจัดการสินทรัพยใหงอกเงยอยางไมมีที่สิ้นสุด

Financial and Investment Insight

เอกสิทธิพ์ เิ ศษกับบริการสรุปสภาวะตลาด และความเคลือ� นไหวดานการเงินการลงทุน รวมถึง
รายงานการวิเคราะหวจิ ยั เศรษฐกิจตัง้ แตระดับประเทศจนถึงระดับโลก ใหทา นติดตามขาวสาร
การเงินการลงทุนไดทันเหตุการณผานชองทางดังนี้
• เว็บไซต www.scb.co.th/th/privatebanking.html
• อีเมล
• SCB Connect
สามารถสมัคร SCB Connect โดยสแกน QR Code
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Others
• ATM Annual Fee
ยกเวนคาธรรมเนียมรายปบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต (ยกเวนบัตรเดบิตพลัสและจำกัด
1 บัตร/ป)
• Deposit Box
สวนลด 50% คาธรรมเนียมรายปสำหรับบริการเชาตูนิรภัย (สงวนสิทธิ์ 1 ตู/ทาน)
• Cheque Fee Waived
ยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกเช็คธนาคาร และเช็คของขวัญ (ไมเกิน 5 ฉบับ/วัน)
• Currency Exchange
อัตราพิเศษจากบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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• ซื้อธนบัตรตางประเทศ (Notes Sold)
รับสวนลดพิเศษจากอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศประจำวัน
ปริมาณซื้อธนบัตร

อัตราสวนลด

ตั้งแต USD 5,000 ขึ้นไป หรือสกุลอื�นเทียบเทา
USD 2,000 – 4,999 หรือสกุลอื�นเทียบเทา
ต่ำกวา USD 2,000 หรือสกุลอื�นเทียบเทา

0.12 บาท/ 1 USD
0.10 บาท/ 1 USD
0.05 บาท/ 1 USD

• ซือ้ เช็คเดินทางตางประเทศ (T/C SOLD) รับสวนลด 0.25% (จากปกติ 1.00% เหลือ 0.75%)
• บริการเงินโอนขามประเทศ (T/T, SWIFT) รับสวนลด 100 บาท (จากปกติ 550 บาท
เหลือ 450 บาท)
• Special Lending Interest Rate
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสินเชื�อ
• สินเชื�อเพื�อที่อยูอาศัย
บริการสินเชือ� ทีอ่ ยูอ าศัย สินเชือ� เคหะบานใหม รับสรางบาน หรือ สินเชือ� เคหะและ
Refinance ในอัตราพิเศษสำหรับสมาชิก SCB Private Banking โดยเฉพาะอนุมตั ดิ ว น
ภายใน 1 วัน พรอมบริการความสะดวกสบายในการขอสินเชื�อ และ ใหขอมูลโดย
ที่ปรึกษาดานการเงินและการลงทุนสวนบุคคลของทาน
• สินเชื�อบานคือเงิน
• สินเชื�อรถคือเงิน

เงื�อนไข:
• 1. บริการอนุมัติดวนภายใน 1 วันในกรณีที่ยื�นเอกสารครบเทานั้น • 2. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตางๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนี้โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
• 3. โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบีย้ พิเศษกับทีป่ รึกษาดานการเงินและการลงทุนสวนบุคคลของทาน หรือ SCB Private Banking Contact Center ทุกครัง้ กอนการใชบริการ เนือ� งจากอัตราดอกเบีย้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามประกาศ
ของธนาคาร

19

Lifestyle
Privileges

20

21

TRAVEL

22

Flight Upgrade

อัปเกรดชัน้ บัตรโดยสารสายการบินไทยสูงขึน้ 1 ระดับ สำหรับผูถ อื บัตรเครดิตทีม่ ยี อดใชจา ย
สะสมตามเงื�อนไข ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
ที่สุดเหนือทุกเอกสิทธิ์แหงการเดินทางใด ๆ กับสิทธิ์อัปเกรดชั้นบัตรโดยสารของการบินไทย
สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับใน 43 เสนทางบิน ในทวีปเอเชีย เพื�อใหทานไดรับความสะดวกสบาย
ตลอดการเดินทาง เดินทางชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัปเกรดเพื�อใชบริการ
ชั้นธุรกิจ (Business Class) หรือเดินทางชั้นธุรกิจ (Business Class) สามารถอัปเกรดเพื�อ
ใชบริการชั้นหนึ่ง (First Class)
สำรองที่นั่งบัตรโดยสารผาน SCB Travel Service โทร. 02-777-6741
(วันจันทร-ศุกร เวลา 9.00-18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00-12.00 น.)
*สิทธิประโยชนนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต SCB Private Banking ที่มียอดใชจายสะสมผานบัตรเครดิต
SCB Private Banking ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป

เงื�อนไขสำหรับสายการบินไทย:
• 1. การอัปเกรดประเภทชัน้ บัตรโดยสารจากชัน้ ประหยัดเปนชัน้ ธุรกิจตองซือ้ บัตรโดยสารชัน้ H/M/B เพือ� อัปเกรดเปนชัน้ J และการอัปเกรดประเภทชัน้ บัตรโดยสารจากชัน้ ธุรกิจเปนชัน้ หนึง่ ตองซือ้ บัตรโดยสารชัน้ J/D เพือ� อัปเกรด
เปนชั้น P เทานั้น • 2. เงื�อนไขของบัตรโดยสารเปนไปตามขอกำหนดของบริษัทการบินไทยฯ • 3. สิทธิ์การอัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารนี้ สำหรับเสนทางบินระหวางประเทศ จากกรุงเทพฯ ไปยัง 43 เสนทางบินในทวีปเอเชีย
โดยจำกัดระยะทางสูงสุด 3,600 ไมล/เที่ยว และสงวนสิทธิ์ยกเวนการอัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบิน TG614 • 4. สามารถตรวจสอบขอมูลเสนทางบินและระยะทางไดที่ ตารางอัปเกรดชั้นโดยสารการบินไทย
https://www.thaiairways.com/en_TH/rop/Redeeming/Redeeming_Award_UpgradeAwards_onTHAI2.page? • 5. สามารถใชสิทธิ์อัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารไดตอเมื�อมีสถานะยืนยันการสำรองที่นั่งแลวเทานั้น
• 6. สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถใชรวมกับบัตรโดยสารจากรายการสงเสริมการขายอื�น • 7. กรณีมีขอพิพาทใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด • 8. สามารถใชสิทธิ์อัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารได ในระหวางวันที่ 1 มกราคม
2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยตองสำรองที่นั่งและออกเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทานั้น
หมายเหต:
• 1. สิทธิประโยชนนส้ี ำหรับผูถ อื บัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลักเทานัน้ ไมสามารถโอนสิทธิใ์ หกบั ผูอ น�ื ได • 2. ธนาคารสงวนสิทธิก์ ารใชสทิ ธิประโยชนของ SCB Private Banking สำหรับสมาชิกทีย่ งั คงยอดสินทรัพยรวม
กับธนาคารเฉลีย่ 6 เดือน และยอดคงเหลือ ณ วันทีใ่ ชสทิ ธิต์ ง้ั แต 10 ลานบาทขึน้ ไป • 3. สินทรัพยกบั ธนาคาร หมายถึงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือคาเบีย้ ประกันทีช่ ำระในปทซ่ี อ้ื ประกัน และ/หรือเงินลงทุน ผานธนาคารในกองทุน
รวม ภายใตการบริหาร ของบลจ.ไทยพาณิชย เชน กองทุน LTF/RMF, Term Fund เปนตน รวมถึงกองทุนภายใตโครงการขายแบบเปด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือตั๋วแลกเงินไทยพาณิชย และ/หรือ หุนกู
ดอยสิทธิธ์ นาคารไทยพาณิชย ทีม่ รี ะยะเวลา 6 เดือนขึน้ ไป (ไมนบั รวมหุน กูด อ ยสิทธิอ์ น�ื ๆ) • 4. สิทธิประโยชนนส้ี ำหรับสมาชิกบัตรเครดิต SCB Private Banking ทีม่ ยี อดใชจา ยสะสมผานบัตรเครดิต SCB Private Banking ตัง้ แต 1
ลานบาทขึน้ ไป • 5. การคำนวณยอดใชจา ยสะสมตัง้ แต 1 ลานบาทขึน้ ไปจะคำนวณจากยอดใชจา ยผานบัตรเครดิต SCB Prime ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเปนยอดใชจา ย ณ วันทีบ่ นั ทึกรายการ
(Post Date) ตามทีป่ รากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ซึง่ ยอดใชจา ยสะสมดังกลาวไมนบั รวมยอดการซือ้ กองทุนทุกประเภท การจายชำระคาเบีย้ ประกันชีวติ ของธนาคารไทยพาณิชยและบริษทั ในเครือ ดอกเบีย้ คาปรับ
คาธรรมเนียมตางๆ ยอดใชจา ยทีถ่ กู ยกเลิกภายหลัง ยอดกดเงินสด ยอดแบงชำระรายเดือน การเบิกเงินสดลวงหนา (รวมถึง Dee Jung Transfer) และการซือ้ เงินตราสกุลตางประเทศ • 6. การใชสทิ ธิจ์ ะถูกนับเมือ� ทำการชำระเงิน และออก
บัตรโดยสารแลวเทานัน้ การจองเทีย่ วบินแตยงั ไมไดชำระเงินไมถอื เปนการใชสทิ ธิ์ • 7. ใหสทิ ธิอ์ ปั เกรดบัตรโดยสาร 1 ใบ (ไป-กลับ 1 รอบ) • 8. ตองสำรองทีน่ ง่ั บัตรโดยสารและชำระคาบัตรโดยสารดวยบัตร SCB Private Banking
ผาน SCB Travel Service เทานัน้ • 9. กรณีมขี อ พิพาทใหถอื คำตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ
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Priority Pass Card

บริการหองรับรองพิเศษของบัตร Priority Pass ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก
เอกสิทธิ์แหงการเดินทางทั่วโลกดั่งคนพิเศษที่ใหทานและผูติดตามอีก 1 ทาน สามารถเขาใช
บริการหองรับรองพิเศษของบัตร Priority Pass สำหรับการเดินทางระหวางประเทศ ณ สนามบิน
ชัน้ นำทัว่ โลกกวา 1,200 แหง ทีพ่ รอมใหบริการอาหารเครือ� งดืม� และสิง่ อำนวยความสะดวกที่
คัดสรรมาเพื�อการเดินทางตางประเทศของทานสมบูรณแบบยิ่งขึ้น
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
* จำกัดการเขาใชบริการรวม 2 ครั้ง/ปปฏิทิน ณ หองรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge,
Royal Orchid Lounge และ The Coral Executive Lounge

เงื�อนไข:
• 1. สิทธิประโยชนนี้สำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลักเทานั้น (เฉพาะผูที่ไดทำการเปดใชบัตรแลว) โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือคาเบี้ยประกันที่ชำระในป และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย
6 เดือน และมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใชสิทธิ์เปนจำนวนเงินตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป • 2. สิทธิประโยชนนี้ครอบคลุมถึงผูติดตามที่รวมเดินทางดวยอีก 1 ทาน/บัตร/ครั้ง/สนามบิน เฉพาะการเดินทางระหวางประเทศ • 3. กรณี
มีการใชบริการไมเปนไปตามเงื�อนไข ไดแกผูถือบัตรมีเงินฝาก เงินลงทุนไมเปนไปตามเกณฑ SCB Private Banking หรือมีการเขาใช ในการเดินทางภายในประเทศ หรือมีผูรวมใชบริการเกินจำนวนที่กำหนดไวธนาคารจะเรียกเก็บคา
ใชบริการยอนหลังผานบัตรเครดิต SCB Private Banking ในอัตราที่ธนาคารไดชำระแกผู ใหบริการ • 4. โปรดแสดงบัตร Priority Pass และ Boarding pass ที่มีชื�อตรงกันที่หองรับรองพิเศษของบัตร Priority Pass กอนเขาใช
บริการ • 5. บัตร Priority Pass มีอายุตามเดือน/ป ที่ระบุไวบนหนาบัตร • 6. ขอกำหนดและเงื�อนไขตาง ๆ ในการใชบริการเปนไปตามที่ผู ใหบริการกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต www.prioritypass.com หรือ
ดาวนโหลด Application : Priority Pass ไดท่ี Apple Store, Google Play Store, Blackberry App World • 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการตออายุบตั ร เปลีย่ นแปลงเงือ� นไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชนนโ้ี ดยมิตอ งแจงใหทราบลวงหนา
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Thai Airways' Royal Silk/ บริการหองรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของการบินไทย
่มความสะดวกสบายใหทาน ดวยบริการหองรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของสายการบินไทย
Royal Orchid Lounge เพิ(Royal
Silk Lounge/Royal Orchid Lounge) เมื�อเดินทางเที่ยวบินภายในประเทศและ
ระหวางประเทศกับสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล

เพียงแสดงบัตร SCB Private Banking พรอม Boarding Pass เพื�อเขารับบริการไดที่
• สนามบินสุวรรณภูมิ
- ภายในประเทศ: Concourse A
- ระหวางประเทศ: Concourse C (East-West) และ Concourse E (East-West)
• สนามบินภูมภิ าค 5 แหง ไดแก เชียงใหม, เชียงราย, หาดใหญ, ภูเก็ต และ ขอนแกน
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื�อนไข:
• 1. สิทธิประโยชนนี้ สำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลัก (ไมรวมผูติดตาม) โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือคาเบี้ยประกันที่ชำระในป และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดเงินคง
เหลือ ณ วันที่ใชสิทธิ์เปนจำนวนเงินตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป • 2. สามารถใชบริการหองรับรองพิเศษได 2 ครั้ง/ปปฏิทิน (นับจากวันอนุมัติบัตร) โดยทานสามารถใชหองรับรองได 1 ครั้งตอการเดินทางเทานั้น และไมสามารถโอน
สิทธิก์ ารเขาใชหอ งรับรองแกผู โดยสารทานอืน� ในทุกกรณี และตองใชสทิ ธิด์ งั กลาวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทานัน้ • 3. สามารถใชสทิ ธิประโยชนน้ี ไดเมือ� เดินทางกับสายการบินไทยหรือสายการบินไทยสมายล ในเทีย่ วบินภายใน
ประเทศ และระหวางประเทศ • 4. สามารถใชบริการหองรับรองพิเศษไดนานสุงสุด 2 ชัว่ โมง 30 นาที/ครัง้ หากใชเกินระยะเวลาทีก่ ำหนด ผูถ อื บัตรตองชำระคาใชบริการเพิม่ ตามอัตราทีบ่ ริษทั การบินไทยกำหนด โดยชำระเปนเงินสด
• 5. การใชบริการของหองรับรองพิเศษนี้ ไมครอบคลุมถึงบริการเสริมอื�น ๆ เชน บริการนวด หองอาบน้ำ ฯลฯ สำหรับบริการหองอาบน้ำหากตองการใชบริการเสริมดังกลาว ผูถือบัตรตองรับผิดชอบคาใชบริการเองในอัตราที่บริษัท
การบินไทยกำหนด • 6. สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาบริการผานบัตรเครดิต SCB Private Banking กรณีใชบริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด • 7. การใชบริการหองรับรองพิเศษเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของบริษัทการบินไทย
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The Coral Executive
Lounge

บริการหองรับรองพิเศษ The Coral Executive Lounge
เอกสิทธิ์แหงการเดินทาง ดวยหองรับรองพิเศษ The Coral Executive Lounge สำหรับทาน
สมาชิก เพียงแสดงบัตร SCB Private Banking พรอม Boarding Pass ที่มีชื�อตรงกัน เพื�อ
เขาใชบริการ The Coral Executive Lounge ณ สนามบินดอนเมือง (เฉพาะภายในประเทศ)
และสนามบินภูมิภาคภายในประเทศไดแก ภูเก็ต, หาดใหญ, เชียงราย, เชียงใหม และ
อุดรธานี
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

King Power Lounge

สิทธิ์ใชบริการหองรับรองพิเศษที่ คิง เพาเวอร รางน้ำ และ คิง เพาเวอร ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ พรอมผูติดตาม 2 ทาน
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื�อนไขสำหรับการใชหองรับรองพิเศษ The Coral Executive Lounge:
• 1. สิทธิประโยชนนี้สำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลักและเดินทางภายในประเทศเทานั้น (เฉพาะผูที่ ไดทำการเปดใชบัตรแลว) โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือคาเบี้ยประกันที่ชำระในป และ
/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใชสิทธิ์เปนจำนวนเงินตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป • 2. สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื�นได • 3. สมาชิกสามารถใชบริการหองรับรองพิเศษไดรวม
2 ครัง้ /ปปฏิทนิ (นับจากวันอนุมตั บิ ตั ร) โดยนับสิทธิร์ วมการใชบริการที่ TG Lounge • 4. สมาชิกสามารถใชบริการหองรับรองพิเศษไดนานสูงสุด 2 ชัว่ โมง 30 นาที/ครัง้ หากใชเกินระยะเวลาทีก่ ำหนด ผูถ อื บัตรตองชำระคาใชบริการ
เพิม่ ตามอัตราที่ The Coral Executive Lounge กำหนด โดยชำระผานบัตรเครดิต SCB Private Banking หรือเปนเงินสดเทานัน้ • 5. การใชบริการของหองรับรองพิเศษนี้ ไมครอบคลุมถึงบริการเสริมอืน� ๆ เชน เครือ� งดืม� แอลกอฮอล
ที่ ไมไดรวมอยูในบริการมาตรฐาน บริการนวด หองอาบน้ำของ The Coral Executive Lounge ฯลฯ หากตองการใชบริการเสริมดังกลาว สมาชิกตองรับผิดชอบคาใชบริการเองในอัตราที่ The Coral Executive Lounge กำหนด
• 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาบริการผานบัตร เครดิต SCB Private Banking กรณีใชบริการเกินสิทธิท์ ก่ี ำหนด • 7. การใชบริการหองรับรองพิเศษเปนไปตามขอกำหนดและเงือ� นไขของ The Coral Executive Lounge
• 8. ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการแตอยางใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ • 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื�อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชนนี้โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา • 10. กรณีมขี อ พิพาทใหถอื คำตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ • 11. กรณีมกี ารใชบริการไมเปนไปตามเงือ� นไข ไดแก ผูถ อื บัตรมีเงินฝาก เงินลงทุนไมเปนไปตามเกณฑ SCB Private Banking หรือมีการเขาใช
ในการเดินทางภายในประเทศมากกวา 2 ครั้ง หรือมีผูรวมใชบริการเกินจำนวนที่กำหนดไว ธนาคารจะเรียกเก็บคาใชบริการยอนหลังผานบัตรเครดิต SCB Private Banking ในอัตราที่ธนาคารไดชำระแกผู ใหบริการ
เงื�อนไขสำหรับการใชหองรับรองพิเศษ King Power Lounge:
• 1. สิทธิประโยชนนี้สำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลักเทานั้น (เฉพาะผูที่ ไดทำการเปดใชบัตรแลว) โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือคาเบี้ยประกันที่ชำระในป และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย
6 เดือน และมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใชสทิ ธิเ์ ปนจำนวนเงินตัง้ แต 10 ลานบาทขึน้ ไป •2. สิทธิประโยชนครอบคลุมถึงผูต ดิ ตามทีร่ ว มเดินทางดวยอีก 2 ทาน • 3. โปรดแสดงบัตร SCB Private Banking ที่ King Power Lounge
กอนใชบริการ • 4. สามารถใชสิทธิ์ไดตามเดือน/ป ที่ระบุไวบนหนาบัตรเครดิต SCB Private Banking เทานั้น
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Limousine Service

Buggy Service

บริการรถรับ-สง สูส นามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง
(เฉพาะพืน้ ทีใ่ นเขตกรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุร,ี สมุทรสาคร, นครปฐม และสมุทรปราการ)
เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางใหแกทานดวยบริการรถรับ-สงสูสนามบินสุวรรณภูมิ
หรือสนามบินดอนเมือง (พรอมผูติดตามไมเกิน 3 ทาน/ครั้ง) ดวยรถ Limousine สุดหรู
ที่จะนำทานไปสูสนามบินดวยความราบรื�นและรวดเร็ว
ใชสิทธิ์ไดรวม 2 ครั้ง/ปปฏิทิน สำหรับทานผูถือบัตรหลักเทานั้น สำรองการใชสิทธิ์ไดที่ SCB
Private Banking Contact Center โทร. 02-777-7799 (5 วันลวงหนากอนวันเดินทาง)
บริการรถรับ-สงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
ใหทกุ การเดินทางของทานสะดวกสบายเหนือใคร ดวยบริการรถรับ-สงทานสมาชิกทีเ่ ดินทาง
ขาเขาจาก Gate สูเ คานเตอรตรวจคนเขาเมือง (พรอมผูต ดิ ตาม 2 ทาน/ครัง้ ) ภายในสนามบิน
สุวรรณภูมิ
ใชสิทธิ์ไดรวม 2 ครั้ง/ปปฏิทิน สำหรับทานผูถือบัตรหลักเทานั้น สำรองการใชสิทธิ์ไดที่
SCB Private Banking Contact Center โทร. 02-777-7799 (5 วันลวงหนากอนวันเดินทาง)
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื�อนไขสำหรับการใชบริการ Limousine Service:
• 1. สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลักเทานั้นและไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื�นได • 2. สิทธิประโยชนนี้ สำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลัก โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ
/หรือคาเบีย้ ประกันทีช่ ำระในป และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลีย่ 6 เดือนและยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใชสทิ ธิเ์ ปนจำนวนเงินตัง้ แต 50 ลานบาทขึน้ ไป • 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการสำรองการใชสทิ ธิ์ 1 บัตร/ครัง้ /รถ Limousine
1 คัน และสามารถสำรองการใชสทิ ธิค์ รัง้ ตอไปเมือ� ได ใชสทิ ธิท์ ่ีไดสำรองไว ในครัง้ กอนแลว • 4. กรณีสำรองรถ Limousine รับและสง ถือวาได ใชสทิ ธิ์ ครบ 2 ครัง้ แลว • 5. กรณีตอ งการยกเลิกการใชสทิ ธิ์ โปรดติดตอ SCB Private
Banking Contact Center โทร. 02-777-7799 (3 วันลวงหนากอนวันเดินทาง) • 6. กรณียกเลิกชากวากำหนดหรือไมใชสทิ ธิต์ ามที่ไดสำรองสิทธิ์ไว (No Show) ธนาคารถือวาทานได ใชสทิ ธิก์ ารใชบริการโดยสมบูรณแลว • 7. ผูถ อื
บัตรหลักตองแสดงบัตรเครดิต SCB Private Banking กอนใชบริการทุกครั้ง
เงื�อนไขสำหรับการใชบริการ Buggy Service:
• 1. สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลักเทานั้นและไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื�นได • 2. สิทธิประโยชนนี้ สำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลัก โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ
/หรือคาเบี้ยประกันที่ชำระในป และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใชสิทธิ์เปนจำนวนเงินตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป • 3. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองการใชสิทธิ์ 1 บัตร/ครั้ง/รถไฟฟา
1 คัน (ทานสามารถสำรองเพิ่มเติมโดยชำระคาใชจายสวนเพิ่มเปนเงินสด 1,070 บาท/คัน แกผู ใหบริการ) และสามารถสำรองการใชสิทธิ์ครั้งตอไปเมื�อได ใชสิทธิ์ที่ ไดสำรองไว ในครั้งกอนแลว • 4. กรณีตองการยกเลิกการใชสิทธิ์
โปรดติดตอ SCB Private Banking Contact Center โทร. 02-777-7799 อยางนอย 3 วัน ลวงหนากอนวันเดินทาง • 5. กรณียกเลิกชากวากำหนด หรือไมใชสิทธิ์ตามที่ไดสำรองสิทธิ์ไว (No Show) ธนาคารฯ ถือวาทานได ใชสิทธิ์
การใชบริการโดยสมบูรณแลวและขอสงวนสิทธิ์ใหบริษัทผู ใหบริการเรียกเก็บคาใชจายในสวนที่เกินกวาธนาคารฯ ไดกำหนดใหทานได ใชสิทธิ์ • 6. ฟรีเฉพาะคาบริการรถไฟฟา 1 คัน (นั่ง 3 คน) • 7. ผูถือ บัตรหลักตองแสดงบัตร
เครดิต SCB Private Banking กอนใชบริการทุกครั้ง
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บริการจองรถเชา
ระหวางประเทศ
Auto Europe

รับสวนลดสูงสุด 37% เมื�อจองรถเชากับ Auto Europe สำหรับการเชารถ ระหวางประเทศ
ที่มีมากกวา 20,000 สาขาทั่วโลก (มากกวา 180 ประเทศ)
ขั้นตอนงายๆ เพียงใสรหัสโปรโมชั่น 99007578
ที่ www.autoeurope.com/visa
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื�อนไข:
• 1. สิทธิพเิ ศษสำหรับผูถ อื บัตรเครดิต SCB Private Banking เมือ� ชำระผานบัตรเทานัน้ • 2. ฟรีคา ธรรมเนียมในการยกเลิก หากยกเลิกลวงหนาอยางนอย 48 ชัว่ โมง • 3. สวนลดจะขึน้ กับระยะเวลาการเชาและสถานทีร่ บั รถ หรืออืน� ๆ
ตามเงือ� นไขทีผ่ ู ใหเชากำหนด ไมครอบคลุมถึงภาษี คาธรรมเนียมหรือประกันใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเชาครัง้ นี้ • 4. ไมสามารถใชรว มกับสวนลดและโปรโมชัน่ อืน� ๆ ได • 5. สวนลดนี้ ไมสามารถใชกบั ตูบ รรทุกสินคา • 6. ชวงวันหยุดเทศกาล
วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษอาจมีขอ กำหนดเพิม่ เติมจากทางผู ใหเชา • 7. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห • 8. สิทธิพเิ ศษสวนลดนี้ สงวนสิทธิส์ ำหรับผูท ช่ี ำระเงินดวยบัตรเครดิต SCB Private Banking ใชไดตง้ั แต
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เทานั้น • 9. สิทธิพิเศษสวนลดดังกลาวจะถูกยกเลิก หากมีขอหาม หรือถูกจำกัดตามกฎหมาย • 10. ภาษีทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของผูซื้อ/ผู ใชบริการ • 11. Auto Europe เปนผูร บั ผิด
ชอบในการนำเสนอสิทธิพเิ ศษนีแ้ ตเพียงผูเ ดียว • 12. สิทธิพเิ ศษดังกลาวอาจมีการเปลีย่ นแปลงและขึน้ อยูก บั ขอกำหนดและเงือ� นไขของผูจ ดั จำหน�ายแตละราย • 13. ธนาคารไมมสี ว นเกีย่ วของในการใหบริการแตอยางใด ธนาคารขอ
สงวนสิทธิ์ ไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ • 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื�อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชนนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • 15. กรณีมีขอพิพาทใหถือคำตัดสินของ
ธนาคารเปนที่สุด
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Travel Insurance ประกันอุบัติเหตุการเดินทางระหวางประเทศ
คุม ครองและดูแลทุกยางกาวของทานตลอดการเดินทางระหวางประเทศ เพียงชำระคาบัตรโดยสารผานบัตรเครดิต SCB Private Banking
1. วงเงินคุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทางไปตางประเทศ (ชดเชยเฉพาะกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุขณะกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยูในยานพาหนะสาธารณะ ที่ผูถือบัตรไดชำระคาโดยสาร
ในฐานะของผูโดยสารปกติเต็มจำนวนดวยบัตร SCB Private Banking)
2. คารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยขณะเดินทางในตางประเทศ (สำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยทีเ่ กิดขึน้
อยางกะทันหัน)
3. การเดินทางลาชาของเครื�องบิน (ทุก ๆ 4 ชั่วโมงละ 5,000 บาท) คุม ครองคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ และจำเปนจากการลาชานัน้
(ไมรวมการลาชาที่จุดออกเดินทางอยูในประเทศไทย)
4. การลาชาของกระเปาเดินทาง (ทุก ๆ 4 ชั่วโมงละ 5,000 บาท) คุม ครองคาใชจา ยจากการซือ้ เสือ้ ผา และของใชทจ่ี ำเปน
และมีเหตุผล (กรณีกระเปาเดินทางของผูเอาประกันภัยมาถึงลาชาในระหวางระยะเวลาการเดินทาง)
5. การสูญหายของกระเปาเดินทางซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการขนสงกระเปาเดินทางของผูข นสง หรือพนักงานโรงแรม
คุม ครองคาใชจา ยตามจริงทีใ่ ชเพือ� ซือ้ เสือ้ ผา และของใชทจ่ี ำเปน และมีเหตุผลภายใน 5 วันนับจากวันทีก่ ระเปาสูญหาย
6. การซื้อสินคาและชำระดวยบัตร SCB Private Banking (Purchase Protection) คุมครองคาซอมแซม หรือเปลี่ยน
ทรัพยสนิ หรือชดเชยเงินคาเสียหายสำหรับทรัพยสนิ ทีไ่ ดรบั ความเสียหายจากไฟไหม และอุบตั เิ หตุ (ไมรวมกรณีตกหลน)
ถูกลักทรัพยที่ปรากฏรองรอยชัดเจน ชิงทรัพย ปลนทรัพย ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินคา

35,000,000 บาท
สูงสุด 800,000 บาท/ครั้ง
สูงสุด 30,000 บาท
สูงสุด 30,000 บาท
สูงสุด 80,000 บาท
(ไมเกิน 5,000 บาท/ชิน้ /คู/ ชุด)
สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง
(500,000 บาท/ป)

หมายเหตุ: ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดท่ี บริษทั เทเวศประกันภัย จำกัด โทร. 1291 (วันจันทร-ศุกร 8.30-19.00 น./ เสาร-อาทิตย 10.00-17.00 น.)

1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
เงื�อนไข:
• 1. สิทธิประโยชนน้ี เมือ� ชำระคาบัตรโดยสารเต็มจำนวน ผานบัตร SCB Private Banking เทานัน้ • 2. การประกันภัยตามขอ 1. จะมีผลคุม ครองในขณะทีผ่ ูไดรบั ความคุม ครองกำลังขึน้ หรือกำลังลง หรือกำลังโดยสารในอากาศยาน
ทีจ่ ดทะเบียนเพือ� บรรทุกผู โดยสารและประกอบการโดยสายการบินพาณิชย ยานพาหนะทางบกสาธารณะ หรือ ยานพาหนะทางน้ำสาธารณะ ในฐานะของผู โดยสารทีเ่ สียคาโดยสารปกติของยานพาหนะใด ๆ ที่ไดรบั อนุญาตใหรบั จาง
ขนสงคนโดยสารและมีตารางเสนทางการเดินทางที่มีกำหนดแน�นอน ทั้งนี้จะตองมิใชผูขับขี่และ/หรือพนักงานประจำยานพาหนะนั้น ๆ และกรณีเดินทางโดยสายการบินพาณิชย ความคุมครองจะเริ่มจากจุดที่ออกพนประตูของตัว
อาคารที่พักของสนามบินตนทางและสิ้นสุด ณ จุดที่เดินทางถึงประตูของตัวอาคารที่พักผู โดยสารของสนามบินปลายทางนั้น ๆ • 3. ความคุมครองขอ 2.-6. จะเริ่มตนเมื�อผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทยและดำเนินตอ
เนือ� งกันไปจนกระทัง่ ผูเ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอ่ ยูอ าศัยภายในประเทศไทยกรณีซอ้ื ตัว๋ เทีย่ วไปและกลับ หรือ จะเริม่ ตนเมือ� ออกเดินทางของเทีย่ วนัน้ ๆ และสิน้ สุดเมือ� ลงจากเครือ� งบินกรณีซอ้ื ตัว๋ เทีย่ วเดียว • 4. การจายวงเงิน
คุมครองใด ๆ นี้ เปนไปตามเงื�อนไขกรมธรรมที่ธนาคารไดทำไวกับบริษัทประกันภัย • 5. ผูถือบัตรมีหนาที่ตองจัดหา/จัดสงเอกสารใหกับบริษัทประกันภัยเพื�อประกอบการพิจารณาเรียกรองสินไหม
หมายเหตุ:
• 1. รับประกันภัยและใหความคุม ครองโดย บริษทั เทเวศประกันภัย จำกัด • 2. ความคุม ครองขอ 2.-6. ในการเรียกรองสินไหมทดแทน ผูถ อื บัตรตองมีใบเสร็จฉบับจริง รวมถึงเอกสารประกอบการฉบับจริงอืน� ๆ ทีเ่ กีย่ วของเชน ใบรับ
รองแพทย, หนังสือรับรองจากสายการบิน • 3. สำหรับขอ 3.-4. เมือ� การเดินทางลาชาครบ 4 ชัว่ โมงเต็ม บริษทั จะจายสินไหมตามจริงโดยไมเกิน 5,000 บาท และจายตามจริงเพิม่ วงเงิน 5,000 บาททุก ๆ 4 ชัว่ โมง ของการลาชาตอ
มาโดยไมเกิน 30,000 บาท
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LIVING

30

Exclusive Shopping at King Power

พบกับประสบการณการชอปสินคาแบรนดเนม พรอมรับสิทธิประโยชน
และบริการเหนือระดับสำหรับนักเดินทาง
• รับสวนลดสูงสุด 20% สำหรับการซื้อสินคาที่ คิง เพาเวอร
ทุกสาขา
• King Power Lounge สิทธิ์ใชบริการหองรับรองพิเศษที่
คิง เพาเวอร รางน้ำ และ คิง เพาเวอร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
พรอมผูติดตาม 2 ทาน
• รับสิทธิร์ ว มรายการสงเสริมการขาย Pre-Sale ที่ คิง เพาเวอร
รางน้ำ
• Personal Shopping Consultant สะดวกและเพลิดเพลินดวย
บริการทีป่ รึกษาสวนตัวในการใหคำแนะนำ และชวยเลือกซือ้ สินคา
ที่ คิง เพาเวอร รางน้ำ และ คิง เพาเวอร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
• VIP Reserved Parking Area บริการทีจ่ อดรถพิเศษ สำหรับ
ผูถ อื บัตรเครดิต SCB Private Banking ที่ คิง เพาเวอร รางน้ำ
• รับสิทธิ์ Birthday Celebration ในชวงเดือนเกิด เมือ� ซือ้ สินคา
หนึง่ ชิน้ ในราคาปกติตง้ั แต 100 บาทขึน้ ไป ที่ คิง เพาเวอร รางน้ำ,
ศรีวารี, พัทยา หรือ ภูเก็ต (ยกเวนสาขาสนามบิน) พรอมรับ
Cash Back คืน 30% จากยอดซื้อ (Cash Back ที่ไดรับจะถูก
คำนวณคืนในรูปแบบ E-Purse ใชสทิ ธิไ์ ดภายใน 3 เดือนนับจาก
เดือนเกิดของผูถ อื บัตร)
• รับสิทธิ์อัปเกรดสถานภาพสมาชิกระดับบนของ คิง เพาเวอร
ไดเร็วขึ้นเพื�อรับสิทธิประโยชนที่เหนือกวา*
ประเภทบัตร
ยอดซื้อสินคาที่ คิง เพาเวอร
VEGA
2,400,000 บาท (ปกติ 3,000,000 บาท)
CROWN
1,200,000 บาท (ปกติ 1,500,000 บาท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1631
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

*เงื�อนไขการรับหรืออัปเกรดสถานภาพบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร:
• 1. สิทธิ์ในการรับหรืออัปเกรดสถานภาพบัตรไดเร็วขึ้นกวาปกติสำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking ที่สะสมยอดซื้อสินคาที่รานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทุกสาขา ครบเปนจำนวนเงินตามที่กำหนด ภายใน
ระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ธนาคารไดอนุมัติออกบัตรเครดิต SCB Private Banking ใหแกผูถือบัตร • 2. สถานภาพของบัตร VEGA จะมีอายุ 1 ป และ บัตร CROWN จะมีอายุ 2 ป โดยนับจากวันที่ออกบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร
(ตามอายุหนาบัตร) • 3. บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด จะจัดสงบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร ใหแกผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking ที่ปฏิบัติตามเงื�อนไขของสิทธิประโยชนนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูถือ
บัตรเครดิต SCB Private Banking มียอดใชจายครบตามเงื�อนไขที่กำหนด • 4. สิทธิประโยชนนี้ สามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายเฉพาะบางรายการเทานั้น โดยพิจารณารายละเอียดและเงื�อนไข ณ จุดขายที่ คิง เพาเวอร
ดิวตี้ ฟรี ทุกสาขา • 5. บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการใหหรืออัปเกรดสถานภาพบัตร หากมีเหตุอันควรสงสัยวาการซื้อสินคาเปนไปเพื�อการซื้อขายเชิงพาณิชย • 6. สิทธิประโยชนของบัตร
สมาชิก คิง เพาเวอร และเงื�อนไขการตออายุสถานภาพบัตรสมาชิก เปนไปตามที่บริษัทกำหนด • 7. กรณีมีขอพิพาทเกี่ยวกับการรับหรืออัปเกรดสถานภาพบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร คำตัดสินของบริษัท คิง เพาเวอร อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด ถือเปนที่สิ้นสุด • 8. สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking เทานั้น • 9. กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนา 3 วัน กรณีตองการใชบริการที่ปรึกษาสวนตัวในการใหคำแนะนำและชวยเลือกซื้อสินคา
• 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื�อนไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • 11. รายละเอียดและเงื�อนไขใหเปนไปตามที่ผู ใหบริการกำหนด • 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม King Power Contact Center โทร. 1631,
www.kingpower.com, www.facebook.com/KingPowerofficial
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Wellness & Private Relaxation
Privilege
นวดแผนไทยเพือ� สุขภาพและการผอนคลาย รืน� รมยพรอมผอนคลาย
ความเหนือ� ยลาจากการทำงานกับการนวดเพือ� สุขภาพ ที่ Health Land
และ Let’s Relax ทุกสาขา โดยผูเชี่ยวชาญหัตถเวชแผนไทยที่ไดรับ
การอบรมมาอยางดีในบรรยากาศเปนสวนตัว เพื�อปรนนิบัติรางกาย
ใหผอนคลายอยางสมบูรณแบบ
ทานสามารถเลือกใชบริการนวดแผนไทยได 2 แหง
1. Health Land บริการนวดแผนไทย 2 ชั่วโมง/ครั้ง
• สาขาอโศก
โทร. 02-261-1110
• สาขาสาทร
โทร. 02-637-8883
• สาขาเอกมัย
โทร. 02-392-2233
• สาขาประดิษฐมนูธรรม
โทร. 02-148-1155
• สาขาแจงวัฒนะ
โทร. 02-573-3355
• สาขาศรีนครินทร
โทร. 02-748-8135-9
• สาขาปนเกลา
โทร. 02-882-4888
• สาขาพระราม 2
โทร. 02-451-1155
• สาขาพัทยาเหนือ
โทร. 038-412-989
• สาขาพัทยาสุขุมวิท
โทร. 038-412-995
• สาขาเชียงใหม
โทร. 053-278-855
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2. Let’s Relax บริการนวดแผนไทย 1.5 ชั่วโมง/ครั้ง
สาขาในตางจังหวัด
สาขาในกรุงเทพฯ
• สาขา Pavilion เชียงใหม
โทร. 053-818-498
• สาขา Terminal 21
โทร. 02-108-0555
• สาขาสุขุมวิท 39 (พรอมพงษ)
โทร. 02-662-6935
• สาขาทาแพ เชียงใหม
โทร. 053-271-339
• สาขา Mandarin Hotel (สามยาน) โทร. 02-633-3359
• สาขานิมมาน เชียงใหม
โทร. 052-080-918-9
• สาขา SQ1 (สยามสแควร)
โทร. 02-252-2228
• สาขาปาตอง สาย 2 ภูเก็ต
โทร. 076-346-080
• สาขาสวนพลู
โทร. 02-679-4454-5
• สาขาปาตอง สาย 3 ภูเก็ต
โทร. 076-366-800
• สาขาเอกมัย
โทร. 02-382-1133
• สาขาหาดกะรน ภูเก็ต
โทร. 076-396-158
• สาขา The Street รัชดา
โทร. 02-121-1818-9
• สาขา The SIS Kata ภูเก็ต
โทร. 076-609-555 ตอ 8111
• สาขา MBK Center
โทร. 02-003-1653
• สาขา Boat Lagoon ภูเก็ต
โทร. 076-601-328
• สาขาสุขุมวิท 31
โทร. 02-019-1181
• สาขา Millennium Resort ภูเก็ต โทร. 076-603-817-8
• สาขา The Berkeley ประตูนำ้
โทร. 02-309-9999 ตอ 3275
• สาขาโรงแรม บียอนด ปาตอง ภูเก็ต โทร. 076-604-270
• สาขาพญาไท
โทร. 02-126-6840-1
• สาขาพัทยา เหนือ
โทร. 038-488-591
• สาขาทองหลอ
โทร. 02-042-8045-6
• สาขาพัทยา บีชฟรอนต
โทร. 033-641-149
• สาขาโรงเเรมอโนมา กรุงเทพฯ โทร. 02-655-3052,
• สาขาพัทยา เทอมินอล 21
โทร. 033-252-339
02-655-5555 ตอ 7519,
• สาขาตรัง
โทร. 075-271-779
02-655-5555 ตอ 7520
• สาขาสมุย
โทร. 077-430-232
• สาขา The Allez สุขุมวิท 13
โทร. 02-301-0179
• สาขาเกาะลันตา กระบี่
โทร. 075-855-359
• สาขา The Market
โทร. 02-209-5199
• สาขา Hotel Nikko
โทร. 02-136-4226
• สาขา Wake Up อาวนาง กระบี่ โทร. 075-695-029-30
• สาขาหัวหิน มารเก็ต วิลเลจ
โทร. 032-526-364
• สาขาหัวหิน 100
โทร. 032-900-499
• สาขา Cha-Am Ace
โทร. 032-421-799
หมายเหตุ: โปรดสำรองสิทธิ์ลวงหนากอนใชบริการ
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
เงื�อนไข การใชบริการสิทธิประโยชนนวดแผนไทยที่ Health Land และ Let’s Relax
• 1. สิทธิประโยชนนส้ี ำหรับผูถ อื บัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลักทีย่ งั คงสถานะการเปนลูกคา SCB Private Banking อยู ณ วันที่ใชบริการ โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือคาเบีย้ ประกันทีช่ ำระในป และ/หรือ
เงินลงทุนกับธนาคารเฉลีย่ 6 เดือน เปนจำนวนเงินตัง้ แต 10 ลานบาท และไมสามารถโอนสิทธิใ์ หกบั ผูอ น�ื ได • 2. สามารถใชสทิ ธิ์ได 1 ครัง้ /บัตร/ทาน/เดือนปฏิทนิ และไมสามารถยกยอดไปใช ในเดือนถัดไปได • 3. สิทธิประโยชนน้ี
เฉพาะการใหบริการนวดแผนไทย 2 ชั่วโมง/ครั้ง ที่ Health Land หรือ บริการนวดแผนไทย 1.5 ชั่วโมง/ครั้ง ที่ Let’s Relax เทานั้น • 4. การใชบริการหรือซื้อผลิตภัณฑอื�นใดเพิ่มเติม ผูถือบัตรตองชำระคาใชจายดวยตนเอง
• 5. การใชบริการนวดดังกลาว เปนไปตามเงื�อนไขที่ Health Land และ Let’s Relax กำหนด ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการแตอยางใดและไมรับผิดชอบกรณีใดๆ ทั้งสิ้น • 6. กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยงหรือขอ
พิพาทใดๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
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Golf Privilege
Private Golf Course Access
อภินันทนาการคากรีนฟ สำหรับผูถือบัตร SCB Private Banking
1 ทาน/บัตร
• อัลไพน กอลฟ แอนด สปอรต คลับ
ถนนบางขันธ-สถานีวิทยุ ต.คลอง 5 คลองหลวง ปทุมธานี
(เฉพาะวันอังคาร - วันศุกร)
• สนามกอลฟ เมืองแกว
ถนนบางนา-ตราด กม. 7.7 บางพลี สมุทรปราการ
วันธรรมดา (ไมมีกำหนดเวลา)
วันเสาร-อาทิตย (หลังเวลา 12.00 น.)
• เลควูด คันทรี่ คลับ
ถนนบางนา-ตราด กม.18 บางพลี สมุทรปราการ
วันธรรมดา (ไมมีกำหนดเวลา)
วันเสาร-อาทิตย (หลังเวลา 12.00 น.)
• ซัมมิท วินดมิลล กอลฟ คลับ
ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5 บางพลี สมุทรปราการ
วันธรรมดา (ไมมีกำหนดเวลา)
วันเสาร-อาทิตย (หลังเวลา 12.00 น.)
• ปญญา อินทรา กอลฟ คลับ
ถนนปญญารามอินทรา กม. 9 คันนายาว กรุงเทพฯ
วันธรรมดา (ไมมีกำหนดเวลา)
วันเสาร-อาทิตย (หลังเวลา 12.00 น.)
• อัลไพน กอลฟ แอนด รีสอรท เชียงใหม
ถนนสันกำแพงบานธิ สันกำแพง เชียงใหม
วันธรรมดา (ไมมีกำหนดเวลา)
วันเสาร-อาทิตย (หลังเวลา 12.00 น.)
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• เชียงใหม ไฮแลนด กอลฟ แอนด สปา รีสอรท
แมออน เชียงใหม
วันธรรมดา (ไมมีกำหนดเวลา)
วันเสาร-อาทิตย (หลังเวลา 12.00 น.)
• นิกันติ กอลฟ คลับ
ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
วันธรรมดา (ไมมีกำหนดเวลา)
วันเสาร-อาทิตย (หลังเวลา 12.00 น.)
• สยาม คันทรี่ คลับ พัทยา
สนาม แพลนเทชั่น / สนาม วอเตอรไซด บางละมุง ชลบุรี
วันธรรมดา (ไมมีกำหนดเวลา)
วันเสาร-อาทิตย (หลังเวลา 12.00 น.)
• บันยัน กอลฟ คลับ หัวหิน
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
วันธรรมดา (ไมมีกำหนดเวลา)
วันเสาร-อาทิตย (หลังเวลา 12.00 น.)
กรุณาสำรองเวลาในการออกรอบลวงหนา 4 วันทำการ
โทร 02-919-8423 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 9.00-17.00 น.
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
ขอกำหนดและเงื�อนไข:
• 1. สงวนสิทธิ์การใชสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง/บัตร/เดือน (รวมการใชสิทธิ์จากทุกสนามที่เขารวมรายการ) สิทธิมีจำนวนจำกัด 30 สิทธิตอเดือน ขึ้นอยูกับลำดับกอน/หลัง • 2. จำกัดการใชสิทธิโดยผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking
ไมเกิน 2 ทานตอ 1 กลุมเทานั้น ในวันธรรมดา (ไมมีกำหนดเวลา) และ วันเสาร-อาทิตย (หลังเวลา 12.00 น.) ยกเวนสนามอัลไพน กอลฟ แอนดสปอรต คลับ ใหสิทธิ์เฉพาะวันอังคาร-วันศุกรเทานั้น ทั้งนี้ผูถือบัตรเครดิต SCB
Private Banking จะตองมีเพือ� นรวมออกรอบและจำนวนนักกอลฟอยางนอย 3 ทาน/กลุม แตไมเกิน 4 ทาน/กลุม • 3. ในกรณีผถู อื บัตรเครดิต SCB Private Banking มากกวา 2 ทาน/กลุม ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ หผถู อื บัตรเครดิต
SCB Private Banking ใชได 2 ทานเทานัน้ • 4. คาใชจา ยอืน� ๆ นอกเหนือจากนีผ้ ถู อื บัตรเครดิต SCB Private Banking จะตองเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยดวยตัวเอง • 5. สำหรับเพือ� นสมาชิกของผูถ อื บัตรเครดิต SCB Private Banking
จะตองชำระคากรีนฟ รถกอลฟ แคดดี้ ตามเงือ� นไขของสโมสรฯ ถึงแมวา เพือ� นสมาชิกในกลุม จะเปนผูถ อื บัตรเครดิตSCB Private Banking ก็ตาม • 6. กรุณาสำรองเวลาในการออกรอบลวงหนา 4 วันทำการ ที่โทร 02 919 8423 ทุกวัน
จันทร-ศุกร เวลา 9.00-17.00 น. ทั้งนี้การสำรองเวลานัดหมายขึ้นอยูกับเวลาที่วาง • 7. สงวนสิทธิ์ในการรับสำรองเวลาออกรอบเฉพาะผูที่ไมมีการสำรองคางอยู (ถามี) ผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking จะทำการสำรองเวลา
ในการออกรอบครัง้ ใหมไดตอ เมือ� ได ใชสทิ ธิก์ ารสำรองครัง้ กอนเสร็จสิน้ แลว • 8. ผูถ อื บัตรเครดิต SCB Private Banking ทีท่ ำการสำรองการออกรอบไวแลว ไมสามารถโอนการใชสทิ ธิ์ไปใหผอู น�ื ได • 9. สิทธิพเิ ศษนีเ้ ปนการสนับสนุน
จากธนาคารเพื�อมอบใหกับผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking มิใชเปนสิทธิพิเศษจากทางสนามกอลฟ • 10. ผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking ไมมีสิทธิ์ในการเขาใชบริการโดยมิไดมีการสำรองการออกรอบลวงหนาผาน
ชองทางทีก่ ำหนดไว ในสือ� ประชาสัมพันธ • 11. สนามกอลฟสงวนสิทธิท์ จ่ี ะไมใหบริการหรือตอบขอสงสัยใดๆ เกีย่ วกับสิทธิพเิ ศษจากธนาคารรวมถึงการติดตอสำรองการออกรอบโดยตรงกับทางสนามกอลฟ • 12. การอนุมตั กิ ารยกเลิก
หรือการเปลีย่ นแปลงการออกรอบนัน้ ขึน้ อยูก บั การพิจารณาตามความเหมาะสมของสโมสรฯ • 13. ผูถ อื บัตรเครดิต SCB Private Banking ทีต่ อ งการเปลีย่ นแปลงเวลาหรือยกเลิกการออกรอบ จะตองแจงลวงหนาอยางนอย 2 วัน
ทำการ มิเชนนัน้ จะขอคิดคาธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกการออกรอบ • 14. กรณีทฝ่ี นตก ทำใหไมสามารถเลนกอลฟตอได ทางสนามกอลฟไมมนี โยบายคืนคาใชจา ย ยกเวนแตสโมสรอัลไพนกอลฟ จะคืนคาใชจายใหตามเงื�อนไขที่
กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของทางสโมสรฯ • 15. สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชสำหรับการออกรอบในเวลากลางคืนได • 16. สิทธิพิเศษในการเขาใชบริการสนามกอลฟ เปนไปตามเงื�อนไขที่ธนาคารและสโมสรฯ กำหนดไว ใหกบั ผู
ถือบัตรเครดิต SCB Private Banking เทานัน้ ไมสามารถใชเพือ� การสันทนาการเฉพาะกลุม หรือกิจกรรมอืน� ๆ ได • 17. สิทธิพเิ ศษนี้ ไมเกีย่ วของกับการเปนสมาชิกของสโมสรฯ แตอยางใด และไมสามารถใชรว มกับรายการสงเสริมการขาย
หรือกิจกรรมสันทนาการอื�นๆ หรือรายการแขงขันเฉพาะกลุมได • 18. กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใดๆ ก็ตามใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
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Fitness Privilege

บริการฟตเนส ณ โรงแรมและฟตเนสคลับชั้นนำ
รับสิทธิ์ใชบริการฟตเนสเพื�อสุขภาพไดทุกวัน ไมจำกัดเวลา
เฉพาะบัตรหลัก ณ โรงแรมชั้นนำในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
ฟตเนสในกรุงเทพฯ
BANYAN TREE BANGKOK
CENTARA GRAND AT CENTRALWORLD
PHOTHALAI LEISURE PARK
SHERATON GRANDE SUKHUMVIT
SIAM KEMPINSKI HOTEL BANGKOK
THE OKURA PRESTIGE BANGKOK
WE FITNESS SOCIETY
• เมเจอร รัชโยธิน
• เมเจอร เอกมัย
• เมเจอร ปนเกลา
• J Avenue ทองหลอ
• VIE Hotel
• เอสพลานาด รัชดา
• เอสพลานาด แคราย
ABSOLUTE YOU BANGKOK
• Amarin Tower
• Exchange Tower
• The Circle
• Liberty Square
• The Crystal Park
• La Villa (พหลโยธิน)
• Central Plaza Ladprao
• Market Place (นางลิน้ จี)่
• The Century Studio (ออนนุช)
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
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โทร. 02-679-1200
โทร. 02-100-1234
ตอ 6511
โทร. 02-508-5111
โทร. 02-649-8121
โทร. 02-162-9000
โทร. 02-687-9000
โทร. 02-515-3699
โทร. 02-785-3939
โทร. 02-119-3399
โทร. 02-119-3309
โทร. 02-309-3939
โทร. 02-640-3939
โทร. 02-591-3939
โทร. 02-252-4400
โทร. 02-258-4020
โทร. 02-050-0214
โทร. 02-631-1996
โทร. 02-515-0868
โทร. 064-182-2407
โทร. 02-937-0747
โทร. 02-287-2099
โทร. 02-042-5213

ฟตเนสในตางจังหวัด
ABSOLUTE YOU PHUKET
ALPHA HEALTH CLUB
ALEEZA FITNESS CLUB SURATTHANI
CENTARA GRAND MIRAGE BEACH RESORT PATTAYA
CENTARA HOTEL HAT YAI
CENTARA HOTEL & CONVENTION CENTRE UDON THANI
FITNESS FIRST
• เซ็นทรัล ขอนแกน
• เซ็นทรัล ชลบุรี
• เดอะมอลล โคราช
FIT&FIRM SPORT CLUB SRIRACHA
FORESTO FITNESS RAYONG
RATI LANNA RIVERSIDE SPA RESORT CHIANG MAI
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โทร. 076-685-285
โทร. 076-612-655-6
โทร. 077-273-133,
077 273 533
โทร. 038-301-234
โทร. 074-352-222
โทร. 042-343-555
โทร. 043-288-433
โทร. 033-002-999
โทร. 044-393-600
โทร. 038-049-154
โทร. 098-818-8801
โทร. 053-999-333

เงื�อนไข:
• 1. สิทธิประโยชนนี้สำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking เฉพาะบัตรหลักที่ยังคงสถานะการเปน สมาชิก SCB Private Banking อยู ณ วันที่ใชบริการ โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือคาเบี้ยประกันที่ชำระในป
และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลีย่ 6 เดือน เปนจำนวนเงินตัง้ แต 10 ลานบาทขึน้ ไป • 2. ขอสงวนสิทธิก์ ารใชฟต เนสเฉพาะเจาของบัตรเทานัน้ • 3. สามารถเลือกใชสทิ ธิท์ ฟ่ี ต เนสใดก็ได 1 ครัง้ /ทาน/บัตร/วัน เทานัน้ และไมสามารถ
โอนสิทธิใ์ หบคุ คลอืน� ไดไมวา กรณีใดทัง้ สิน้ โดยการจำกัดจำนวนสิทธิ/์ วัน ในแตละฟตเนสคลับเปนไปตามทีธ่ นาคารกำหนด • 4. โปรดตรวจสอบจำนวนการใชสทิ ธิก์ บั ฟตเนสผู ใหบริการกอนเขารับบริการทุกครัง้ • 5. โปรดแสดงบัตร
เครดิต SCB Private Banking และบัตรประจำตัวประชาชนกอนเขาใชบริการ • 6. เงื�อนไขการใชบริการฟตเนสเปนไปตามที่ผู ใหบริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื�อนไขกอนใชบริการ • 7. สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถโอนใหแกผูอื�น
หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเปนเงินสด หรือสิ่งอื�นได • 8. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตางๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนี้โดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอน
ดำเนินการ เวนแตจะมีความจำเปนที่ไมอาจแจงลวงหนาได • 9. ธนาคารไมไดมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการแตอยางใด และไมรับผิดชอบกรณีใดๆ ทั้งสิ้น • 10. กรณีมีขอพิพาทใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
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Reserved Parking

ที่จอดรถพิเศษ ณ สาขาของธนาคารฯ และศูนยการคาชั้นนำ
ที่จอดรถพิเศษและที่จอดรถในวันหยุดที่ธนาคารไทยพาณิชย
• ภายในวันและเวลาทำการ สามารถใชบริการไดไมเกิน 2 ชั่วโมง ทุกสาขาทั่วประเทศ
• นอกเวลาทำการสำหรับ 8 สาขาใจกลางเมืองสามารถใชบริการไดตง้ั แต 9.00 - 18.00 น.
สาขาบางลำพู สาขาเอกมัย สาขาตรีเพชร สาขาซอยทองหลอ สาขาราชวงศ
สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิและสาขานครสวรรค เฉพาะสาขาทาแพ (เชียงใหม)
ใชบริการไดตั้งแตเวลา 9.00 - 22.00 น.
ทีจ่ อดรถพิเศษ ณ ศูนยการคาชัน้ นำในกรุงเทพฯ ทีจ่ อดรถพิเศษ ณ ศูนยการคาชัน้ นำในตางจังหวัด
• ศูนยการคาสยามพารากอน
• เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม
• ศูนยการคาดิเอ็มควอเทียร
• เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ
• เซ็นทรัลเวิลด
• เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน
• เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9
• เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
• เซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต
• เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี
• เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว
• เซ็นทรัลพลาซา โคราช
ใหม • เซ็นทรัล เฟสติวลั อีสตวลิ ล (เริม่ 1 มีนาคม 2563) • เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสตา
• ศูนยการคาเมกาบางนา
• เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
• อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ใหม • ไอคอนสยาม (ใหบริการถึงวันที่ 30 เมษายน 2563)
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื�อนไข:
• 1. สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลักเทานั้น โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือคาเบี้ยประกันที่ชำระในป และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช
สิทธิ์เปนจำนวนเงินตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป • 2. สมาชิกจะตองแสดงสติกเกอรจอดรถ SCB Private Banking ที่ติดไวบริเวณกระจกรถดานหนา และแสดงบัตรเครดิต SCB Private Banking กับเจาหนาที่กอนเขารับบริการ
• 3. สติกเกอรจอดรถ SCB Private Banking ไมสามารถซือ้ ขายหรือแลกเปลีย่ นเปนเงินได • 4. กรณีทส่ี ติกเกอรสญ
ู หาย ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาออกสติกเกอร ใบใหม • 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลง
ยกเลิกสิทธิประโยชนนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • 6. กรณีมีขอขัดของ ขัดแยงหรือขอพิพาทใดๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สิ้นสุด
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Samitivej First

สัมผัสประสบการณใหม ณ The First Lounge ที่พรอมรับรองคนสำคัญเชนคุณใหเขาถึงการ
ดูแลสุขภาพอยางสะดวกสบายตัง้ แตตน จนจบ ดวยบริการตางๆ ทีเ่ ราใหคณ
ุ มากกวาอยางคนรูใ จ
รับสิทธิส์ มัครเปนสมาชิกบัตร SAMITIVEJ FIRST เมือ� ใชบริการทีโ่ รงพยาบาลสมิตเิ วช
สุขมุ วิท หรือศรีนครินทร
Quick and Easy Payment
สวนลดพิเศษ
• สวนลด 30% สำหรับคาหองพักพยาบาลผูป ว ย
ในไมจำกัดจำนวนคืน ตลอดอายุสมาชิก
• สวนลด 5% สำหรับ Special Computer
X-ray อันไดแก MRI และ CT SCAN
THE FIRST LOUNGE Access
พื้นที่รับรองพิเศษเพิ่มความสะดวกสบายใหคุณ
รู  ส ึ ก ผ อ นคลายขณะเข า รั บ บริ ก าร พร อ มมุ ม
อาหารวางและเครื�องดื�มสุขภาพ
Butler Service
รับการตอนรับอยางอบอุน จากเจาหนาทีฝ่ า ยตอนรับ
เสมือนผูชวยสวนตัวที่อำนวยความสะดวกทาน
ตลอดการเขารับบริการในโรงพยาบาล
24 Hours Nurse Consultation
อุน ใจกับบริการทีป่ รึกษาดานสุขภาพตลอด 24 ชัว่ โมง
ผานแอพพลิเคชั่น Samitivej Plus App ดุจมี
พยาบาลคอยใหคำแนะนำอยูใกล ๆ
Pharmacist Consultation
หมดกังวลทุกเรื�องการใชยากับเภสัชกรที่ปรึกษา
พรอมใหบริการทุกวัน ตัง้ แตเวลา 08.00 - 20.00 น.
ดวย Samitivej Plus App
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บริการชำระคารักษาพยาบาลทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ ดวย
2 ชองทางการชำระผาน Mobile App และ QR code
บริการพิเศษอื�นๆ ผาน Samitivej Plus
Application
• Fast Register บริการลงทะเบียนออนไลน
ลวงหนาสำหรับผูท ย่ี งั ไมเคยเขารับบริการเพือ�
เขาถึงการบริการที่รวดเร็วขึ้น เมื�อมาถึง
โรงพยาบาล
• Doctor Appointment เลือกนัดหมายแพทย
ลวงหนาดวยตัวคุณเอง
• Samitivej Q ดูลำดับคิวรอพบแพทยไดแบบ
Real Time
• Visit Summary Report รายงานผลการ
ตรวจสงตรงถึง App เพื�อใหคุณทราบประวัติ
การรักษาและสามารถใชอางอิงเพื�อรับการ
รักษาตอเนื�องไมวาคุณจะอยูที่ใด

สอบถามขอมูล: โทร. 02-022-2222 กด 8
(ทุกวัน เวลา 08.00 -17.00 น.)
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

Personal Assistant
Service

Desirable Moment By Quintessentially
บริการผูชวยสวนตัวดานไลฟสไตลระดับเวิลดคลาสโดย Quintessentially ที่มีเครือขายถึง
64 เมืองใหญทั่วโลก พรอมดูแลชีวิตเหนือเอกสิทธิ์อยางรอบดาน แลวทุกความปรารถนาจะ
ไมมีคำวาเปนไปไมไดอีกตอไป เพียงติดตอ SCB Private Banking Contact Center
โทร. 02-777-7799
บริการดานการทองเที่ยว
บริการแนะนำ วางแผนและจองโรงแรม รานอาหารยานพาหนะ และบัตรโดยสาร เพื�อเดิน
ทางทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงจัดสรรประสบการณเอ็กซคลูซีฟเหนือใครที่เงิน
เพียงอยางเดียวไมอาจซื้อได
บริการแนะนำและสำรองที่นั่งในรานอาหารดังทั่วโลก
บริการเพือ� การลิม้ ลองทีส่ ดุ แหงรสชาติดว ยการแนะนำรานอาหารเมนูรสเลิศ และสำรองทีน่ ง่ั
ในรานอาหารชื�อดัง รวมถึงขอมูลในการเดินทางโดยละเอียดเพื�อสัมผัสเอกลักษณแหง
รสชาติจากรานอาหารทั่วทุกมุมโลก
บริการจัดหาพรอมจองบัตรชมคอนเสิรตและงานระดับโลกทั้งในและตางประเทศ
เพื�อตอบสนองที่สุดของความปรารถนาแหงความบันเทิงทั่วทุกมุมโลก อาทิ ภาพยนตรรอบ
ปฐมทัศน คอนเสิรตจากศิลปนชั้นนำ ละครเวที โอเปรา งานประกาศรางวัล Oscar หรือ
Golden Globe รวมไปถึงงานแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ
บริการสรรหาสินคา
เพื�อเติมเต็มทุกความปรารถนาของทาน ไมวาจะเปนสินคาประเภทใด จะยากสักเพียงไหน
เราก็พรอมตอบสนองและสรางความสุขใหกับลูกคาคนพิเศษเชนคุณ
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื�อนไข:
• 1. สิทธิพเิ ศษสำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking เทานัน้ • 2. สำหรับบริการสรรหาสินคา ขอสงวนสิทธิใ์ นการจัดหาสินคาทีถ่ กู ตองตามกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และมีอยูจ ริงในปจจุบนั • 3. เงือ� นไข
ใหเปนไปตามทีผ่ ู ใหบริการกำหนด • 4. สิทธิประโยชนน้ี ไมสามารถแลก เปลีย่ น โอน หรือทอนเปนเงิน • 5. ธนาคารมีสทิ ธิเ์ ปลีย่ นแปลงกติกา เงือ� นไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตา งๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนน้ี
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • 6. กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใดๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
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SCB Private Banking
Concierge Service

บริการเลขาสวนตัวตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสิทธิ์เหนือระดับกับบริการเลขาสวนตัวที่ใหบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม. ใหบริการแนะนำ
ขอมูลเกี่ยวกับโรงแรม สถานทีท่ อ งเทีย่ ว บัตรโดยสารการบิน รถเชา และลีมซู นี การจองราน
อาหาร บัตรชมการแสดง ละครเวที คอนเสิรต หรือการแขงขันกีฬา และบริการจัดสงของขวัญ
และดอกไม
เพียงโทร. 02-777-7799
หมายเหตุ: • ดำเนินการประสานงานและจัดหาให โดยคาใชจา ยทัง้ หมดผูถ อื บัตรเปนผูร บั ผิดชอบ • การบริการ
ดังกลาวใหเปนไปตามเงื�อนไข ขอยกเวน และขอกำหนดของการบริการ

SCB Private Banking
Roadside Assistance

บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน
พรอมบริการทานถึงที่เกิดเหตุดวยความชวยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง เมื�อเกิดเหตุฉุกเฉินบน
ทองถนน เพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย และใหทานอุนใจไดตลอดการเดินทาง
(บริการฟรีตามวงเงินที่กำหนด)
เพียงโทร. 02-777-7799
บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน
ลากรถ/รถยก
ซอมรถยนตฉกุ เฉินในกรณีทด่ี ำเนินการได
ชางกุญแจ (กรณีเปดรถไมได)
พวงแบตเตอรี่
เติมน้ำมันฉุกเฉิน
• กรณีรถยนตไมสามารถขับเคลื�อนได
เนื�องจากน้ำมันหมด
• กรณีรถยนตยงั สามารถขับเคลือ� นไดอยู

การใหบริการ
วงเงิน 2,000 บาท/ครั้ง (ไมจำกัดจำนวนครั้ง/ป)
วงเงิน 2,000 บาท/ครั้ง (ไมจำกัดจำนวนครั้ง/ป)
วงเงิน 2,000 บาท/ครั้ง (ไมจำกัดจำนวนครั้ง/ป)
วงเงิน 2,000 บาท/ครั้ง (ไมจำกัดจำนวนครั้ง/ป)
- ฟรี 10 ลิตร/ครั้ง (ไมจำกัดจำนวนครั้ง/ป)
- บริการนำน้ำมันไปเติมถึงที่ แตผูถือบัตร
SCB Private Banking ตองรับผิดชอบคาน้ำมัน
ดวยตนเอง (น้ำมัน 10 ลิตร/ครั้ง และตองจาย
คาน้ำมันดวยเงินสดใหกับพนักงาน สามารถใช
บริการได 2 ครั้ง/ป)

หมายเหตุ: • คาบริการดังกลาวครอบคลุมคาบริการหนางาน คายานพาหนะของเจาหนาที่ และการจัดซอม
เบือ้ งตนหากดำเนินการได • การบริการดังกลาวใหเปนไปตามเงือ� นไข ขอยกเวน และขอกำหนดของการบริการ
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SCB Private Banking
Travel Assistance

บริการชวยเหลือฉุกเฉินการเดินทาง
เพียงโทร. 02-777-7799
บริการดานชวยเหลือฉุกเฉินดานการเดินทาง

รายละเอียดของการใหบริการ

บริการใหขอมูลกอนการเดินทาง อาทิเชน
การทำวีซา การฉีดวัคซีน (ตามขอบังคับของ
ตางประเทศ) รวมทั้งสภาพอากาศ และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา
บริการใหขอมูลสำนักการแปล
บริการใหขอมูลสถานกงสุลหรือสถานทูต
บริการใหคำแนะนำเมื�อกระเปาเดินทาง หนังสือ
เดินทางสูญหายระหวางการเดินทางในตางประเทศ

ดำเนินการประสานงาน และจัดหาให
โดยคาใชจายทั้งหมด ผูถือบัตรตอง
รับผิดชอบเอง

หมายเหตุ: • การบริการดังกลาวใหเปนไปตามเงื�อนไข ขอยกเวน และขอกำหนดของการบริการ

SCB Private Banking
Medical Assistance

บริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย
เพียงโทร. 02-777-7799
บริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย

รายละเอียดของการใหบริการ

ใหคำปรึกษาดานการแพทยทางโทรศัพท
ใหขอมูลโรงพยาบาล/แพทย และสวนลดจาก
โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ
บริการสงผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาล

ดำเนินการประสานงานและใหคำแนะนำ

บริการจัดสงยาที่จำเปน
บริการสำรองคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
และบริการดูแลสังเกตอาการขณะรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

ดำเนินการประสานงานและจัดหา
ดำเนินการประสานงานและจัดหา
ดำเนินการประสานงานและจัดหาให
โดยคาใชจายทั้งหมดผูถือบัตรตอง
รับผิดชอบเอง
ดำเนินการเมื�อผูถือบัตรรองขอ
โดยคาใชจายทั้งหมดที่เกิดจากการให
บริการผูถือบัตรตองรับผิดชอบเอง

หมายเหตุ: • การบริการดังกลาวใหเปนไปตามเงื�อนไข ขอยกเวน และขอกำหนดของการบริการ

1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
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Exclusive
Entertainment &
Private Trip

World Class Entertainment
ความบันเทิงพิเศษที่คัดสรรมาใหทานไดรับชมกอนใคร กับคอนเสิรต ละครเวที ภาพยนตร
และโชวพิเศษชื�อดังจากทุกมุมโลก นำทานเขาสูโลกแหงจินตนาการผานการแสดงและเสียง
เพลงในรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น�าตื�นเตน ประทับใจในทุกอารมณอยางเต็มอิ่มทุก
โสตสัมผัส
Bespoke Private Trip
การเดินทางทองเที่ยวในสถานที่สุด Exclusive พรอมกิจกรรมแปลกใหมไมเหมือนใครใน
สไตล SCB Private Banking พาทานสูดินแดนอันหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา การ
ดำเนินชีวิตพรอมสัมผัสประสบการณในรูปแบบที่เหนือความคาดหมายไมวาจะเปน อาหาร
ที่พัก สถานที่ทองเที่ยว และการชอปปง
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DINING
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Dining Privilege

อิ่มอรอย... เลือกได
รับสิทธิ์เลือกอิ่มอรอย มูลคาสูงสุด 300 บาท/เดือน ไดกับ 3 รานดัง Starbucks หรือ S&P
หรือ MK Restaurants
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื�อนไข:
• 1. สิทธิประโยชนนี้สำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลักที่คงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือคาเบี้ยประกันที่ชำระในป และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใชสิทธิ์
เปนจำนวนเงินตัง้ แต 10 ลานบาทขึน้ ไป • 2. สิทธิประโยชนน้ี สำหรับผูถ อื บัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลักทีช่ ำระคาอาหาร ณ รานทีร่ ว มรายการ ผานบัตรเครดิต SCB Private Banking ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563 เทานั้น • 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามยอดที่จายจริง แตสูงสุดไมเกิน 300 บาท/บัตร/ทาน/เดือน สำหรับรายการใชจายผานบัตรที่ปรากฏชื�อราน Starbucks หรือ S&P หรือ MK Restaurants
ในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต SCB Private Banking เทานัน้ โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเขาบัญชีบตั รเครดิตที่ใชจา ยภายใน 60 วัน นับจากวันสุดทายของแตละเดือนโดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว ในใบแจงยอดบัตรเครดิต
(Statement) กรณีที่ชื�อรานที่ปรากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต ไมใช S&P หรือ MK Restaurants ผูถือบัตรตองแสดงใบเสร็จรับเงินที่มีชื�อราน S&P หรือ MK Restaurants กับธนาคารเพื�อตรวจสอบรายการในการเครดิต
เงินคืน ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการใชจา ยผานบัตรทีร่ า น Starbucks ทีป่ รากฏคำวา SCT หรือ Starbucks ในใบแจงยอดบัตรเครดิต (Statement) SCB Private Banking เทานัน้ • 4. รับสิทธิเ์ ครดิตเงินคืน
ไดเพียง 1 ราน/บัตร/เดือน • 5. สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเปนเงินสด หรือสิ่งอื�น และไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื�น หรือยกยอดไปใช ในเดือนถัดไปได • 6. กรณีมีขอขอพิพาทใหถือคำตัดสินของธนาคาร
เปนที่สุด
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อภินนั ทนาการบุฟเฟตมอ้ื กลางวัน

สิทธิพิเศษ 1. อภินันทนาการบุฟเฟตมื้อกลางวัน สำหรับ 2 ทาน
สิทธิพิเศษ 2. บุฟเฟตมื้อกลางวัน สำหรับ 2 ทาน ราคาพิเศษ 1,500 บาท
โรงแรม/หองอาหารที่รวมรายการ
• Renaissance/Flavor
• So Sofitel Bangkok/Red Oven
บุฟเฟตมื้อกลางวัน ไมรวมเครื�องดื�ม
(เฉพาะวันจันทร – ศุกร)

•
•
•
•
•

InterContinental/Espresso
Shangri-La/Next 2 Cafe
The Athenee/The Rain Tree Cafe
Centara Grand @CentralWorld/Dynasty
Marriott Marquis/Goji Kitchen and Bar
บุฟเฟตมื้อกลางวัน ไมรวมเครื�องดื�ม
(เฉพาะวันจันทร – เสาร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-906-3026
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบาย

สิทธิพิเศษ 1. อภินันทนาการชุดน้ำชายามบาย
สิทธิพิเศษ 2. ชุดน้ำชายามบาย ราคาพิเศษ 800 บาท
โรงแรม/รานคาที่รวมรายการ

• สยามเคมปนสกี้ กรุงเทพฯ/หนุมาน บาร ชั้นล็อบบี้
• เรเนซองส กรุงเทพ – ราชประสงค/R Bar ชั้น 1
• อวานิ ริเวอรไซด กรุงเทพ/ลองบาร ชั้น 11
- ชุด High Tea ระหวางเวลา 15.00-17.00 น.
• TWG Tea Salon & Boutique/สาขาสยามพารากอน และสาขาเอ็มโพเรียม
• Harrods Tea Room/สาขาสยามพารากอน และสาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
• Mandarin Oriental Shop/สาขาสยามพารากอน
• Laduree/สาขาสยามพารากอน (เฉพาะสิทธิพิเศษ 1)
- ชุด Afternoon Tea ระหวางเวลา 11.00 – 18.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-906-3026

1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
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ขอกำหนดและเงื�อนไขการรับสิทธิพิเศษ: อภินันทนาการบุฟเฟตมื้อกลางวัน สำหรับ 2 ทาน
• 1. สิทธิพเิ ศษมีผลตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 • 2. สงวนสิทธิส์ ำหรับผูถ อื บัตร SCB Private Banking ทีเ่ ปนบัตรหลักเทานัน้ • 3. ผูถ อื บัตรจะตองมียอดใชจา ยผานบัตร SCB Private Banking รวม 300,000
บาทขึ้นไป (ภายใตบัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใชสิทธิ์ ยอดใชจายที่นำมาคำนวณยอนหลังไดไมเกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ • 4. ผูถือบัตรจะตองทำการสำรองการใชสิทธิ์ผานทางเว็บไซต
www.vthgservice.com เทานั้น • 5. สำรองการใชสิทธิ์ลวงหนาอยางนอย 7 วัน (ไมรวมวันหยุดนักขัตฤกษ) • 6. ผูถือบัตรจะไดรับอีเมลยืนยันการรับสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการ
ตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื�อนไขจากธนาคารผูออกบัตร และจำนวนที่วาง • 7. ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื�อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื�อนไขที่กำหนด ผูถือบัตรจะตองนำสงเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ไดรับแจง มิฉะนั้น บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองสิทธิ์ครั้งนั้น และผูถือบัตรจะตองทำรายการสำรองสิทธิ์ใหม โดยนับตามลำดับกอน/หลัง • 8. สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ตอ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใช
สิทธิ์จากทุกหองอาหารที่รวมรายการ) • 9. สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 100 สิทธิ์ตอเดือน ขึ้นอยูกับลำดับกอน/หลัง • 10. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์ จะตองแจงลวงหนา 1 วัน กอนวันที่เขารับบริการ ที่หมายเลข
02-906-3026 กรณีทผ่ี ถู อื บัตร ไมเขาใชบริการตามวัน/เวลาที่ไดสำรองสิทธิ์ไว ถือวาผูถ อื บัตรไดมกี ารใชสทิ ธิน์ น้ั ไปแลว • 11. กรุณาแจงชือ� พรอมแสดงบัตร SCB Private Banking และบัตรประชาชน แกพนักงานเพือ� รับสิทธิพเิ ศษ
ตามที่ไดสำรองไว • 12. สิทธิพเิ ศษนี้ สงวนไวสำหรับผูถ อื บัตรในการเขารับบริการดวยตนเอง และใหบริการเฉพาะภายในสถานทีท่ ก่ี ำหนดเทานัน้ • 13. ผูถ อื บัตรสามารถพาแขกเขาใชบริการพรอมผูถ อื บัตรได โดยผูถ อื บัตรหรือแขก
ของผูถ อื บัตรจะตองชำระคาบริการตามราคาปกติของโรงแรม หรือรานคาทีร่ ว มรายการ รวมถึงคาใชจา ยเพิม่ เติมทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุไว • 14. กรุณาแตงกายสุภาพในการเขาใชบริการทุกครัง้ โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมอนุญาต
ใหเขาใชบริการสำหรับผูที่ใสเสื้อกลาม กางเกงขาสั้น ชุดออกกำลังกาย รองเทาสำหรับใสในบาน และรองเทาแตะ • 15. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ์ (ในกรณีที่ไมไดรับอีเมลตอบกลับ) ที่โทร 02-906-3026
วันจันทร-ศุกร เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล vthgservices@vathanagul.com • 16. รายละเอียดที่ระบุไว ในสื�อประชาสัมพันธอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื�อนไขกอนการสำรองสิทธิ์ หรือการใชสิทธิ์
ทุกครัง้ • 17. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมรายละเอียดเงือ� นไข โดยมิตอ งแจงใหทราบลวงหนา • 18. ธนาคารไมมสี ว นเกีย่ วของหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของรานคาทีร่ ว มรายการ กรณีทม่ี ขี อ
สงสัยหรือขอรองเรียนเกีย่ วกับบริการของรานคา ผูถ อื บัตรจะตองดำเนินการโดยตรงกับรานคา • 19. เมือ� ผูถ อื บัตรทำการสำรองสิทธิ์ และใชสทิ ธิใ์ นรายการแลว ถือวาผูถ อื บัตรไดอา น ทำความเขาใจ และยอมรับรายละเอียดเงือ� นไข
ตามที่กำหนด ธนาคารจะไมรับการรองเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง • 20. กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
ขอกำหนดและเงื�อนไขการรับสิทธิพิเศษ: บุฟเฟตมื้อกลางวัน สำหรับ 2 ทาน ราคาพิเศษ 1,500 บาท
• 1. สิทธิพเิ ศษมีผลตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 • 2. สงวนสิทธิส์ ำหรับผูถ อื บัตร SCB Private Banking ทีเ่ ปนบัตรหลักเทานัน้ • 3. ผูถ อื บัตรจะตองมียอดใชจา ยผานบัตร SCB Private Banking รวม 300,000
บาทขึ้นไป (ภายใตบัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใชสิทธิ์ ยอดใชจายที่นำมาคำนวณยอนหลังไดไมเกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ • 4. ผูถือบัตรจะตองทำการสำรองการใชสิทธิ์ผานทางเว็บไซต
www.vthgservice.com เทานั้น • 5. สำรองการใชสิทธิ์ลวงหนาอยางนอย 7 วัน (ไมรวมวันหยุดนักขัตฤกษ) • 6. ผูถือบัตรจะไดรับอีเมลยืนยันการรับสิทธิ์ และรายละเอียดการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการ
สำรองสิทธิ์ และผูถ อื บัตรจะตองชำระคาใชจา ยใหเสร็จสิน้ หลังจากนัน้ จึงจะไดรบั “Booking Code” เพือ� นำไปแสดงตอพนักงานรานคาในการเขาใชบริการ • 7. การรับสิทธิข์ น้ึ อยูก บั การตรวจสอบสิทธิต์ ามเงือ� นไขจากธนาคารผูอ อก
บัตร และจำนวนทีว่ า ง • 8. ในกรณีทม่ี กี ารขอเอกสารเพิม่ เติมเพือ� ตรวจสอบสิทธิต์ ามเงือ� นไขทีก่ ำหนด ผูถ อื บัตรจะตองนำสงเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ไดรบั แจง มิฉะนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการสำรองสิทธิค์ รัง้ นัน้
และผูถือบัตรจะตองทำรายการสำรองสิทธิ์ใหม โดยนับตามลำดับกอน/หลัง • 9. สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ตอ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใชสิทธิ์จากทุกหองอาหารที่รวมรายการ) • 10. สิทธิ
พิเศษมีจำนวนจำกัด 100 สิทธิต์ อ เดือน ขึน้ อยูก บั ลำดับกอน/หลัง • 11. การยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการสำรองสิทธิ์ จะตองแจงลวงหนา 1 วัน กอนวันทีเ่ ขารับบริการ ทีห่ มายเลข 02-906-3026 กรณีทผ่ี ถู อื บัตรไมเขาใชบริการตามวัน
/เวลาที่ไดสำรองสิทธิ์ไว ถือวาผูถ อื บัตรไดมกี ารใชสทิ ธิน์ น้ั ไปแลว • 12. กรุณาแจงชือ� / Booking Code พรอมแสดงบัตร SCB Private Banking และบัตรประชาชน แกพนักงานเพือ� รับสิทธิพเิ ศษตามที่ไดสำรองไว • 13. สิทธิพเิ ศษนี้
สงวนไวสำหรับผูถ อื บัตรในการเขารับบริการดวยตนเอง และใหบริการเฉพาะภายในสถานทีท่ ก่ี ำหนดเทานัน้ • 14. ผูถ อื บัตรสามารถพาแขกเขาใชบริการพรอมผูถ อื บัตรได โดยผูถ อื บัตรหรือแขกของผูถ อื บัตรจะตองชำระคาบริการตาม
ราคาปกติของโรงแรม หรือรานคาทีร่ ว มรายการ รวมถึงคาใชจา ยเพิม่ เติมทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุไว • 15. กรุณาแตงกายสุภาพในการเขาใชบริการทุกครัง้ โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมอนุญาตใหเขาใชบริการสำหรับผูท ่ีใสเสือ้ กลาม
กางเกงขาสั้น ชุดออกกำลังกาย รองเทาสำหรับใสในบาน และรองเทาแตะ • 16. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ์ (ในกรณีที่ไมไดรับอีเมลตอบกลับ) ที่โทร 02-906-3026 วันจันทร-ศุกร เวลา 9.00 – 17.00 น.
หรือ อีเมล vthgservices@vathanagul.com • 17. รายละเอียดที่ระบุไว ในสื�อประชาสัมพันธอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื�อนไขกอนการสำรองสิทธิ์ หรือการใชสิทธิ์ทุกครั้ง • 18. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื�อนไข โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • 19. ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของรานคาที่รวมรายการ กรณีที่มีขอสงสัยหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการ
ของรานคา ผูถ อื บัตรจะตองดำเนินการโดยตรงกับรานคา • 20. เมือ� ผูถ อื บัตรทำการสำรองสิทธิ์ และใชสทิ ธิใ์ นรายการแลว ถือวาผูถ อื บัตรไดอา น ทำความเขาใจ และยอมรับรายละเอียดเงือ� นไขตามทีก่ ำหนด ธนาคารจะไมรบั การรอง
เรียนใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง • 21. กรณีมขี อ ขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถอื คำตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ
ขอกำหนดและเงื�อนไขการรับสิทธิพิเศษ: อภินันทนาการชุดน้ำชายามบาย
• 1. สิทธิพิเศษมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 • 2. สงวนสิทธิ์สำหรับผูถือบัตร SCB Private Banking ที่เปนบัตรหลักเทานั้น • 3. ผูถือบัตรจะตองมียอดใชจายผานบัตร SCB Private Banking รวม 80,000
บาทขึ้นไป (ภายใตบัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใชสิทธิ์ ยอดใชจายที่นำมาคำนวณยอนหลังไดไมเกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ • 4. ผูถือบัตรจะตองทำการสำรองการใชสิทธิ์ผานทางเว็บไซต
www.vthgservice.com เทานั้น • 5. สำรองการใชสิทธิ์ลวงหนาอยางนอย 7 วัน (ไมรวมวันหยุดนักขัตฤกษ) • 6. ผูถือบัตรจะไดรับอีเมลยืนยันการรับสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
ตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื�อนไขจากธนาคารผูออกบัตร และจำนวนที่วาง • 7. ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื�อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื�อนไขที่กำหนด ผูถือบัตรจะตองนำสงเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ไดรับแจง มิฉะนั้น บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการสำรองสิทธิค์ รัง้ นัน้ และผูถ อื บัตรจะตองทำรายการสำรองสิทธิใ์ หม โดยนับตามลำดับกอน/หลัง• 8. สงวนสิทธิใ์ นการรับสิทธิพเิ ศษ 1 ครัง้ ตอ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใชสทิ ธิจ์ ากทุก
โรงแรม/รานคาที่รวมรายการ) • 9. สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 250 สิทธิ์ตอเดือนขึ้นอยูกับลำดับกอน/หลัง • 10. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์ จะตองแจงลวงหนา 1 วัน กอนวันที่เขารับบริการ ที่หมายเลข
02-906-3026 กรณีที่ผูถือบัตรไมเขาใชบริการตามวัน/เวลาที่ไดสำรองสิทธิ์ไว ถือวาผูถือบัตรไดมีการใชสิทธิ์นั้นไปแลว • 11. กรุณาแจงชื�อพรอมแสดงบัตร SCB Private Banking และบัตรประชาชน แกพนักงานเพื�อรับสิทธิพิเศษ
ตามที่ไดสำรองไว • 12. สิทธิพเิ ศษนี้ สงวนไวสำหรับผูถ อื บัตรในการเขารับบริการดวยตนเอง และใหบริการเฉพาะภายในสถานทีท่ ก่ี ำหนดเทานัน้ • 13. ผูถ อื บัตรสามารถพาแขกเขาใชบริการพรอมผูถ อื บัตรได โดยผูถ อื บัตรหรือแขก
ของผูถ อื บัตรจะตองชำระคาบริการตามราคาปกติของโรงแรม หรือรานคาทีร่ ว มรายการ รวมถึงคาใชจา ยเพิม่ เติมทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุไว • 14. กรุณาแตงกายสุภาพในการเขาใชบริการทุกครัง้ โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมอนุญาต
ใหเขาใชบริการสำหรับผูที่ใสเสื้อกลาม กางเกงขาสั้น ชุดออกกำลังกาย รองเทาสำหรับใสในบาน และรองเทาแตะ • 15. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ์ (ในกรณีีที่ไมไดรับอีเมลตอบกลับ) ที่โทร 02-906-3026
วันจันทร-ศุกร เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล vthgservices@vathanagul.com • 16. รายละเอียดที่ระบุไว ในสื�อประชาสัมพันธอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื�อนไขกอนการสำรองสิทธิ์ หรือการใชสิทธิ์
ทุกครั้ง • 17. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื�อนไข โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • 18. ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของรานคาที่รวมรายการ กรณีที่มีขอ
สงสัยหรือขอรองเรียนเกีย่ วกับบริการของรานคา ผูถ อื บัตรจะตองดำเนินการโดยตรงกับรานคา • 19. เมือ� ผูถ อื บัตรทำการสำรองสิทธิ์ และใชสทิ ธิใ์ นรายการแลว ถือวาผูถ อื บัตรไดอา น ทำความเขาใจ และยอมรับรายละเอียดเงือ� นไข
ตามที่กำหนด ธนาคารจะไมรับการรองเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง • 20. กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
ขอกำหนดและเงื�อนไขการรับสิทธิพิเศษ: ชุดน้ำชายามบาย ราคาพิเศษ 800 บาท
• 1. สิทธิพิเศษมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 • 2. สงวนสิทธิ์สำหรับผูถือบัตร SCB Private Banking ที่เปนบัตรหลักเทานั้น • 3. ผูถือบัตรจะตองมียอดใชจายผานบัตร SCB Private Banking รวม 80,000
บาทขึ้นไป (ภายใตบัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใชสิทธิ์ ยอดใชจายที่นำมาคำนวณยอนหลังไดไมเกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ • 4. ผูถือบัตรจะตองทำการสำรองการใชสิทธิ์ผานทางเว็บไซต
www.vthgservice.com เทานั้น • 5. สำรองการใชสิทธิ์ลวงหนาอยางนอย 7 วัน (ไมรวมวันหยุดนักขัตฤกษ) • 6. ผูถือบัตรจะไดรับอีเมลยืนยันการรับสิทธิ์ และรายละเอียดการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการ
สำรองสิทธิ์ และผูถือบัตรจะตองชำระคาใชจายใหเสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงจะไดรับ “Booking Code” เพื�อนำไปแสดงตอพนักงานรานคาในการเขาใชบริการ • 7. การรับสิทธิ์ขึ้นอยูกับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื�อนไขจากธนาคารผูออก
บัตร และจำนวนที่วาง • 8. ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื�อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื�อนไขที่กำหนด ผูถือบัตรจะตองนำสงเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ไดรับแจง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองสิทธิ์ครั้ง
นั้น และผูถือบัตรจะตองทำรายการสำรองสิทธิ์ใหม โดยนับตามลำดับกอน/หลัง • 9. สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ตอ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใชสิทธิ์จากทุกโรงแรม/รานคาที่รวมรายการ)
• 10. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์ จะตองแจงลวงหนา 1 วัน กอนวันที่เขารับบริการ ที่หมายเลข 02-906-3026 กรณีที่ผูถือบัตรไมเขาใชบริการตามวัน/เวลาที่ไดสำรองสิทธิ์ไว ถือวาผูถือบัตรไดมีการใชสิทธิ์นั้นไปแลว
• 11. กรุณาแจงชื�อ/Booking Code พรอมแสดงบัตร SCB Private Banking และบัตรประชาชน แกพนักงานเพื�อรับสิทธิพิเศษตามที่ไดสำรองไว • 12. สิทธิพิเศษนี้ สงวนไวสำหรับผูถือบัตรในการเขารับบริการดวยตนเอง และให
บริการเฉพาะภายในสถานที่ที่กำหนดเทานั้น • 13. ผูถือบัตรสามารถพาแขกเขาใชบริการพรอมผูถือบัตรได โดยผูถือบัตรหรือแขกของผูถือบัตรจะตองชำระคาบริการตามราคาปกติของโรงแรม หรือรานคาที่รวมรายการ รวมถึงคาใช
จายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว • 14. กรุณาแตงกายสุภาพในการเขาใชบริการทุกครั้ง โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมอนุญาตใหเขาใชบริการสำหรับผูที่ใสเสื้อกลาม กางเกงขาสั้น ชุดออกกำลังกาย รองเทาสำหรับใสในบาน
และรองเทาแตะ • 15. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ์ (ในกรณีที่ไมไดรับอีเมลตอบกลับ) ที่โทร 02-906-3026 วันจันทร-ศุกร เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล vthgservices@vathanagul.com • 16. ราย
ละเอียดที่ระบุไว ในสื�อประชาสัมพันธอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื�อนไขกอนการสำรองสิทธิ์ หรือการใชสิทธิ์ทุกครั้ง • 17. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื�อนไข
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • 18. ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของรานคาที่รวมรายการ กรณีที่มีขอสงสัยหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการของรานคา ผูถือบัตรจะตองดำเนินการโดยตรงกับรานคา •
19. เมื�อผูถือบัตรทำการสำรองสิทธิ์ และใชสิทธิ์ในรายการแลว ถือวาผูถือบัตรไดอาน ทำความเขาใจ และยอมรับรายละเอียดเงื�อนไขตามที่กำหนด ธนาคารจะไมรับการรองเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง • 20. กรณีมีขอขัดของ ขอ
ขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
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Banyan Tree Bangkok
ราน Vertigo TOO

• สวนลด 30% สำหรับคาอาหารมื้อค่ำเทานั้น สูงสุด 10 ทาน

รานอาหารจีน Bai Yun

• สวนลด 30% สำหรับคาอาหารมือ้ กลางวัน และ/หรือ มือ้ ค่ำเทานัน้
(สูงสุด 10 ทาน)

รานอาหารญี่ปุน Taihei

• สวนลด 30% สำหรับคาอาหารมื้อกลางวัน และ/หรือ มื้อค่ำเทานั้น
(ยกเวนเซตเมนูอาหารกลางวัน และสูงสุด 10 ทาน)

รานอาหารไทย Saffron

• สวนลด 30% สำหรับคาอาหารมื้อกลางวัน และ/หรือ มื้อค่ำเทานั้น
(ยกเวนเซตเมนูอาหารกลางวัน และสูงสุด 10 ทาน)

รานบุฟเฟตนานาชาติ Romsai

• สวนลด 30% สำหรับคาอาหารมื้อกลางวัน และ/หรือ มื้อค่ำเทานั้น
(สูงสุด 10 ทาน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-679-1200
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ:
• 1. สิทธิพเิ ศษนีส้ ำหรับลูกคา SCB Private Banking เทานัน้ เมือ� ชำระเงินดวยบัตร SCB Private Banking 1 บัตร
/บิล/โตะ/วัน • 2. เฉพาะการรับประทานอาหารทีห่ อ งอาหารของโรงแรม ไมรวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลีย้ ง และ
เงือ� นไขตาง ๆ เปนไปตามทีโ่ รงแรมกำหนด • 3. ทีน่ ง่ั มีจำนวนจำกัด โปรดติดตอสำรองทีน่ ง่ั กับโรงแรมลวงหนา • 4. เด็ก
อายุตำ่ กวา 11 ป ไมสามารถรวมรับสิทธิพเิ ศษนี้ • 5. สิทธิพเิ ศษนีใ้ ชทร่ี า นอาหารของโรงแรมเทานัน้ ไมสามารถใชรว มกับ
เซตเมนูพเิ ศษ ยกเวนโรงแรม/รานอาหารระบุ • 6. สิทธิพเิ ศษดังกลาวสามารถใชจองเพือ� ทานอาหาร ไดสงู สุด 10 ทาน
และไมสามารถใชรว มกับการสำรองหองพักหรือการจัดเลีย้ งแบบหมูค ณะได • 7. สิทธิพเิ ศษนีไ้ มสามารถใชไดในวันหยุด
นักขัตฤกษหรือโอกาสพิเศษอืน� ๆ (เชน วันวาเลนไทน วันตรุษจีน วันคริสตมาสอีฟ วันคริสตมาส วันสิน้ ป วันขึน้ ปใหม
เปนตน) ยกเวนโรงแรม/รานอาหารระบุ • 8. โรงแรม/รานอาหาร ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นสินคาหรือบริการทีค่ ลายคลึง
กันใหเปนมูลคาเทียบเทา ในกรณีทข่ี อ เสนอนัน้ ไมสามารถใชได • 9. เงือ� นไขโปรโมชัน่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา • 10. อาจมีขอ กำหนดเพิม่ เติมจากโรงแรม/รานอาหาร • 11. เงือ� นไขและการใหบริการ
เปนไปตามที่โรงแรมกำหนด • 12. สิทธิ์ตามรายการสงเสริมการขายไมสามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเปน
เงินสด • 13. สิทธิพเิ ศษนีไ้ มสามารถใชรว มกับรายการสงเสริมการขายอืน� ๆ และขอสงวนสิทธิไ์ มรว มรายการในวันทีม่ ี
กิจกรรมพิเศษของหองอาหาร ชวงเทศกาลพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดตอเนือ� ง • 14. ธนาคารไมมสี ว นเกีย่ วของ
ในการใหบริการแตอยางใด ธนาคารขอสงวนสิทธิไ์ มรบั ผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการใชบริการ • 15. ธนาคารมี
สิทธิเ์ ปลีย่ นแปลงกติกา เงือ� นไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตา ง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนโ้ี ดย
มิตอ งแจงใหทราบลวงหนา • 16. กรณีมขี อ ขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถอื คำตัดสินของธนาคาร
เปนทีส่ ดุ
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Grand Hyatt Erawan Bangkok
หองอาหาร The Dining Room, The Breezeway, The Garden
Lounge และ Salvia Italian Restaurant*
• สวนลด 50% สำหรับคาอาหาร เมื�อรับประทานอาหาร 2 ทาน
• สวนลด 30% สำหรับคาอาหาร เมื�อรับประทานอาหาร 3 ทาน
• สวนลด 25% สำหรับคาอาหาร เมื�อรับประทานอาหาร 4 ทาน
• สวนลด 20% สำหรับคาอาหาร เมื�อรับประทานอาหาร 5 ทาน
• สวนลด 15% สำหรับคาอาหาร เมื�อรับประทานอาหาร ตั้งแต
6 ทานขึ้นไป
• สวนลด 10% สำหรับคาเครือ� งดืม� (เฉพาะระหวางมือ้ อาหาร)

*Salvia Italian Restaurant เปดใหบริการเดือนมีนาคม 2563

Erawan Tea Room และ You & Mee

• สวนลด 15% สำหรับคาอาหาร (ไมสามารถใชในชวง Afternoon
Tea Set และ Retails ได)
• สวนลด 10% สำหรับคาเครือ� งดืม� (เฉพาะระหวางมือ้ อาหาร)

Bar@494

• สวนลด 10% สำหรับคาเครื�องดื�ม

Spasso Restaurant and Bar

• สวนลด 10% สำหรับคาเครือ� งดืม� (ตัง้ แต 22.00 น.)

Spa Privileges

• I.sawan Residential Spa & Club
สวนลด 20% สำหรับคาสปาทรีทเมนต (ไมรวมสปาแพ็กเกจ)

Erawan Dry Cleaning and Laundry Services
หมายเหตุ:
• 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกคา SCB Private Banking เทานั้น เมื�อชำระเงินดวยบัตร SCB Private Banking 1 บัตร
/บิล/โตะ/วัน • 2. เฉพาะการรับประทานอาหารที่หองอาหารของโรงแรม ไมรวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และ
เงือ� นไขตาง ๆ เปนไปตามทีโ่ รงแรมกำหนด • 3. ทีน่ ง่ั มีจำนวนจำกัด โปรดติดตอสำรองทีน่ ง่ั กับโรงแรมลวงหนา • 4. ผูถ อื
บัตรตองแสดงบัตรเมื�อมาถึงหองอาหารหรือกอนใชบริการเพื�อรับสิทธิประโยชน • 5. สงวนสิทธิ์การใชสิทธิประโยชนรับ
สวนลดสำหรับอาหารและเครื�องดื�มในวันที่ 1 ม.ค., 24-25 ธ.ค. และ 31 ธ.ค. 2563 • 6. สามารถรับสวนลดสูงสุดได 15%
สำหรับวันที่ 14 ก.พ., 12 ส.ค. และ 5 ธ.ค. 2563 • 7. ราคาของอาหาร เครือ� งดืม� และบริการยังไมรวมเซอรวสิ ชารจ และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม • 8. เงื�อนไขโปรโมชั่นอาจ มีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • 9. อาจมีขอกำหนดเพิ่ม
เติมจากโรงแรม/รานอาหาร • 10. เงื�อนไขและการใหบริการเปนไปตามที่โรงแรมกำหนด • 11. สิทธิ์ตามรายการสงเสริม
การขายไมสามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเปนเงินสด • 12. สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขาย
อื�น ๆ และขอสงวนสิทธิ์ไมรวมรายการในวันที่มีกิจกรรมพิเศษของหองอาหารและชวงเทศกาลพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ
และวันหยุดตอเนือ� ง • 13. ธนาคารไมมสี ว นเกีย่ วของในการใหบริการแตอยางใด ธนาคารขอสงวนสิทธิไ์ มรบั ผิดชอบความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ • 14. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิ
ประโยชนตา ง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนโ้ี ดยมิตอ งแจงใหทราบลวงหนา • 15. กรณีมขี อ ขัดของ ขอขัดแยงหรือ
ขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
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• สวนลด 20% (สำหรับใชบริการที่รานเทานั้น)

Erawan Bakery

• สวนลด 15% สำหรับคาเครื�องดื�ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-254-6250
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

JW Marriott Hotel Bangkok
หองอาหาร JW Café, หองอาหารญี่ปุน Tsu, หองอาหาร Nami
Teppanyaki Steakhouse, หองอาหารจีน Man Ho, หองอาหาร
BBCO, Lobby Lounge, Manhattan Bar และ Juice Bar
(ไมรวมมินิบารและรูมเซอรวิส)
• สวนลด 20% คาอาหารและเครื�องดื�ม, สปาและฟตเนส

หองอาหาร New York Steakhouse
• สวนลด 20% คาอาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-656-7700

1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ:
• 1. สิทธิพเิ ศษนีส้ ำหรับลูกคา SCB Private Banking เทานัน้ เมือ� ชำระเงินดวยบัตร SCB Private Banking 1 บัตร
/บิล/โตะ/วัน • 2. เฉพาะการรับประทานอาหารทีห่ อ งอาหารของโรงแรม ไมรวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลีย้ ง
และเงือ� นไขตาง ๆ เปนไปตามทีโ่ รงแรมกำหนด • 3. ทีน่ ง่ั มีจำนวนจำกัด โปรดติดตอสำรองทีน่ ง่ั กับโรงแรมลวงหนา
• 4. สวนลด 20% สำหรับลูกคาที่ใชบัตรเครดิต SCB Private Banking เมื�อชำระสวนตางหลังใช Voucher
SCB Private Banking หรือการชำระเงินครัง้ ถัดไปดวยบัตรเครดิต SCB Private Banking เทานัน้ • 5. การจอง ขึน้ อยู
กับอัตราการวางของรานอาหาร/สปา/ฟตเนส • 6. ขอเสนอนีไ้ มสามารถใชกบั เทรนเนอรสว นตัวได • 7. เงือ� นไขโปรโมชัน่
อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา • 8. อาจมีขอ กำหนดเพิม่ เติมจากโรงแรม/รานอาหาร • 9. เงือ� นไข
และการใหบริการเปนไปตามทีโ่ รงแรมกำหนด • 10. สิทธิต์ ามรายการสงเสริมการขายไมสามารถแลกเปลีย่ น โอน หรือ
ทอนเปนเงินสด • 11. สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื�น ๆ และขอสงวนสิทธิ์ไมรวม
รายการในวันที่มีกิจกรรมพิเศษของหองอาหาร ชวงเทศกาลพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดตอเนื�อง
• 12. ธนาคารไมมสี ว นเกีย่ วของในการใหบริการแตอยางใด ธนาคารขอสงวนสิทธิไ์ มรบั ผิดชอบความเสียหายใด
ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการใชบริการ • 13. ธนาคารมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลง กติกา เงือ� นไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน
ตาง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนี้โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • 14. กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยง
หรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
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Mandarin Oriental, Bangkok
ลอรด จิมส

• บุฟเฟตมื้อกลางวัน ผูใหญ 1,850 บาท/เด็ก 1,250 บาท
มา 4 ทานจายเพียง 3 ทาน จำกัดสูงสุดที่ 12 ทาน/โตะ
(วันอังคาร – วันศุกร)

ริเวอรไซด เทอเรซ

ตั้งแตเดือน ต.ค. - พ.ย. 2563
• บุฟเฟตมื้อเย็น ผูใหญ 2,350 บาท/เด็ก 1,650 บาท
มา 4 ทาน จายเพียง 3 ทาน จำกัดสูงสุดที่ 12 ทาน/โตะ
(วันจันทร – วันอาทิตย)

แมนดารินโอเรียนเต็ลช็อปทุกสาขา

(ดิ เอ็มโพเรียม, สยาม พารากอน, เกษร วิลเลจ, เซ็นทรัล ชิดลม)
• สำหรับยอดการใชจายทุก 800 บาท
รับมาการอง จำนวน 6 ชิ้น 1 กลอง

เดอะ ไชน�า เฮาส

• บุฟเฟตติ่มซำมื้อกลางวัน 888 บาท มา 4 ทาน จายเพียง 3 ทาน
จำกัดสูงสุดที่ 12 ทาน/โตะ (วันจันทร – วันศุกร)
• รับสวนลด 10% สำหรับคาอาหารมือ้ เย็น (วันจันทร – วันอาทิตย)

ศาลาริมน้ำ

• บุฟเฟตอาหารไทยมื้อกลางวัน ผูใหญ 950 บาท/เด็ก 650 บาท
(วันจันทร – วันศุกร)*
• บุฟเฟตอาหารไทยมื้อกลางวัน ผูใหญ 1,150 บาท/เด็ก 800 บาท
(วันเสารและวันอาทิตย)*
*มา 4 ทานจายเพียง 3 ทาน จำกัดสูงสุดที่ 12 ทาน/โตะ

หมายเหตุ:
• 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกคา SCB Private Banking เทานั้น เมื�อชำระเงินดวยบัตร SCB Private Banking 1 บัตร
/บิล/โตะ/วัน • 2. เฉพาะการรับประทานอาหารที่หองอาหารของโรงแรม ไมรวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และ
เงือ� นไขตาง ๆ เปนไปตามทีโ่ รงแรมกำหนด • 3. ทีน่ ง่ั มีจำนวนจำกัด โปรดติดตอสำรองทีน่ ง่ั กับโรงแรมลวงหนา • 4. ราคา
นี้เปนราคาสุทธิที่รวมคาบริการและภาษีมูลคาเพิ่มแลว • 5. สิทธิพิเศษมา 4 ทาน จายเพียง 3 ทาน จำกัดจำนวนสูงสุด
ที่ 12 ทาน/โตะ (4 จาย 3, 8 จาย 6, 12 จาย 9) • 6. สำหรับสิทธิพเิ ศษลูกคาจะตองแจง "โปรโมชัน่ บัตรเครดิต" กับพนักงาน
เมื�อทำการจองโตะอาหารและมาใชบริการ • 7. เงื�อนไขโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• 8. อาจมีขอ กำหนดเพิม่ เติมจากโรงแรม/รานอาหาร • 9. เงือ� นไขและการใหบริการเปนไปตามทีโ่ รงแรมกำหนด • 10.สิทธิ์
ตามรายการสงเสริมการขายไมสามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเปนเงินสด • 11. สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับ
รายการสงเสริมการขายอื�น ๆ และขอสงวนสิทธิ์ไมรวมรายการในวันที่มีกิจกรรมพิเศษของหองอาหาร ชวงเทศกาลพิเศษ
วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดตอเนื�อง • 12. ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการแตอยางใด ธนาคารขอสงวน
สิทธิไ์ มรบั ผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการใชบริการ • 13. ธนาคารมีสทิ ธิเ์ ปลีย่ นแปลงกติกา เงือ� นไข ขอกำหนด
ระยะเวลา สิทธิประโยชนตา ง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนโ้ี ดยมิตอ งแจงใหทราบลวงหนา • 14. กรณีมขี อ ขัดของ
ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด

หมายเหตุ: ขอสงวนการใชสทิ ธิต์ ามรายการสงเสริมการขายนี้
ในวันที่ 28 ก.ค., 12 ส.ค., 31 ต.ค. 2563, วันหยุดนักขัตฤกษ และชวง
ที่มีกิจกรรมพิเศษของทางโรงแรมฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-659-9000
1 มีนาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
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Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
หองอาหารนานาชาติ Flavors
• สวนลด 20% สำหรับอาหารนานาชาติิมื้อกลางวันและมื้อค่ำ
• สิทธิพิเศษสวนลด 50% สำหรับในเดือนเกิด (ใชได 1 ครั้ง/ป
เทานั้น และสูงสุด 6 ทาน/บัตร/โตะ/บิล)
• สวนลด 15% สำหรับบุฟเฟต Sunday Brunch (จำกัด 4 booking/
วัน และสูงสุด 4 ทาน /บัตร/โตะ/บิล)
หองอาหารอิตาเลี่ยน La Tavola
• สวนลด 20% สำหรับคาอาหาร เมนู A la carte
(ไมรวมเซตเมนูมื้อกลางวันและมื้อค่ำ สเต็ก และเมนูที่เขารวม
โปรโมชั่นอื�น ๆ)
• สวนลด 15% สำหรับชุดอาหารเชฟ Michelin Star
(จำกัด 10 booking/วันโปรโมชัน่ และสูงสุด 4 ทาน /บัตร/โตะ/บิล)
R Bar
• สวนลด 15% สำหรับคาอาหารและเครื�องดื�ม
(รวมเครื�องดื�มแอลกอฮอล สูงสุด 6 ทาน/บัตร/โตะ/บิล)
หองอาหารจีน Fei Ya
• สวนลด 15% สำหรับคาอาหาร เฉพาะเมนู A la carte
(ไมรวมบุฟเฟตติ่มซำ เซตเมนูมื้อกลางวันและมื้อค่ำ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-125-5000
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ:
• 1. สิทธิพเิ ศษนีส้ ำหรับลูกคา SCB Private Banking เทานัน้ เมือ� ชำระเงินดวยบัตร SCB Private Banking 1 บัตร
/บิล/โตะ/วัน • 2. เฉพาะการรับประทานอาหารทีห่ อ งอาหารของโรงแรม ไมรวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลีย้ ง และ
เงื�อนไขตาง ๆ เปนไปตามที่โรงแรมกำหนด • 3. ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดติดตอสำรองที่นั่งกับโรงแรมลวง
หนา • 4. เงือ� นไขโปรโมชัน่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา • 5. อาจมีขอ กำหนดเพิม่ เติม
จากโรงแรม/รานอาหาร • 6. เงือ� นไขและการใหบริการเปนไปตามที่โรงแรมกำหนด • 7. สิทธิต์ ามรายการสงเสริม
การขายไมสามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเปนเงินสด • 8. สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริม
การขายอืน� ๆ และขอสงวนสิทธิ์ไมรว มรายการในวันทีม่ กี จิ กรรมพิเศษของหองอาหาร ชวงเทศกาลพิเศษ วันหยุด
นักขัตฤกษ และวันหยุดตอเนือ� ง • 9. ธนาคารไมมสี ว นเกีย่ วของในการใหบริการแตอยางใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์
ไมรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ • 10. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื�อนไข
ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตาง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนี้โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
• 11. กรณีมขี อ ขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถอื คำตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ
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Siam Kempinski Hotel Bangkok
หองอาหารไทย Sra Bua by Kiin Kiin
• สวนลด 10% เฉพาะคาอาหาร สำหรับเมนู A la Carte มือ้ กลางวัน
หองอาหาร Alati
ตั้งแตเมษายน 2563 เปนตนไป
• สวนลด 15% สำหรับเซมิบฟุ เฟตมอ้ื กลางวัน และเมนู A la Carte
สำหรับมื้อค่ำ (เครื�องดื�มที่มีแอลกอฮอลไมรวมรายการ)
หองอาหารนานาชาติ Niche
• สวนลด 35% สำหรับคาอาหาร (สำหรับเมนู A la carte มื้อ
กลางวันและมื้อค่ำ)
• สวนลด 15% สำหรับคาเครื�องดื�ม
Kempinski The Spa
• สวนลด 20% เมื�อซื้อสปาทรีทเมนต จากเมนู A la carte
Birthday Month Special
• พิเศษสำหรับเดือนเกิด สำหรับทานที่ซื้อสปาทรีทเมนต จาก
เมนู A la carte รับสิทธิ์ ซือ้ 2 แถม 1 สำหรับสปาทรีทเมนต
ราคาที่เทากัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-162-9000
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ:
• 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกคา SCB Private Banking เทานั้น เมื�อชำระเงินดวยบัตร SCB Private Banking
1 บัตร/บิล/โตะ/วัน • 2. เฉพาะการรับประทานอาหารทีห่ อ งอาหารของโรงแรม ไมรวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลีย้ ง
และเงือ� นไขตาง ๆ เปนไปตามที่โรงแรมกำหนด • 3. ทีน่ ง่ั มีจำนวนจำกัด โปรดติดตอสำรองทีน่ ง่ั กับโรงแรมลวงหนา
• 4. จำกัดสิทธิใ์ นการรับประทานอาหารสูงสุดไมเกิน 6 ทาน/บิล/โตะ/บัตร • 5. เงือ� นไขโปรโมชัน่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง
โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา • 6. อาจมีขอ กำหนดเพิม่ เติมจากโรงแรม/รานอาหาร • 7. เงือ� นไขและการใหบริการ
เปนไปตามทีโ่ รงแรมกำหนด • 8. สิทธิต์ ามรายการสงเสริมการขายไมสามารถแลกเปลีย่ น โอน หรือทอนเปนเงินสด
• 9. สิทธิพเิ ศษนี้ไมสามารถใชรว มกับรายการสงเสริมการขายอืน� ๆ และขอสงวนสิทธิ์ไมรว มรายการในวันทีม่ กี จิ กรรม
พิเศษของหองอาหาร ชวงเทศกาลพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดตอเนือ� ง • 10. ธนาคารไมมสี ว นเกีย่ วของ
ในการใหบริการแตอยางใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไมรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ
• 11. ธนาคารมีสิทธิ์เปลีย่ นแปลงกติกา เงือ� นไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตา ง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิ
ประโยชนนี้โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • 12. กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถือคำ
ตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ
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The Okura Prestige Bangkok
หองอาหาร Up & Above
• สวนลด 20% สำหรับคาอาหาร
Up & Above Bar
• สวนลด 25% สำหรับคาอาหาร (ยกเวนชุดน้ำชายามบาย)
หองอาหารญี่ปุน Yamazato
• สวนลด 15% สำหรับคาอาหาร
รานขนม La Patisserie
• สวนลด 10% สำหรับคาอาหาร
Other Privileges
• The Okura Spa
• สวนลด 15% สำหรับทรีทเมนตจากเมนูปกติ
• สวนลด 10% สำหรับผลิตภัณฑสปา
• รานดอกไม Atelier
• สวนลด 10% เมือ� สัง่ ดอกไม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-687-9000
6 มกราคม 2563 - 20 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ:
• 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกคา SCB Private Banking เทานั้น เมื�อชำระเงินดวยบัตร SCB Private Banking 1
บัตร/บิล/โตะ/วัน • 2. เฉพาะการรับประทานอาหารทีห่ อ งอาหารของโรงแรม ไมรวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลีย้ ง
และเงือ� นไขตาง ๆ เปนไปตามทีโ่ รงแรมกำหนด • 3. ทีน่ ง่ั มีจำนวนจำกัด โปรดติดตอสำรองทีน่ ง่ั กับโรงแรมลวงหนา
• 4. ขอสงวนการใชสิทธิ์ตามรายการสงเสริมการขายนี้ในวันที่ 25 ม.ค., 14 ก.พ., 3 มิ.ย., 28 ก.ค., 12 ส.ค.
และ 5 ธ.ค. 2563 • 5. จำกัดสิทธิใ์ นการรับประทานอาหารสูงสุดไมเกิน 8 ทาน/บิล/โตะ/บัตร • 6. เงือ� นไข โปรโมชัน่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • 7. อาจมีขอกำหนดเพิ่มเติมจากโรงแรม/รานอาหาร
• 8. เงื�อนไข และการใหบริการเปนไปตามที่โรงแรมกำหนด • 9. สิทธิต์ ามรายการสงเสริมการขายไมสามารถแลก
เปลีย่ น โอน หรือทอนเปนเงินสด • 10. สิทธิพเิ ศษนี้ไมสามารถใชรว มกับรายการสงเสริมการขายอืน� ๆ และขอสงวน
สิทธิ์ ไมรวมรายการในวันที่มีกิจกรรมพิเศษของหองอาหาร ชวงเทศกาลพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุด
ตอเนื�อง • 11. ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการแตอยางใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไมรับผิดชอบความ
เสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการใชบริการ • 12. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา
สิทธิประโยชนตาง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนี้โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • 13. กรณีมีขอขัดของ
ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม
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The Sukhothai Bangkok
หองอาหาร Colonnade, La Scala, Celadon, Lobby Salon,
Pool Terrace Cafe’ and Bar
•
•
•
•
•

สวนลด 50% สำหรับคาอาหาร เมือ� รับประทานอาหารสำหรับ 2 ทาน
สวนลด 33% สำหรับคาอาหาร เมือ� รับประทานอาหารสำหรับ 3 ทาน
สวนลด 25% สำหรับคาอาหาร เมือ� รับประทานอาหารสำหรับ 4 ทาน
สวนลด 20% สำหรับคาอาหาร เมือ� รับประทานอาหารสำหรับ 5 ทาน
สวนลด 20% สำหรับคาอาหาร เมือ� รับประทานอาหารสำหรับ 1 ทาน
และ/หรือ นำกลับ
• สวนลด 20% สำหรับคาอาหารบุฟเฟตมอ้ื กลางวัน (Sunday brunch)
ทีห่ อ งอาหาร Colonnade

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-344-8888
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ:
• 1. สิทธิพเิ ศษนีส้ ำหรับลูกคา SCB Private Banking เทานัน้ เมือ� ชำระเงินดวยบัตร SCB Private Banking 1 บัตร
/บิล/โตะ/วัน • 2. เฉพาะการรับประทานอาหารทีห่ อ งอาหารของโรงแรม ไมรวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลีย้ ง และ
เงื�อนไขตาง ๆ เปนไปตามที่โรงแรมกำหนด • 3. ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดติดตอสำรองที่นั่งกับโรงแรมลวงหนา
• 4. เงือ� นไขโปรโมชัน่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา • 5. อาจมีขอ กำหนดเพิม่ เติมจากโรงแรม
/รานอาหาร • 6. เงือ� นไขและการใหบริการเปนไปตามที่โรงแรมกำหนด • 7. สิทธิต์ ามรายการสงเสริมการขายไม
สามารถแลกเปลีย่ น โอน หรือทอนเปนเงินสด • 8. สิทธิพเิ ศษนี้ ไมสามารถใชรว มกับรายการสงเสริมการขายอืน� ๆ
และขอสงวนสิทธิ์ไมรว มรายการในวันทีม่ กี จิ กรรมพิเศษของหองอาหาร ชวงเทศกาลพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ และวัน
หยุดตอเนือ� ง • 9. ธนาคารไมมสี ว นเกีย่ วของในการใหบริการแตอยางใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไมรบั ผิดชอบความ
เสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการใชบริการ • 10. ธนาคารมีสทิ ธิเ์ ปลีย่ นแปลงกติกา เงือ� นไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิ
ประโยชนตา ง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนโ้ี ดยมิตอ งแจงใหทราบลวงหนา • 11. กรณีมขี อ ขัดของ ขอขัดแยง
หรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถอื คำตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ

55

SPECIAL REWARD POINTS

56

Special Reward Points

เพิ่มรางวัลและเพิ่มคาใหกับทุกยอดการใชจาย
รับคะแนนสะสม X2 (เทากับ 2 คะแนน) สำหรับทุกการใชจา ย 25 บาท ผานบัตร SCB Private
Banking เพื�อแลกของรางวัลสุดพิเศษไดมากขึ้น และพิเศษยิ่งขึ้นกับของรางวัลที่คัดสรรมา
เฉพาะทานสมาชิก
1. แลกของรางวัล SCB Rewards ดวยคะแนนนอยที่สุด*
ทุกคะแนนสะสมจะเพิม่ คามากขึน้ เมือ� แลกของรางวัล Private Exclusive Rewards ทีค่ ดั สรร
ของรางวัลชั้นเลิศใหทานแลกดวยคะแนนสะสมนอยที่สุดกวาทุกบัตรของธนาคาร พรอม
เพลิดเพลินกับการใชคะแนนสะสมแลกของรางวัลอืน� ๆ อีกมากมายใน SCB Rewards Catalog
2. 1-Point Redemption เอกสิทธิ์ที่ยกระดับความสุข ไดทุกเดือน
เอกสิทธิ์ใหมเพื�อเพิ่มความคุมคาใหกับทุกการใชจาย เพียงมียอดใชจายผานบัตรมากกวา
50,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี ทานสามารถใชเพียง 1 คะแนนสะสม แลกรับบัตรกำนัล หรือ
เครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท/ป สมัครงาย ๆ ผาน SCB Private Banking Contact
Center 02-777-7799 โดยใชเพียง 60,000 คะแนน หรือ 1 คะแนน + 4,999 บาท
3. ใหทานแลกไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส ของการบินไทย บินไดเร็วขึ้น
ประเภทการแลกไมล

อัตราการใชคะแนนสะสมแลกไมล

การแลกไมลสะสมอัตราปกติ
การแลกไมลสะสมอัตราพิเศษ

2.5 คะแนน = 1 ไมล (31.25 บาท = 1 ไมล)
2 คะแนน = 1 ไมล (25 บาท = 1 ไมล)

(เมื�อมียอดใชจายสะสมผานบัตรฯ ตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ : อัตราการแลกทุก 1,000 ไมล

4. บัตรกำนัล คิง เพาเวอร
อัตราการใชคะแนนสะสมแลกบัตรกำนัล
SCB Rewards 8,000 คะแนน = บัตรกำนัล คิง เพาเวอร มูลคา 1,000 บาท
*หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแลกไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส/บัตรกำนัล คิง เพาเวอร/ของรางวัลอื�นๆ โปรดติดตอ SCB Private Banking Contact Center โทร. 02 777 7799 หรือ www.scbeasy.com
เงื�อนไขคะแนนสะสม SCB Rewards : • 1. ทุกยอดการใชจายผานบัตรเครดิต SCB Private Banking 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน (ปกติ 1 คะแนน) โดยคะแนนสะสมดังกลาวจะปรากฏในใบแจงยอดรายการใชบัตรเครดิต
(Statement) ของแตละรอบบัญชีบตั รเครดิต (อัตราใหมนเ้ี ริม่ ตัง้ แตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป สำหรับวันที่ 1-31 มกราคม 2563 ทุกยอดการใชจา ยผานบัตรเครดิต SCB Private Banking 20 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน)
• 2. ยอดใชจา ยทีน่ ำมาคำนวณคะแนนสะสม จะเปนยอดใชจา ย ณ วันทีบ่ นั ทึกรายการ (Post Date) ตามทีป่ รากฏในใบแจงยอดรายการใชบตั รเครดิต (Statement) ทัง้ นี้ ยอดคาใชจา ยที่ไมนำมาคำนวณคะแนนสะสมดังกลาว ไดแก
รายการใชจายที่ยกเลิก ดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม การเบิกเงินสดลวงหนา (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดชำระคาน้ำ คาไฟ ยอดชำระคาประมูล ทะเบียนรถยนต ยอดใชจายแบงชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได
ชำระการซือ้ กองทุน การซือ้ เงินตราสกุลตางประเทศ และการชำระภาษี • 3. สิทธิใ์ นการแลกไมลสะสมอัตราพิเศษนีส้ ำหรับผูถ อื บัตร SCB Private Banking ทีม่ ยี อดคาใชจา ยสะสมผานบัตรดังกลาวตัง้ แต 100,000 บาทขึน้ ไป ตัง้ แต
วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ การแลกไมลสะสมจะตองเริ่มตนที่ 1,000 ไมล และเพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 ไมล • 4. ผูมีสิทธิ์ ไดรับคะแนนสะสม SCB Rewards ตองเปนผูที่ยังคงมีสถานภาพเปนสมาชิกบัตรเครดิต
SCB Private Banking โดยมีสถานะบัตรปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไมผิดนัดชำระเงินตามขอกำหนดของธนาคาร และไมเคยฝาฝน และ/หรือละเมิดขอบังคับ และ/หรือเงื�อนไขใดๆ ของการเปนผูถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู
จนถึงขณะรับคะแนนสะสม SCB Rewards ทัง้ นี้ ธนาคารมีสทิ ธิท์ จ่ี ะเรียกคืนคะแนนสะสม SCB Rewards ในกรณีทต่ี รวจพบในภายหลังวาผูถ อื บัตรมีคณ
ุ สมบัติ ไมถกู ตอง • 5. การรับหรือโอนคะแนนสะสมระหวางบัตรเครดิต สามารถ
กระทำไดเฉพาะระหวางบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรหลักและบัตรเสริม ซึง่ เปดภายใต บัตรหลัก และอยูภ ายในวงเงินเดียวกันเทานัน้ ไมสามารถรับหรือโอนคะแนนสะสมกับบัตรเครดิตประเภทอืน� ได • 6. การใหคะแนน
สะสม SCB Rewards สำหรับการใชจายหมวดซูเปอรมารเก็ต/ไฮเปอรมารเก็ต (MCC: 5300, 5310, 5331,5411, 5422, 5451, 5499, 9751) และหมวดสถานีบริการน้ำมัน (MCC: 5541, 5542, 9752) และ M Point ของบัตรเครดิต
SCB M สำหรับการใชจา ยหมวดซูเปอรมารเก็ต/ไฮเปอรมารเก็ตนอกเครือเดอะมอลล รวมยอดใชจา ยทุกหมวดขางตนทุกบัตร ไมเกิน 100,000 บาท/ทาน/เดือน ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป • 7. ซูเปอรมารเก็ตในเครือ
เดอะมอลล ไดแก Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุกสาขา • 8. ธนาคารมีสทิ ธิ์ไมใหคะแนนสะสมแกผถู อื บัตร หากมีเหตุอนั ควรสงสัยวาการใชจา ยผานบัตรของผูถ อื บัตรเปนไปในลักษณะการใชเพือ� การคา/ธุรกิจ และ
/หรือผูถือบัตรไดดำเนินการใดๆ ก็ตามที่มีผลใหสามารถใชบัตรไดเกินวงเงิน ที่ธนาคารกำหนดให • 9. ธนาคารมีสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงกติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชนตางๆ รวมทั้งยกเลิกแคมเปญและบัตรเครดิต
SCB Private Banking ได โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • 10. กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
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5. รับคะแนนสะสมพิเศษ (SCB Private Banking Extra Rewards)
รับคะแนนสะสมเพิม่ สูงสุด 30,000 คะแนน สำหรับยอดใชจา ยผานบัตรภายในประเทศตามทีก่ ำหนด
(เฉพาะรายการทีเ่ รียกเก็บเปนสกุลเงินบาท ณ เวลาทีท่ ำรายการชำระคาสินคา/บริการ)
ยอดใชจายสะสมภายในประเทศ/บัตร/รอบบัญชี

รับคะแนนสะสมพิเศษ (คะแนน)

300,000 - 499,999 บาท
500,000 - 999,999 บาท
ตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป

4,000
10,000
30,000

ตัวอยาง การคำนวณคะแนนสะสมทีไ่ ดจากการใชจา ยผานบัตร และทางเลือกในการแลกของรางวัล
ตัวอยางการแลก
ของรางวัล

ยอดใชจายสะสม
ภายในประเทศ/
บัตร / รอบบัญชี

รับคะแนนสะสมปกติ
(คะแนน)

รับคะแนนสะสมพิเศษ
(คะแนน)

รวมคะแนนสะสม
ที่ไดรับ
(คะแนน)

300,000 บาท

24,000

4,000

28,000

14,000 ไมล
(เทียบเปนยอดคาใชจาย
21.4 บาท/ไมล)

500,000 บาท

24,000

10,000

50,000

25,000 ไมล
(เทียบเปนยอดใชจาย
20 บาท/ไมล)

1,000,000 บาท

80,000

30,000

110,000

55,000 ไมล
(เทียบเปนยอดใชจาย
18.1 บาท/ไมล)

ไมลสะสมรอยัล
ออรคิดพลัส
ของการบินไทย

เงื�อนไข:
• 1. ธนาคารจะนำรายการใชจา ยภายในประเทศ (เรียบเก็บเปนเงินสกุลบาท ณ เวลาทีท่ ำรายการ) ณ วันทีบ่ นั ทึกรายการ (Post Date) มารวมเปนยอดใชจา ยสะสมในการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ/บัตร/รอบบัญชีบตั ร เมือ� ใชจา ย
ผานบัตรเปนจำนวนเงินตามที่ธนาคารกำหนด • 2. คาใชจายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษ ทั้งของบัตรหลักและบัตรเสริมจะไมนำมาคำนวณรวมกัน • 3. รายการที่จะไมนำมาคำนวณคะแนนสะสมทั้ง
คะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษ ไดแก รายการใชจายที่ยกเลิก ดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม การเบิกเงินสดลวงหนา (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดชำระคาน้ำ คาไฟ ยอดชำระคาประมูลทะเบียนรถยนต ยอดใช
จายแบงชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิไดชำระ การซื้อกองทุน การซื้อเงินตราสกุลตางประเทศ การชำระภาษี • 4. คะแนนสะสมปกติจะปรากฏในใบแจงยอดรายการใชบัตรเครดิตของแตละรอบบัญชีบัตรเครดิตตามปกติ
สวนคะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจงยอดรายการใชบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันปดรอบบัญชีนั้น ๆ • 5. สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถแลก เปลี่ยน โอนหรือทอนเปนเงินสด • 6. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา
เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตาง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนี้โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • 7. กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
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6. รับคะแนนสะสมเพิ่ม 25% สำหรับยอดใชจายผานบัตรที่ตางประเทศ
(เฉพาะรายการทีเ่ รียกเก็บเปนสกุลเงินตางประเทศ ณ เวลาทีท่ ำรายการชำระคาสินคา/บริการ) ตัวอยาง การคำนวณคะแนนสะสมที่ไดจากการ
ใชจายผานบัตรที่ตางประเทศ
ยอดใชจายสะสมตาง
ประเทศ ที่เทียบเปนเงิน
บาท/บัตร/รอบบัญชี

รับคะแนนสะสมปกติ
(คะแนน)

รับคะแนนสะสมพิเศษ
(คะแนน)

รวมคะแนนสะสมที่ไดรับ
(คะแนน)

300,000 บาท

24,000

7,500

31,500

หมายเหตุ: คำนวณคะแนนสะสมพิเศษจากยอดที่เทียบเปนเงินบาทแลว ทุก 10,000 บาท และมอบคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไมเกิน 7,500
คะแนน/บัตร/รอบบัญชี
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื�อนไข:
• 1. ธนาคารจะนำรายการใชจา ยทีต่ า งประเทศ (เรียบเก็บเปนเงินสกุลเงินตางประเทศ ณ เวลาทีท่ ำรายการ) ณ วันทีบ่ นั ทึกรายการ (Post Date) มารวมเปนยอดใชจา ยสะสมในการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ/บัตร/รอบบัญชีบตั ร
เมื�อใชจายผานบัตรเปนจำนวนเงินตามที่ธนาคารกำหนด • 2. คาใชจายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษ ทั้งของบัตรหลักและบัตรเสริมจะไมนำมาคำนวณรวมกัน • 3. รายการที่จะไมนำมาคำนวณคะแนน
สะสมทั้งคะแนนสะสมปกติ และคะแนนสะสมพิเศษ ไดแก การซื้อเงินตราสกุลตางประเทศ • 4. คะแนนสะสมปกติจะปรากฏในใบแจงยอดรายการใชบัตรเครดิตของแตละรอบบัญชีบัตรเครดิตตามปกติ สวนคะแนนสะสมพิเศษจะ
ปรากฏในใบแจงยอดรายการใชบตั รเครดิตภายใน 60 วัน หลังจากวันปดรอบบัญชีนน้ั ๆ • 5. สิทธิประโยชนน้ี ไมสามารถแลก เปลีย่ น โอน หรือทอนเปนเงินสด • 6. ธนาคารมีสทิ ธิเ์ ปลีย่ นแปลงกติกา เงือ� นไข ขอกำหนด ระยะเวลา
• 7. สิทธิประโยชนตาง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนี้โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • 8. กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
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เงื�อนไขรวมสำหรับการไดรับสิทธิประโยชน/สิทธิพิเศษจากบัตร
1. สิทธิประโยชน/สิทธิพิเศษ/การไดคะแนนสะสมนี้ (“สิทธิประโยชนตางๆ”) สำหรับ
ผูถือบัตรเครดิต SCB Private Banking ที่ยังคงสมาชิกภาพและยังคงคุณสมบัติ
เปนสมาชิกบัตรเครดิต SCB Private Banking ตามที่ธนาคารกำหนดอยู ณ วันที่
ใชสิทธิ์ ทั้งนี้ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอื�นได
2. คุณสมบัตขิ องผูถ อื บัตรเครดิต SCB Private Banking คือ คงยอดรวมสินทรัพยใน
บัญชีเงินฝาก และ/หรือคาเบี้ยประกันที่ชำระในป และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคาร
เฉลี่ย 6 เดือน และยอดคงเหลือ ณ ปจจุบันตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป
3. ณ วันที่ใชสิทธิ์หรือทำรายการหรือไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ผูถือบัตรเครดิต SCB
Private Banking ตองยังคงสถานะการเงิน โดยมียอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ
/หรือคาเบีย้ ประกันทีช่ ำระในปทซ่ี อ้ื ประกัน และ/หรือเงินลงทุนผานธนาคารใน
กองทุนรวมภายใตการบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย เชน กองทุน LTF/RMF,
Term Fund เปนตน รวมถึงกองทุนภายใตโครงการขายแบบเปด (Open
Architecture) ทั้งหมด และ/หรือตั๋วแลกเงินไทยพาณิชย และ/หรือหุนกูดอยสิทธิ์
ธนาคารไทยพาณิชยที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไมนับรวมหุนกูดอยสิทธิ์อื�นๆ)
เฉลี่ย 6 เดือน เปนจำนวนเงินตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป
4. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกสิทธิ
ประโยชนตา งๆ ไดโดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนดำเนินการ
เวนแตจะมีความจำเปนที่ไมอาจแจงลวงหนาได
5. ธนาคารมีสิทธิ์ไมตออายุ หรือยกเลิกบัตรเครดิต SCB Private Banking รวมถึง
สงวนสิทธิ์การใชสิทธิประโยชนตางๆ สำหรับลูกคาที่คุณสมบัติไมเขาเกณฑตามที่
ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน
6. กรณีที่สมาชิกถือทั้งบัตรเครดิต SCB Private Banking บัตรเครดิต SCB First
และบัตรเครดิต SCB Prime ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบการใชสิทธิประโยชนจาก
บัตรเพียงใบเดียวที่ใหเอกสิทธิ์สูงสุดเทานั้น
7. กรณีมีขอพิพาท ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
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Contact Center 02-777-7799
www.scb.co.th/th/privatebanking.html
61

