TAKE YOUR
SUCCESS FORWARD

แด่ทุกความสำ�เร็จ
ที่ไม่หยุดแค่ก้าวแรก

ความสำ�เร็จแรก

เพราะ
ในชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย

SCB Prime ขอแสดงความยินดีและต้อนรับท่านเข้าสู่อีกระดับ
ของความภาคภูมิ ด้วยเอกสิทธิ์พิเศษรอบด้านแห่งการใช้ชีวิต
ที่มาพร้อมกับเอกสิทธิ์สู่ความมั่งคั่ง เพื่อเติมเต็มเป้าหมายความสำ�เร็จ
ทางการเงินที่ ไม่หยุดนิ่ง สำ�หรับลูกค้าคนสำ�คัญเช่นคุณ

สารบัญ
Financial Privileges

6

SCB Wealth Relationship Management

7

Open Architecture

7

SCB Investment Center

8

Financial and Investment Insight

10

Banking Service

10

Lifestyle Privileges

11

Travel
Complimentary Domestic Flight Tickets

12

Airport Lounge Access at Domestic Airport

13

Car Rental Service

15

Travel Insurance

16

Living
Complimentary Beverage at Starbucks

18

Fitness Privileges

19

Afternoon Tea Set Privilege

21

World Class Movie Tickets Privilege

23

Golf Privileges

25

Personal Assistant Service

27

Hotel
Banyan Tree Bangkok Hotel

29

Grand Hyatt Erawan Bangkok

31

Mandarin Oriental Bangkok Hotel

33

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

35

Siam Kempinski Hotel Bangkok

37

The Okura Prestige Bangkok Hotel

39

The Sukhothai Bangkok

41

Special Point Rewards
Special Point Rewards x2

เงื่อนไขรวมสำ�หรับการได้รับสิทธิประโยชน์/สิทธิพิเศษ

42
42
43

FINANCIAL
PRIVILEGES
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WEALTH RELATIONSHIP MANAGEMENT

บริการผู้ดูแลบัญชี

ความสำ�เร็จทางการเงินของท่านสมาชิกต้องไม่หยุดนิง่ SCB Prime ขอมอบบริการผูด้ แู ลบัญชี
ช่วยแจ้งเตือนเมื่อเงินลงทุนของท่านครบกำ�หนด พร้อมให้คำ�ปรึกษา และแนะนำ�ผลิตภัณฑ์
ด้านการเงินการลงทุนอันหลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการเงินของท่าน

OPEN ARCHITECTURE

ธนาคารได้เปิดกว้างการลงทุนด้วยกองทุนที่หลากหลายทั้งของธนาคารเอง และของบลจ. อื่นๆ
ซึ่งได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษจากทีม SCB Chief Investment Office คลังสมองในการ
บริหารกลยุทธ์การลงทุน และออกแบบการลงทุนเฉพาะบุคคล
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SCB INVESTMENT CENTER

สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลกับศูนย์รวมความรู้ และการให้
คำ�แนะนำ�ด้านการบริหารความมัง่ คัง่ ครบวงจรจากผูเ้ ชีย่ วชาญ พร้อมบริการ Investment Advisory
ตอบทุกโจทย์แก่นกั ลงทุนยุคใหม่ ผ่านเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ช่วยต่อยอดการลงทุน ผ่านบริการ
พิเศษต่างๆ ดังต่อไปนี้
• กิจกรรมสัมมนาเจาะลึก โดยผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องการลงทุน พร้อมฟังแนวโน้มและ
อัปเดตเทรนด์การลงทุน
• บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบตัวต่อตัว ผ่าน VDO Conference
• บริการห้องนักลงทุนสำ�หรับวิเคราะห์หุ้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการตัดสินใจ
ลงทุนอย่างมั่นใจ
• บริการห้องประชุม เพื่อใช้ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างสะดวกสบายและเป็นส่วนตัว
• บริการห้องตูน้ ริ ภัย เพือ่ ความสะดวกและปลอดภัยในการดูแลสินทรัพย์ทศ่ี นู ย์เซ็นทรัล
เอ็มบาสซีและไอคอนสยาม
*พิเศษ: ตู้นิรภัยระบบ Biometrics ด้วยลายนิ้วมือหรือม่านตาร่วมกับรหัส 6 หลัก

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ทั่วประเทศ

ลงทะเบียนจองใช้บริการ
https://investmentcenter.scb.co.th/booking/
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รายละเอียดเพิ่มเติมและศูนย์ที่เปิดให้บริการ
https://scbinvestmentcenter.scb.co.th/

รายชื่อศูนย์ SCB Investment Center ทั่วประเทศ
•  เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5
•  สยามพารากอน ชั้น 3
•  เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 4
•  ไอคอนสยาม ชั้น 4
•  เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชั้น G
•  เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ชั้น 3
•  ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์) ชั้น 3
•  สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ชั้น 1
•  เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3
•  เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 2
•  เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 3
•  เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4

เงือ่ นไข
1. สิทธิประโยชน์นส้ี �ำ หรับผูถ้ อื บัตรหลัก SCB Prime ซึง่ สามารถนำ�ผูต้ ดิ ตามมาได้ 1 ท่านสำ�หรับกิจกรรมสัมมนา และห้องประชุม
2. บริการปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการลงทุนจะต้องนัดล่วงหน้า 5 วัน และมีตารางการปรึกษาดังนี้
		 - SCB Chief Investment Office วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.30 - 17.30 น. (ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง)
		 - SCB SECURITIES วันอังคาร เวลา 15.00 - 16.00 น. (ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง)
3. การลงทะเบียนจองใช้บริการผ่านเว็บไซต์จะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ของผูถ้ อื บัตรหลักทีล่ งทะเบียนกับธนาคารในการยืนยันตัวตน
4. ก่อนเข้าใช้บริการ โปรดแสดงบัตร SCB Prime และ QR code หรือ PIN ทีไ่ ด้รบั หลังจากทำ�รายการจองเสร็จสิน้
-9-

FINANCIAL AND INVESTMENT INSIGHT

บริการข่าวสารข้อมูลทางการเงิน การลงทุนผ่านเว็บไซต์
เอกสิทธิ์พิเศษกับบริการสรุปสภาวะตลาด และความเคลื่อนไหวด้านการเงินการลงทุน รวมถึง
รายงานการวิเคราะห์วิจัยเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับโลก ให้ท่านติดตามข่าวสาร
การเงิน การลงทุนได้ทันเหตุการณ์ผ่านช่องทาง
		 - เว็บไซต์ https://www.scb.co.th/th/scbprime.html
		 - อีเมล
		 - SCB Connect
			 สามารถสมัคร SCB Connect โดยสแกน QR Code

BANKING SERVICE

เอกสิทธิ์เพื่อความสะดวกในการทำ�ธุรกรรม
1. บริการด่วนพิเศษในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร เพียงรูดบัตร SCB Prime ที่เครื่องกดรับบัตรคิว
2. ฟรีค่าธรรมเนียมจ่ายบิล ผ่านช่องทางออนไลน์ SCB Easy Net หรือ SCB Easy Application
5 ครั้งแรก/เดือน (รวมทุกประเภทการชำ�ระ)
เงือ่ นไข
1. สิทธิประโยชน์นส้ี �ำ หรับสมาชิก SCB Prime ประเภทบัตรหลัก (‘สมาชิก’) ทีเ่ ปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านัน้ และคงเงินฝาก
และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลีย่ 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันทีใ่ ช้สทิ ธิเ์ ป็นจำ�นวนเงินตัง้ แต่ 2 ล้านบาทขึน้ ไป
2. สิทธิประโยชน์นส้ี �ำ หรับสมาชิกบัตรหลักเท่านัน้ ไม่สามารถโอนสิทธิใ์ ห้กบั ผูอ้ น่ื ได้
3. สำ�หรับการชำ�ระบิลผ่านช่องทาง SCB Easy Net หรือ SCB Easy Application 5 ครั้งแรกต่อเดือน หากรายการใดมี
ค่าธรรมเนียมเกิดขึน้ ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตั รเครดิต SCB Prime ทีใ่ ช้ในการชำ�ระบิลภายใน 60 วัน นับจากวัน
สุดท้ายของเดือนปฏิทนิ ทีค่ า่ ธรรมเนียมเกิดขึน้
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นโ้ี ดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- 10 -

LIFESTYLE
PRIVILEGES
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COMPLIMENTARY DOMESTIC FLIGHT TICKETS

อภินันทนาการบัตรโดยสารสายการบินภายในประเทศ

รับเอกสิทธิ์บินฟรีสำ�หรับเส้นทางไป-กลับภายในประเทศ จำ�นวน 1 ที่นั่ง/รอบปีปฏิทิน สำ�หรับ
ผู้ถือบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม
2563
* สิทธิประโยชน์นส้ี �ำ หรับสมาชิกบัตรเครดิต SCB Prime ทีม่ ยี อดใช้จา่ ยสะสมผ่านบัตรเครดิต SCB Prime ตัง้ แต่ 2 แสนบาทขึน้ ไป

เงือ่ นไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB Prime ประเภทบัตรหลัก (“สมาชิก”) ที่เปิดใช้งานบัตรแล้วและมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร
SCB Prime อย่างน้อย 1 ครัง้ ก่อนวันทีข่ อใช้สทิ ธิ์
2. ธนาคารสงวนสิทธิก์ ารใช้สทิ ธิประโยชน์ สำ�หรับสมาชิก SCB Prime ทีย่ งั คงยอดสินทรัพย์รวมกับธนาคารเฉลีย่ 6 เดือนและยอดคงเหลือ
ณ วันทีใ่ ช้สทิ ธิต์ ง้ั แต่ 2 ล้านบาทขึน้ ไป
3. สินทรัพย์กบั ธนาคาร หมายถึงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบีย้ ประกันทีช่ �ำ ระในปีทซ่ี อ้ื ประกัน และ/หรือ เงินลงทุนผ่านธนาคารใน
กองทุนรวม ภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ เช่น กองทุน LTF/RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด
(Open Architecture) ทัง้ หมด และ/หรือตัว๋ แลกเงินไทยพาณิชย์ และ/หรือหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิธ์ นาคารไทยพาณิชย์ ทีม่ รี ะยะเวลา 6 เดือนขึน้ ไป
(ไม่นบั รวมหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิอ์ น่ื ๆ)
4. การคำ�นวณยอดใช้จา่ ยสะสมตัง้ แต่ 2 แสนบาทขึน้ ไปจะคำ�นวณจากยอดใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต SCB Prime ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเป็นยอดใช้จ่าย ณ วันที่บันทึกรายการ (Post Date) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต
(Statement) ซึง่ ยอดใช้จา่ ยสะสมดังกล่าวไม่นบั รวมยอดการซือ้ กองทุนทุกประเภท การจ่ายชำ�ระค่าเบีย้ ประกันชีวติ ของธนาคารไทยพาณิชย์
และบริษทั ในเครือ ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดใช้จา่ ยทีถ่ กู ยกเลิกภายหลัง ยอดกดเงินสด ยอดแบ่งชำ�ระรายเดือน การเบิกเงินสด
ล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) และการซือ้ เงินตราสกุลต่างประเทศ
5. การสำ�รองทีน่ ง่ั บัตรโดยสาร สมาชิกต้องขอรับสิทธิ์ (รหัสสำ�รองทีน่ ง่ั ) ผ่าน SCB Prime Service Center และนำ�รหัสสำ�รองทีน่ ง่ั ทีไ่ ด้รบั ไป
จองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินไทยสมายล์ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด โดยบัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบินไทยสมายล์นี้จะไม่สามารถ
ใช้เดินทางได้ในวันที่ 1-10 มกราคม 2563, 10-19 เมษายน 2563 และ 25-31 ธันวาคม 2563
6. ธนาคารจะจัดส่งรหัสสำ�รองทีน่ ง่ั ให้แก่ลกู ค้าผ่านทางช่องทางทีธ่ นาคารกำ�หนดภายใน 1 วันทำ�การ นับตัง้ แต่วนั ทีล่ กู ค้าขอรับสิทธิ์ (รหัสสำ�รอง
ทีน่ ง่ั ) ผ่าน SCB Prime Service Center
7. สมาชิกจะต้องมีคะแนน SCB Rewards ในบัตรเครดิต SCB Prime อย่างน้อย 1 คะแนน ณ วันทีข่ อใช้สทิ ธิประโยชน์
8. ธนาคารจะดำ�เนินการหัก SCB Rewards 1 คะแนนจากบัญชีบตั รเครดิต SCB Prime ของท่าน เพือ่ ใช้ในการขอรับสิทธิ์ (ปรากฎในรายงาน
การใช้บตั รเครดิต SCB Prime) และจะดำ�เนินการคืน SCB Rewards 1 คะแนนเข้าบัญชีบตั รเครดิต SCB Prime)
9. สิทธิประโยชน์นส้ี �ำ หรับสมาชิกประเภทบัตรหลักเท่านัน้ ไม่สามารถโอนสิทธิใ์ ห้กบั ผูอ้ น่ื หรือแลกเปลีย่ น หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิง่ อืน่ ได้
10. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับการเดินทางชั้นประหยัด (Economy Class) และเส้นทางไป-กลับภายในประเทศที่ทำ�การบินโดยเครื่องบินของ
สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์เท่านัน้ สมาชิกสามารถใช้สทิ ธิไ์ ด้ 1 ทีน่ ง่ั /รอบปีปฏิทนิ
11. รหัสสำ�รองทีน่ ง่ั ทีไ่ ด้รบั จากการขอใช้สทิ ธิ์ ไม่สามารถเปลีย่ น/คืน หรือยกเลิกได้
12. ผูไ้ ด้รบั สิทธิจ์ ะต้องสำ�รองทีน่ ง่ั กับสายการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำ�การ ก่อนวันเดินทาง พร้อมแจ้ง ชือ่ นามสกุลของผูเ้ ดินทาง วันเดือนปี
เกิด เลขทีบ่ ตั รประจำ�ตัวประชาชน และวันหมดอายุ
13. ธนาคารไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิไ์ ม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้บริการ
14. ธนาคารมีสทิ ธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำ�เนินการ เว้นแต่จะมี
ความจำ�เป็นทีไ่ ม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีทม่ี ขี อ้ พิพาทให้ถอื คำ�ตัดสินของธนาคารเป็นทีส่ ดุ
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AIRPORT LOUNGE ACCESS AT DOMESTIC AIRPORT

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินภายในประเทศ
เพิ่มความสะดวกสบายให้ท่านได้พักผ่อน พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องรับรองพิเศษ
Royal Silk Lounge, Royal Orchid Lounge และ The Coral Executive Lounge จำ�กัดการ
เข้าใช้บริการ 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน**

บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge และ Royal Orchid Lounge

เพียงแสดงบัตร SCB Prime พร้อม Boarding Pass ของสายการบินไทย
หรือ สายการบินไทยสมายล์ที่มีชื่อตรงกัน เพื่อเข้ารับบริการ Royal Silk Lounge
หรือ Royal Orchid Lounge (‘TG Lounge’)
•  สนามบินสุวรรณภูมิ (ภายในประเทศ: Concourse A)
•  สนามบินภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, หาดใหญ่, ภูเก็ต และขอนแก่น
*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

บริการห้องรับรองพิเศษ The Coral Executive Lounge

เอกสิทธิ์แห่งการเดินทาง ด้วยห้องรับรองพิเศษ The Coral Executive Lounge
สำ�หรับท่านสมาชิก เพียงแสดงบัตร SCB Prime พร้อม Boarding Pass
ที่มีชื่อตรงกัน เพื่อเข้าใช้บริการ The Coral Executive Lounge
ณ สนามบินดอนเมืองและสนามบินภูมิภาคภายในประเทศได้แก่
ภูเก็ต, หาดใหญ่, อุดรธานี เชียงใหม่ และเชียงราย จำ�กัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
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**เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับสมาชิก SCB Prime ประเภทบัตรหลัก (‘สมาชิก’) ที่เปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านั้น และคงเงินฝาก และ
/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำ�นวนเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
2. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
3. สมาชิกสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้รวม 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน (นับจากวันอนุมัติบัตร) โดยนับสิทธิ์รวมการใช้บริการที่
TG Lounge และ The Coral Executive Lounge
4. สมาชิกสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง 30 นาที/ครั้ง หากใช้เกินระยะเวลาที่กำ�หนด ผู้ถือบัตร
ต้องชำ�ระค่าใช้บริการเพิ่มตามอัตราที่ TG Lounge หรือ The Coral Executive Lounge กำ�หนด โดยชำ�ระผ่านบัตร
SCB Prime หรือเป็นเงินสดเท่านั้น
5. การใช้บริการของห้องรับรองพิเศษนี้ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้รวมอยู่ในบริการ
มาตรฐาน บริการนวด ห้องอาบนํ้าของ TG Lounge หรือ The Coral Executive Lounge ฯลฯ หากต้องการใช้บริการเสริม
ดังกล่าว สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้บริการเองในอัตราที่ TG Lounge หรือ The Coral Executive Lounge กำ�หนด
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการผ่านบัตร SCB Prime กรณีใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำ�หนด
7. การใช้บริการห้องรับรองพิเศษเป็นไปตามข้อกำ�หนด และเงื่อนไขของ TG Lounge หรือ The Coral Executive Lounge
8. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริการ
9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
11. กรณีมีการใช้บริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ ผู้ถือบัตรมีเงินฝาก เงินลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ SCB Prime หรือมีการ
เข้าใช้ในการเดินทางภายในประเทศมากกว่า 2 ครั้ง หรือ มีผู้ร่วมใช้บริการเกินจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่า
ใช้บริการย้อนหลังผ่านบัตร SCB Prime ในอัตราที่ธนาคารได้ชำ�ระแก่ผู้ให้บริการ
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CAR RENTAL SERVICE

บริการจองรถเช่าระหว่างประเทศ Auto Europe
สิทธิพิเศษสำ�หรับผู้ถือบัตร SCB Prime รับส่วนลดสูงสุด 37% เมื่อจองรถเช่ากับ Auto
Europe สำ�หรับการเช่ารถระหว่างประเทศที่มีมากกว่า 20,000 สาขาทั่วโลก ขั้นตอนง่ายๆ
เพียงใส่รหัสโปรโมชั่น 99007578 ที่ www.autoeurope.com/visa
*สิทธิประโยชน์นี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงือ่ นไข
1. ฟรีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก หากยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
2. ส่วนลดจะขึน้ กับระยะเวลาการเช่า และสถานทีร่ บั รถ หรืออืน่ ๆ ตามเงือ่ นไขทีผ่ ใู้ ห้เช่ากำ�หนด ไม่ครอบคลุมถึงภาษีคา่ ธรรมเนียม
หรือประกันใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเช่าครัง้ นี้
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
4. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับตู้บรรทุกสินค้า
5. ช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมีข้อกำ�หนดเพิ่มเติมจากทางผู้ให้เช่า
6. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
7. สิทธิพิเศษส่วนลดนี้ สงวนสิทธิ์สำ�หรับผู้ที่ชำ�ระเงินด้วยบัตรเครดิต SCB Prime เท่านั้น
8. สิทธิพิเศษส่วนลดดังกล่าวจะถูกยกเลิก หากมีข้อห้าม หรือถูกจำ�กัดตามกฎหมาย
9. ภาษีทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ
10. Auto Europe เป็นผู้รับผิดชอบในการนำ�เสนอสิทธิพิเศษนี้แต่เพียงผู้เดียว
11. สิทธิพิเศษดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง และขึ้นอยู่กับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของผู้จัดจำ�หน่ายแต่ละราย
12. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริการ
13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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TRAVEL INSURANCE

แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

คุม้ ครอง และดูแลทุกย่างก้าวของท่านตลอดการเดินทางระหว่างประเทศ เพียงชำ�ระค่าบัตรโดยสาร
ผ่านบัตร SCB Prime ท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติจากแผนประกันอุบัติเหตุระหว่าง
เดินทางวงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท (ชดเชยเฉพาะกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ บริษัท เทเวศประกันภัย จำ�กัด โทร. 1291
*สิทธิประโยชน์นี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากอุบัติเหตุขณะกำ�ลังขึ้นหรือกำ�ลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ใน
ก. อากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
ข. ยานพาหนะทางบกสาธารณะ
ค. ยานพาหนะทางนํ้าสาธารณะ

15,000,000 บาท

2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ขณะเดินทางอยูในต่างประเทศ
(สูงสุดต่อครั้ง)

สูงสุด 80,000 บาท/ครั้ง

3. การเดินทางล่าช้าของเครื่องบินทุกๆ 6 ชั่วโมงละ 500 บาท คุ้มครองค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นและจำ�เป็นจากการล่าช้านั้น

สูงสุด 1,500 บาท

4. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางทุกๆ 6 ชั่วโมงละ 500 บาท คุ้มครองค่าใช้จ่าย
การซื้อเสื้อผ้า (จ่ายตามจริง)

สูงสุด 1,500 บาท

5. การซื้อสินค้าและชำ�ระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ (Purchase
Protection) โดยจะคุ้มครอง ค่าซ่อมแซม หรือเปลี่ยนทรัพย์สิน หรือชดเชย
เงินค่าเสียหายสำ�หรับทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ภายในระยะเวลา 30 วัน
นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากสาเหตุ:
- ไฟไหม้และอุบัติเหตุ ไม่รวมกรณีตกหล่น
- ถูกลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยชัดเจน ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง (100,000 บาท/ปี)

สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง
(100,000 บาท/ปี)
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เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับสมาชิก SCB Prime ที่เปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านั้น
2. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับการชำ�ระค่าบัตรโดยสารเต็มจำ�นวนผ่านบัตร SCB Prime เท่านั้น
3. การประกันภัยจะมีผลคุ้มครองในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำ�ลังขึ้น หรือกำ�ลังลง หรือกำ�ลังโดยสารในอากาศยานที่
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ยานพาหนะทางบกสาธารณะ หรือ ยานพาหนะ
ทางนํ้าสาธารณะในฐานะของผู้โดยสารที่เสียค่าโดยสารปกติของยานพาหนะใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้รับจ้างขนส่งคนโดยสาร
และมีตารางเส้นทางการเดินทางที่มีกำ�หนดแน่นอน ทั้งนี้จะต้องมิใช่ผู้ขับขี่ และ/หรือพนักงานประจำ�ยานพาหนะนั้นๆ และ
กรณีเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์ความคุ้มครองจะเริ่มจากจุดที่ออกพ้นประตูของตัวอาคารที่พักของสนามบินต้นทาง
และสิ้นสุด ณ จุดที่เดินทางถึงประตูของตัวอาคารที่พักผู้โดยสารของสนามบินปลายทางนั้นๆ
4. การจ่ายวงเงินคุ้มครองใดๆ นี้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ธนาคารได้ทำ�ไว้กับบริษัทประกันภัย
5. สมาชิก SCB Prime มีหน้าที่ต้องจัดหา/จัดส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยในการประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหม
6. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโปรดติดต่อ บริษทั เทเวศประกันภัย จำ�กัด โทร. 1291 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 19.00 น./เสาร์-อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.)
7. เงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำ�หนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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COMPLIMENTARY BEVERAGE AT STARBUCKS

บริการเครื่องดื่มที่ Starbucks

รับเครดิตเงินคืน 200 บาทเมื่ออิ่มอร่อยที่ Starbucks ทุกไตรมาส
มูลค่ารวม 800 บาท/ปีปฏิทิน
การใช้สิทธิประโยชน์เครื่องดื่ม Starbucks
เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร SCB Prime ที่ร้าน Starbucks ตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 200 บาท/ไตรมาส นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ และคงสถานะ
สมาชิก SCB Prime
*สิทธิประโยชน์นี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับสมาชิก SCB Prime ประเภทบัตรหลัก (‘สมาชิก’) ที่เปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านั้น
และคงเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำ�นวนเงินตั้งแต่
2 ล้านบาทขึ้นไป
2. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน 200 บาท/บัตร/ท่าน/ไตรมาส เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร SCB Prime เฉพาะ
บัตรหลัก ที่ร้าน Starbucks ตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไปเท่านั้น
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเฉพาะรายการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้าน Starbucks ที่ปรากฏคำ�ว่า SCT หรือ Starbucks
ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) SCB Prime เท่านั้น
5. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือยกยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้
6. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ข้างต้นนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป สำ�หรับ
วันที่ 1-31 มกราคม 2563 ท่านยังคงใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้โดยใช้เงื่อนไขเดียวกันกับปี 2562 ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำ�เนินการเว้นแต่จะมีความจำ�เป็นที่
ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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FITNESS PRIVILEGES

บริการฟิตเนส ณ ฟิตเนสคลับชั้นนำ�
รับสิทธิ์ ใช้บริการฟิตเนส เพื่อการดูแลสุขภาพปรับสมดุลให้ร่างกายได้ทุกวัน
ที่ โรงแรม และฟิตเนสคลับชั้นนำ�ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
*สิทธิประโยชน์นี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับสมาชิก SCB Prime ประเภทบัตรหลัก (‘สมาชิก’) ที่เปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านั้น และคงเงินฝาก
และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำ�นวนเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
2. สิทธิประโยชน์นี้มีจำ�นวนจำ�กัด สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง/ท่าน/วัน และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้น โดยการจำ�กัดจำ�นวนสิทธิ์/วัน ในแต่ละฟิตเนสคลับ เป็นไปตามที่ธนาคารกำ�หนด
3. โปรดแสดงบัตร SCB Prime ประเภทบัตรหลัก และบัตรประจำ�ตัวประชาชนที่มีชื่อเดียวกันก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
4. เงื่อนไขการใช้บริการฟิตเนสเป็นไปตามที่โรงแรม และฟิตเนสคลับกำ�หนด
5. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
6. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริการ
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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ฟิตเนสในกรุงเทพฯ
WE Fitness Society 7 สาขา		

เบอร์ โทรศัพท์

•
•
•
•
•
•
•

02-119-3309
02-119-3399
02-515-3699
02-785-3939
02-309-3939
02-640-3939
02-591-3939

เจ อเวนิว ทองหล่อ
เมเจอร์ ปิ่นเกล้า
เมเจอร์ รัชโยธิน
เมเจอร์ เอกมัย
โรงแรม วี กรุงเทพฯ
เอสพลานาด (รัชดา)
เอสพลานาด (แคราย)

หมายเหตุ: จ. -  ศ. ใช้บริการได้ 07.00 น. - 17.00 น., ส. - อ. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ใช้บริการได้ 07.00 น. - 22.00 น.

Jetts Fitness		
• เกษตร-นวมินทร์
• ทาวน์อินทาวน์

097-006-9628
02-010-3100

หมายเหตุ: จ. - ศ. ใช้บริการได้ 06.00 น. - 22.00 น., ส. - อ. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ใช้บริการได้ 08.00 น. - 22.00 น.

ฟิตเนสในต่างจังหวัด		
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อัลฟ่า เฮลธ์ ภูเก็ต คลับ
ฟิตเนสเฟิรส์ท  เซ็นทรัล ขอนแก่น
ฟิตเนสเฟิรส์ท เดอะมอลล์ โคราช
โรงแรม เซ็นทารา และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี
ฟิต แอนด์ เฟิร์ม สปอร์ต คลับ ศรีราชา
ฟอเรสโต้ ฟิตเนส ระยอง
อลิซ่า ฟิตเนส คลับ สุราษฎร์ธานี
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรม รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
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076-612-655-6
043-288-433
044-393-600
042-343-555
038-049-154
098-818-8801
077-273-133, 077-273-533
074-352-222
053-999-333

สิทธิพิเศษชุดน้ำ�ชายามบ่าย (Afternoon Tea)

สิทธิพิเศษ 1. ชุดนํ้าชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท หรือซื้อ Visa Takeaway Set
			 ในราคาพิเศษ 500 บาท (เฉพาะร้านที่ร่วมรายการ)
สิทธิพิเศษ 2. ชุดนํ้าชายามบ่าย ราคาพิเศษ 800 บาท
			 สำ�รองสิทธิ์ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-906-3026
			 *สิทธิประโยชน์นี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ร้านค้าที่ร่วมรายการ
TWG Tea Salon & Boutique

- สยามพารากอน
- เอ็มโพเรียม

ชุด Afternoon Tea
ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.

Visa Takeaway Set
- Premium iced tea
- A choice of sandwiches
- Assorted tea infused
  macaron จำ�นวน 6 ชิ้น

Harrods Tea Room

- สยามพารากอน
- เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ชุด Afternoon Tea
ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.

Mandarin Oriental Shop

- สยามพารากอน

ชุด Afternoon Tea
ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.

Laduree

- สยามพารากอน

ชุด Afternoon Tea
ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.

(เฉพาะชุดนํ้าชายามบ่าย
ราคาพิเศษ 500 บาท)

Visa Takeaway Set
- Assorted macarons จำ�นวน 2 ชิ้น
- Signature pastries จำ�นวน 2 ชิ้น
- Scones with butter จำ�นวน 2 ชิ้น
- Assorted quiches จำ�นวน 2 ชิ้น
- Turkey croissant จำ�นวน 2 ชิ้น
- ชาร้อน หรือ นํ้าส้ม จำ�นวน 2 แก้ว
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เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับสมาชิก SCB Prime บัตรหลักที่เปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านั้น
2. ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB Prime รวม 50,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน)
ณ วันที่ทำ�รายการสำ�รองการใช้สิทธิ์ ยอดใช้จ่ายที่นำ�มาคำ�นวณย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำ�รายการสำ�รองสิทธิ์
3. ผู้ถือบัตรจะต้องทำ�การสำ�รองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
4. สำ�รองการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. ผูถ้ อื บัตรจะได้รบั อีเมลยืนยันการรับสิทธิ์ และรายละเอียดการชำ�ระเงินภายใน 3 วันทำ�การนับจากวันทีท่ �ำ รายการสำ�รองสิทธิ์
และผูถ้ อื บัตรจะต้องชำ�ระค่าใช้จา่ ยให้เสร็จสิน้ หลังจากนัน้ จึงจะได้รบั “Booking Code” เพือ่ นำ�ไปแสดงต่อพนักงานร้านค้า
ในการเข้าใช้บริการ
6. หากผู้ถือบัตรมิได้ชำ�ระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นตามที่กำ�หนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำ�รองสิทธิ์ครั้งนั้น และ
ผู้ถือบัตรจะต้องทำ�รายการสำ�รองสิทธิ์ใหม่ โดยนับตามลำ�ดับก่อน/หลัง
7. การรับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร และจำ�นวนที่ว่าง
8. ในกรณีทม่ี กี ารขอเอกสารเพิม่ เติมเพือ่ ตรวจสอบสิทธิต์ ามเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนด ผูถ้ อื บัตรจะต้องนำ�ส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจาก
วันทีไ่ ด้รบั แจ้ง มิฉะนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการสำ�รองสิทธิค์ รัง้ นัน้ และผูถ้ อื บัตรจะต้องทำ�รายการสำ�รองสิทธิ์
ใหม่ โดยนับตามลำ�ดับก่อน/หลัง
9. สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใช้สิทธิ์จากทุกร้านค้าที่ร่วม
รายการ)
10. ชุดนํ้าชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท หรือชุด Visa Takeaway Set จำ�นวนจำ�กัด 500 สิทธิ์ต่อเดือน
11. ชุดนํ้าชายามบ่าย ราคาพิเศษ 800 บาท ไม่จำ�กัดจำ�นวนสิทธิ์
12. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำ�รองสิทธิ์ จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่เข้ารับบริการ ที่หมายเลข 02-906-3026
กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่เข้าใช้บริการตามวัน/เวลาที่ได้สำ�รองสิทธิ์ไว้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้มีการใช้สิทธิ์นั้นไปแล้ว
13. กรุณาแจ้งชื่อ/Booking Code พร้อมแสดงบัตร SCB Prime และบัตรประชาชน แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้
สำ�รองไว้
14. สิทธิพิเศษนี้ สงวนไว้สำ�หรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง และให้บริการเฉพาะภายในสถานที่ที่กำ�หนดเท่านั้น
15. ผู้ถือบัตรสามารถพาแขกเข้าใช้บริการพร้อมผู้ถือบัตรได้ โดยผู้ถือบัตรหรือแขกของผู้ถือบัตรจะต้องชำ�ระค่าบริการตามราคา
ปกติของร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
16. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำ�รองสิทธิ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ) ที่โทร 02-906-3026 วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 9.00-17.00 น. หรือ อีเมล vthgservices@vathanagul.com
17. รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำ�รองสิทธิ์
หรือการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
18. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. ธนาคารไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับบริการของร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ กรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยหรือข้อร้องเรียนเกีย่ วกับ
บริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำ�เนินการโดยตรงกับร้านค้า
20. เมื่อผู้ถือบัตรทำ�การสำ�รองสิทธิ์ และใช้สิทธิ์ในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำ�ความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียด
เงื่อนไขตามที่กำ�หนด ธนาคารจะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
21. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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สิทธิพิเศษบัตรชมภาพยนตร์

ส่วนลด 50% สำ�หรับบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-906-3026
*สิทธิประโยชน์นี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พารากอน บลูริบบอน
ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต
พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์
เมกา บางนา ซีนีเพล็กซ์
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน
อีสวิลล์ ซีนีเพล็กซ์
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์
พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โคราช
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หาดใหญ่
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พังงา
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เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับสมาชิก SCB Prime บัตรหลักที่เปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านั้น
2. ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB Prime รวม 80,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน)
ณ วันที่ทำ�รายการสำ�รองการใช้สิทธิ์ โดยสามารถรวมยอดใช้จ่ายย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำ�รายการสำ�รองสิทธิ์
3. ผู้ถือบัตรจะต้องทำ�การสำ�รองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
4. สำ�รองการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมลยืนยันการรับสิทธิ์ พร้อม Discount Code ภายใน 3 วันทำ�การนับจากวันที่ทำ�รายการสำ�รองสิทธิ์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร
6. ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำ�หนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำ�ส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจาก
วันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำ�รองสิทธิ์ครั้งนั้น และผู้ถือบัตร จะต้องทำ�รายการสำ�รอง
สิทธิ์ใหม่โดยนับตามลำ�ดับก่อน/หลัง
7. Discount Code (ส่วนลด 50%) สำ�หรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่ (2 ท่าน) บัตร VIP Seat จำ�หน่ายเป็นคู่
สำ�หรับ 2 ท่าน ไม่สามารถแยกซื้อเป็นที่นั่งเดี่ยวได้
8. ผู้ถือบัตรจะต้องแสดง Discount Code เมื่อทำ�การสำ�รองที่นั่งที่โรงภาพยนตร์ และชำ�ระส่วนต่างค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วย
บัตรเครดิต SCB Prime เท่านั้น
9. สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ
10. สิทธิพิเศษมีจำ�นวนจำ�กัด 250 สิทธิ์ต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำ�ดับก่อน/หลัง
11. Discount Code ที่ผู้ถือบัตรได้รับ สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในระหว่างนั้นถือว่าอยู่ในการถือครอง
ของผู้ถือบัตรเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย และจะไม่มีการออกโค้ดทดแทนให้
12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำ�รองสิทธิ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ) ที่โทร 02-906-3026 วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 9.00-17.00 น. หรือ อีเมล vthgservices@vathanagul.com
13. รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำ�รองสิทธิ์
หรือการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
บริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำ�เนินการโดยตรงกับร้านค้า
16. เมื่อผู้ถือบัตรทำ�การสำ�รองสิทธิ์ หรือใช้สิทธิ์ในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำ�ความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียด
เงื่อนไขตามที่กำ�หนด ธนาคารจะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
17. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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GOLF PRIVILEGES

สิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ

ส่วนลดค่ากรีนฟี 50% ที่สนามกอล์ฟชั้นนำ� สำ�หรับผู้ถือบัตร SCB Prime 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม
สำ�รองเวลาในการออกรอบล่วงหน้า 4 วันทำ�การ โทร. 02-919-8423
*สิทธิประโยชน์นี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ
1. เดอะวินเทจ คลับ  
2. วินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ
3. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ
4. เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ (ศาลายา)
5. ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ
6. สยามคันทรีคลับ พัทยา
7. บันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน
หมายเหตุ: วันธรรมดา (ไม่มีกำ�หนดเวลา)
วันเสาร์ - อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.)
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เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับสมาชิก SCB Prime บัตรหลักที่เปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านั้น
2. สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ต่อเดือน (รวมการใช้สิทธิ์จากทุกสนามที่เข้าร่วมรายการ)
3. สิทธิพิเศษมีจำ�นวนจำ�กัด 30 สิทธิ์ต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำ�ดับก่อน/หลัง
4. ผู้ถือบัตร SCB Prime จะต้องพาเพื่อนสมาชิกร่วมออกรอบ 4 ท่านต่อกลุ่ม
5. ส่วนลดค่ากรีนฟีสำ�หรับผู้ถือบัตร SCB Prime 2 ท่านต่อ 1 กลุ่มเท่านั้น ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือ
จากนี้ผู้ถือบัตร SCB Prime จะต้องชำ�ระด้วยบัตร SCB Prime เท่านั้น
6. สำ�หรับเพื่อนสมาชิกของผู้ถือบัตร SCB Prime จะต้องชำ�ระค่ากรีนฟี รถกอล์ฟ แคดดี้ ตามเงื่อนไขของสนามกอล์ฟ ถึงแม้ว่า
เพื่อนสมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ถือบัตร SCB Prime ก็ตาม
7. สำ�รองเวลาในการออกรอบล่วงหน้า 4 วันทำ�การ ที่หมายเลข 02-919-8423 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. ทั้งนี้
การสำ�รองเวลานัดหมายขึ้นอยู่กับเวลาที่ว่าง
8. สงวนสิทธิ์ในการรับสำ�รองเวลาออกรอบ เฉพาะผู้ที่ไม่มีการสำ�รองค้างอยู่ (ถ้ามี) ผู้ถือบัตร SCB Prime จะทำ�การสำ�รองเวลา
ในการออกรอบครั้งใหม่ได้ ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิ์การสำ�รองครั้งก่อนเสร็จสิ้นแล้ว
9. ผู้ถือบัตร SCB Prime ที่ทำ�การสำ�รองการออกรอบไว้แล้ว  ไม่สามารถโอนการใช้สิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้
10. ผู้ถือบัตร SCB Prime ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ โดยมิได้มีการสำ�รองการออกรอบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่กำ�หนดไว้ใน
สื่อประชาสัมพันธ์
11. สนามกอล์ฟสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการ หรือตอบข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษของสมาชิก SCB Prime รวมถึงการติดต่อ
สำ�รองการออกรอบโดยตรงกับทางสนามกอล์ฟ
12. การอนุมัติ ยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการออกรอบนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของสนามกอล์ฟ
13. ผู้ถือบัตร SCB Prime ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกการออกรอบ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำ�การ
มิเช่นนั้น ทางสนามกอล์ฟจะคิดค่าธรรมเนียม สำ�หรับการยกเลิกการออกรอบ
14. กรณีทฝ่ี นตก ทำ�ให้ไม่สามารถเล่นกอล์ฟต่อได้ การอนุญาตให้ลงเล่นในภายหลัง หรือคืนค่าใช้จา่ ยขึน้ อยูก่ บั นโยบายของแต่ละ
สนามกอล์ฟที่เข้าร่วมรายการ
15. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้สำ�หรับการออกรอบในเวลากลางคืนได้
16. สิทธิพิเศษนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร และสนามกอล์ฟกำ�หนดไว้ให้กับผู้ถือบัตร SCB Prime เท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อ
การสันทนาการเฉพาะกลุ่ม หรือกิจกรรมอื่นๆ ได้
17. สิทธิพิเศษนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟแต่อย่างใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย
หรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ หรือรายการแข่งขันเฉพาะกลุ่มได้
18. รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำ�รองสิทธิ์
หรือการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
19. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
20. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับบริการของสนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับบริการของสนามกอล์ฟ ผู้ถือบัตรจะต้องดำ�เนินการโดยตรงกับสนามกอล์ฟ
21. เมื่อผู้ถือบัตรทำ�การสำ�รองสิทธิ์ หรือใช้สิทธิ์ในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำ�ความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียด
เงื่อนไขตามที่กำ�หนด ธนาคารจะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
22. กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
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PERSOANL ASSISTANT SERVICE

บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง

เพิ่มความอุ่นใจ และอำ�นวยความสะดวกให้กับท่านด้วยบริการ Personal Service ที่พร้อมดูแล
ท่านตลอด 24 ชั่วโมง เพียงติดต่อ SCB Prime Service Center โทร. 02-777-7555

1. บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสิทธิ์เหนือชั้นด้านการบริการเลขาส่วนตัวที่พร้อมบริการแนะนำ�ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม สถานที่
ท่องเที่ยว บัตรโดยสารการบิน รถเช่า และลีมูซีน การจองร้านอาหาร บัตรชมการแสดงละครเวที
คอนเสิร์ต หรือการแข่งขันกีฬา และบริการจัดส่งของขวัญและดอกไม้ เพียงโทร. 02-777-7555
*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
1. ธนาคารเป็นเพียงผู้ประสานงาน และจัดหาให้ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดสมาชิก SCB Prime ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
2. การบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น และข้อกำ�หนดของการบริการ
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมบริการท่านถึงที่เกิดเหตุด้วยความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน
เพิ่มความสะดวกสบายปลอดภัย และให้ท่านอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง เพียงโทร. 02-777-7555

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

วงเงิน/การให้บริการ

•
•
•
•
•

400 บาท/ครั้ง (1 ครั้ง/ปี)
400 บาท/ครั้ง (1 ครั้ง/ปี)
400 บาท/ครั้ง (1 ครั้ง/ปี)
400 บาท/ครั้ง (1 ครั้ง/ปี)
10 ลิตร/ครั้ง (1 ครั้ง/ปี)

ลากรถ/รถยก
ซ่อมรถยนต์ฉุกเฉินในกรณีที่ดำ�เนินการได้
ช่างกุญแจ (กรณีเปิดรถไม่ได้)
พ่วงแบตเตอรี่
เติมนํ้ามันฉุกเฉิน
(กรณีรถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากนํ้ามันหมด)

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไข
1. ค่าบริการดังกล่าวครอบคลุมค่าบริการพนักงาน ค่ายานพาหนะของเจ้าหน้าที่ และการจัดซ่อมเบื้องต้นหากดำ�เนินการได้
2. บริการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการภายในประเทศไทยเท่านั้น
3. ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง สมาชิก SCB Prime ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
4. การบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น และข้อกำ�หนดของการบริการ
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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BANYAN TREE BANGKOK HOTEL

โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ

•

สิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านอาหารในโรงแรม
ร้านเวอร์ทโิ ก้ ทู
		
ร้านอาหารจีน ไบยุน่

- ส่วนลด 30% สำ�หรับค่าอาหารมือ้ คา่ํ เท่านัน้ สูงสุด 10 ท่าน

ร้านอาหารญีป่ นุ่ ไทเฮ

- ส่วนลด 30% สำ�หรับค่าอาหารมือ้ กลางวัน และ/หรือ มือ้ คา่ํ เท่านัน้
(ยกเว้นเซตเมนูอาหารกลางวัน) สูงสุด 10 ท่าน

ร้านอาหารไทย แซฟฟรอน

-  ส่วนลด 30% สำ�หรับค่าอาหารมือ้ กลางวัน และ/หรือ มือ้ คา่ํ เท่านัน้
(ยกเว้นเซตเมนูอาหารกลางวัน) สูงสุด 10 ท่าน

ร้านอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ร่มไทร

- ส่วนลด 30% สำ�หรับค่าอาหารมือ้ กลางวัน และ/หรือ มือ้ คา่ํ เท่านัน้
สูงสุด 10 ท่าน

- ส่วนลด 30% สำ�หรับค่าอาหารมือ้ กลางวัน และ/หรือ มือ้ คา่ํ เท่านัน้
สูงสุด 10 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-679-1200
*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
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เงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษด้านบนนี้สำ�หรับลูกค้า SCB Prime เท่านั้น
2. สิทธิพิเศษด้านบนนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด
3. เด็กอายุตํ่ากว่า 11 ปี ไม่สามารถร่วมรับสิทธิพิเศษนี้
4. สิทธิพิเศษนี้ใช้ที่ร้านอาหารของโรงแรมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับเซตเมนูพิเศษ ยกเว้นที่โรงแรม/ร้านอาหารระบุ
5. สิทธิพิเศษนี้ใช้สำ�หรับบัตร SCB Prime ต่อบิล ต่อโต๊ะ ต่อวัน
6. สิทธิพิเศษดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
7. สิทธิพิเศษดังกล่าวสามารถใช้จองเพื่อทานอาหาร ได้สูงสุด 10 ท่าน และไม่สามารถใช้ร่วมกับการสำ�รองห้องพักหรือการ
จัดเลี้ยงแบบหมู่คณะได้
8. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือโอกาสพิเศษอื่นๆ เช่น วันวาเลนไทน์ ตรุษจีน วันคริสต์มาสอีฟ
วันคริสต์มาส วันส่งท้ายปีเก่า วันปีใหม่ เป็นต้น ยกเว้นโรงแรม/ร้านอาหารระบุ
9. โรงแรม/ร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันให้เป็นมูลค่าเทียบเท่าในกรณีที่ข้อเสนอนั้น
ไม่สามารถใช้ได้
10. เงื่อนไขโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรุณาสำ�รองสิทธิ์และที่นั่งล่วงหน้า
12. อาจมีข้อกำ�หนดเพิ่มเติมจากโรงแรม/ร้านอาหาร
13. เงื่อนไขและการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำ�หนด
14. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำ�หนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ก็ตาม ให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK

โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

•

สิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านอาหารในโรงแรม
• ห้องอาหาร
The Dining Room,
The Breezeway,
The Garden Lounge และ
Salvia Italian restaurant

-

• Birthday Month Special

- รับฟรีเค้กขนาด 2 ปอนด์ในเดือนเกิด ณ ห้องอาหาร
The Dining Room (กรุณาแสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชนเพือ่ รับสิทธิ)์

• Erawan Tea Room
และ You & Mee

- ส่วนลด 15% สำ�หรับค่าอาหาร
- ส่วนลด 10% สำ�หรับค่าเครือ่ งดืม่ (เฉพาะระหว่างมือ้ อาหาร)

• Bar @ 494

- ส่วนลด 10% สำ�หรับค่าเครือ่ งดืม่

• Spasso

- ส่วนลด 10% สำ�หรับค่าเครือ่ งดืม่ (ตัง้ แต่ 22.00 น.)

• Erawan Bakery

- ส่วนลด 15% สำ�หรับค่าเครือ่ งดืม่

ส่วนลด 50% สำ�หรับค่าอาหาร เมือ่ รับประทานอาหาร 2 ท่าน
ส่วนลด 30% สำ�หรับค่าอาหาร เมือ่ รับประทานอาหาร 3 ท่าน
ส่วนลด 25% สำ�หรับค่าอาหาร เมือ่ รับประทานอาหาร 4 ท่าน
ส่วนลด 20% สำ�หรับค่าอาหาร เมือ่ รับประทานอาหาร 5 ท่าน
ส่วนลด 15% สำ�หรับค่าอาหาร เมือ่ รับประทานอาหาร 6 ท่านขึน้ ไป
ส่วนลด 10% สำ�หรับค่าเครือ่ งดืม่ (เฉพาะระหว่างมือ้ อาหาร)
(*Salvia Italian restaurant เปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2563)
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• สิทธิประโยชน์ด้านบริการอื่นๆ
• I.sawan Residential
Spa&Club

- ส่วนลด 20% สำ�หรับค่าสปาทรีทเมนต์ (ไม่รวมสปาแพคเกจ)

• Erawan Dry Cleaning and
Laundry Service

- ส่วนลด 20% (สำ�หรับใช้บริการทีร่ า้ นเท่านัน้ )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-254-1234
*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
เงื่อนไข
1 สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับการชำ�ระค่าใช้จ่ายผ่านบัตร SCB Prime เท่านั้น
2. เฉพาะการรับประทานอาหารทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม ไม่รวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลีย้ ง และเงือ่ นไขต่างๆ เป็นไปตาม
ที่โรงแรมกำ�หนด
3. กรุณาสำ�รองสิทธิ์และที่นั่งล่วงหน้า
4. ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเมื่อมาถึงห้องอาหารหรือก่อนใช้บริการเพื่อรับสิทธิประโยชน์
5. สิทธิประโยชน์เหล่านี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์ หรือ
ส่วนลดอื่นๆ ได้นอกเหนือจากที่แจ้งไว้
6. สงวนสิ ท ธิ์ ก ารใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ รั บ ส่ ว นลดสำ� หรั บ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในวั น ที่ 1 มกราคม, 24-25 ธั น วาคม และ
31 ธันวาคม 2563
7. สามารถรับส่วนลดสูงสุดได้ 15% สำ�หรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์, 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม 2563
8. ราคาของอาหาร เครื่องดื่ม และบริการยังไม่รวมเซอร์วิส ชาร์จ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริการ
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ก็ตาม ให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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MANDARIN ORIENTAL BANGKOK HOTEL

โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

•

สิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านอาหารในโรงแรม

• ลอร์ด จิมส์
- บุฟเฟต์มอ้ื กลางวัน ผูใ้ หญ่ 1,850 บาท/เด็ก 1,250 บาท (วันอังคาร - วันศุกร์)์
				 *สิทธิพิเศษสำ�หรับผู้ถือบัตร SCB Prime มา 4 ท่านจ่ายเพียง 3 ท่าน
จำ�กัดสูงสุดที่ 12 ท่าน/โต๊ะ

• ริเวอร์ไซด์ เทอเรซ

- ตัง้ แต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 2563
บุฟเฟต์มอ้ื เย็น ผูใ้ หญ่ 2,350 บาท/เด็ก 1,650 บาท (วันจันทร์ - วันอาทิตย์)
				 *สิทธิพิเศษสำ�หรับผู้ถือบัตร SCB Prime มา 4 ท่านจ่ายเพียง 3 ท่าน
จำ�กัดสูงสุดที่ 12 ท่าน/โต๊ะ

• เดอะ ไชน่า เฮ้าส์

- บุฟเฟต์ตม่ิ ซำ�มือ้ กลางวัน 888 บาท (วันจันทร์ - วันศุกร์)
- ส่วนลด 10% สำ�หรับค่าอาหารมือ้ เย็น (วันจันทร์ - วันอาทิตย์)
				 *สิทธิพิเศษสำ�หรับผู้ถือบัตร SCB Prime มา 4 ท่านจ่ายเพียง 3 ท่าน
จำ�กัดสูงสุดที่ 12 ท่าน/โต๊ะ

• ศาลาริมนํา้

- บุฟเฟต์อาหารไทยมือ้ กลางวัน ผูใ้ หญ่ 950 บาท/เด็ก 650 บาท
(วันจันทร์ - วันศุกร์)
- บุฟเฟต์อาหารไทยมือ้ กลางวัน ผูใ้ หญ่ 1,150 บาท/เด็ก 800 บาท
(วันเสาร์และวันอาทิตย์)
				 *สิทธิพเิ ศษสำ�หรับผูถ้ อื บัตร SCB Prime มา 4 ท่านจ่ายเพียง 3 ท่าน
จำ�กัดสูงสุดที่ 12 ท่าน/โต๊ะ
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• สิทธิประโยชน์ด้านบริการอื่นๆ
• แมนดารินโอเรียนเต็ลชอปทุกสาขา
(ดิ เอ็มโพเรียม, สยาม พารากอน,
เกษร วิลเลจ, เซ็นทรัล ชิดลม)

- สำ�หรับยอดการใช้จา่ ยทุก 800 บาท
รับมาการอง จำ�นวน 6 ชิน้ 1 กล่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-659-9000
*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ: ขอสงวนการใช้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ในวันที่ 28 ก.ค., 12 ส.ค., 31 ต.ค. 2563 วันหยุดนักขัตฤกษ์และ
ช่วงที่มีกิจกรรมพิเศษของทางโรงแรม
เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับการชำ�ระค่าใช้จ่ายผ่านบัตร SCB Prime เท่านั้น
2. ราคานี้เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. สิทธิพิเศษมา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน จำ�กัดจำ�นวนสูงสุดที่ 12 ท่าน (4 จ่าย 3, 8 จ่าย 6, 12 จ่าย 9)
4. สำ�หรับสิทธิพิเศษลูกค้าจะต้องแจ้ง “โปรโมชั่นบัตรเครดิต” กับพนักงานเมื่อมาใช้บริการ
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้และสงวนสิทธิ์ในการใช้รายการส่งเสริมการขาย ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
เทศกาลพิเศษ และวันหยุดต่อเนื่อง
6. กรุณาสำ�รองสิทธิ์และที่นั่งล่วงหน้า
7. อาจมีข้อกำ�หนดเพิ่มเติมจากโรงแรม/ร้านอาหาร
8. เงื่อนไขและการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำ�หนด
9. ธนาคารไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิไ์ ม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ใช้บริการ
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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RENAISSANCE BANGKOK
RATCHAPRASONG HOTEL

โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

•

สิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านอาหารในโรงแรม
• ห้องอาหารนานาชาติ
Flavors

- ส่วนลด 20% สำ�หรับอาหารนานาชาติมอ้ื กลางวัน และมือ้ คา่ํ
- ส่วนลด 15% สำ�หรับบุฟเฟต์ Sunday Brunch
(สูงสุด 4 ท่าน/บัตร/โต๊ะ/บิล และจำ�กัด 4 booking/วัน)

• ห้องอาหารอิตาเลีย่ น
La Tavola

- ส่วนลด 20% สำ�หรับค่าอาหาร เมนู A la carte
(ไม่รวมเซตเมนูมอ้ื กลางวันและมือ้ คา่ํ สเต็ก และเมนูทเ่ี ข้าร่วมโปรโมชัน่ อืน่ ๆ)
- ส่วนลด 15% สำ�หรับชุดอาหารเชฟ Michelin Star
(สูงสุด 4 ท่าน/บัตร/โต๊ะ/บิล และจำ�กัด 10 booking/วันโปรโมชัน่ )

• R Bar

- ส่วนลด 15% สำ�หรับค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ (รวมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์)
(สูงสุด 6 ท่าน/บัตร/โต๊ะ/บิล)

• ห้องอาหารจีน Fei Ya

- ส่วนลด 15% สำ�หรับค่าอาหาร เฉพาะเมนู A la carte
(ไม่รวมบุฟเฟต์ตม่ิ ซำ�, เซตเมนูมอ้ื กลางวันและมือ้ คา่ํ )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-125-5000
*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
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เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับการชำ�ระค่าใช้จ่ายผ่านบัตร SCB Prime เท่านั้น
2. เฉพาะการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม ไม่รวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และเงื่อนไขต่างๆ
เป็นไปตามที่โรงแรมกำ�หนด
3. ที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัด โปรดติดต่อสำ�รองที่นั่งกับโรงแรมล่วงหน้า
4. ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการ และช่วงเทศกาล
5. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ก็ตาม ให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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SIAM KEMPINSKI HOTEL BANGKOK

โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

•

สิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านอาหารในโรงแรม
• ห้องอาหาร Alati

- ส่วนลด 15% สำ�หรับเซมิบฟุ เฟต์มอ้ื กลางวัน
และเมนู A la carte สำ�หรับมือ้ คา่ํ
(เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ ไม่รว่ มรายการ)
(ตัง้ แต่เมษายน 2563 เป็นต้นไป)

• ห้องอาหารนานาชาติ
Niche

- ส่วนลด 35% สำ�หรับค่าอาหาร
(สำ�หรับเมนู A la carte มือ้ กลางวันและมือ้ คา่ํ )
- ส่วนลด 15% สำ�หรับค่าเครือ่ งดืม่

• Kempinski The Spa

- ส่วนลด 20% เมื่อซื้อสปาทรีทเมนต์ จากเมนู A la carte

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-162-9000
*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
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เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับการชำ�ระค่าใช้จ่ายผ่านบัตร SCB Prime เท่านั้น
2. เฉพาะการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม ไม่รวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไป
ตามที่โรงแรมกำ�หนด
3. โปรดติดต่อสำ�รองการเข้ารับบริการล่วงหน้าที่ โทร. 02-162-9000 เนื่องจากที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัด
4. จำ�กัดสิทธิ์ในการรับประทานอาหารสูงสุดไม่เกิน 6 ท่าน/บิล/โต๊ะ/บัตร
5. สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการในวันที่มีกิจกรรมพิเศษของ
ห้องอาหารและช่วงเทศกาล
7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริการ
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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THE OKURA PRESTIGE BANGKOK HOTEL

โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

•

•

สิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านอาหารในโรงแรม
• ห้องอาหาร
Up & Above

- ส่วนลด 10% สำ�หรับค่าอาหาร

• Up & Above Bar

- ส่วนลด 10% สำ�หรับค่าอาหาร (ยกเว้นชุดนา้ํ ชายามบ่าย)

• ห้องอาหารญีป่ นุ่
Yamazato

- ส่วนลด 10% สำ�หรับค่าอาหาร

• ร้านขนม La Pâtisserie

- ส่วนลด 10% สำ�หรับค่าอาหาร

สิทธิประโยชน์ด้านบริการอื่นๆ
• The Okura Spa

- ส่วนลด 15% สำ�หรับทรีทเมนต์จากเมนูปกติ
- ส่วนลด 10% สำ�หรับผลิตภัณฑ์สปา

• ร้านดอกไม้ Atelier

- ส่วนลด 10% เมือ่ สัง่ ดอกไม้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-687-9000
*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 - 20 ธันวาคม 2563
- 39 -

เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์นี้สำ�หรับการชำ�ระค่าใช้จ่ายผ่านบัตร SCB Prime เท่านั้น
2. เฉพาะการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม ไม่รวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไป
ตามที่โรงแรมกำ�หนด
3. ที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัดโปรดติดต่อสำ�รองที่นั่งกับโรงแรมล่วงหน้า
4. ขอสงวนการใช้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ในวันที่ 25 ม.ค., 14 ก.พ., 3 มิ.ย., 28 ก.ค., 12 ส.ค. และ 5 ธ.ค. 2563
5. ขอสงวนการใช้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และกิจกรรมพิเศษของทางโรงแรม
6. จำ�กัดสิทธิ์ในการรับประทานอาหารสูงสุดไม่เกิน 8 ท่าน/บิล/โต๊ะ/บัตร
7. สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริม
การขายอื่นๆ ของทางโรงแรมได้
8. ธนาคารไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิไ์ ม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ใช้บริการ
9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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THE SUKHOTHAI BANGKOK

โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ

•

สิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านอาหารในโรงแรม
ห้องอาหาร
Colonnade, La Scala, Celadon, Lobby
Salon, Pool Terrace Café and Bar

- ส่วนลด 25% สำ�หรับค่าอาหาร
- ส่วนลด 20% สำ�หรับค่าอาหารบุฟเฟต์
Sunday Brunch ทีห่ อ้ งอาหาร Colonnade

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

เงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษสำ�หรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB Prime เมื่อชำ�ระผ่านบัตรเท่านั้น
2. เฉพาะการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม ไม่รวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และเงื่อนไขต่างๆ
เป็นไปตามที่โรงแรมกำ�หนด
3. ที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัด โปรดติดต่อสำ�รองที่นั่งกับโรงแรมล่วงหน้า
4. สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการในวันที่มีกิจกรรมพิเศษ
ของห้องอาหารและช่วงเทศกาล
6. เงื่อนไขและการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำ�หนด
7. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำ�หนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ก็ตาม ให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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SPECIAL POINT REWARDS

คะแนนสะสมเร็วพิเศษ X2
รับคะแนนสะสม X2 (เท่ากับ 2 คะแนน) สำ�หรับทุกการใช้จ่าย 25 บาท ผ่านบัตร SCB Prime
เพื่อแลกรับของรางวัลสุดพิเศษจาก SCB Rewards Catalog ได้เร็วขึ้น
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแลกของรางวัล โปรดติดต่อ SCB Prime Service Center
โทร. 02-777-7555

เงื่อนไข
1. รับคะแนนสะสม 2 คะแนน (ปกติ 1 คะแนน) ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ผ่านบัตรเครดิต SCB Prime (ยกเว้นดอกเบี้ยค่าปรับ
ค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน การเบิกเงินสดล่วงหน้า รวมถึง Dee Jung Transfer ยอดชำ�ระค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ยอดชำ�ระค่า
ประมูลทะเบียนรถยนต์ ยอดชำ�ระค่าภาษีอากรผ่านบัตร ยอดใช้บัตรแลกเงินสกุลต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายแบ่งชำ�ระ
รายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำ�ระ)
- การให้คะแนนสะสม SCB Rewards สำ�หรับการใช้จ่ายหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต (MCC: 5300, 5310, 5331,
5411, 5422, 5451, 5499, 9751) และหมวดสถานีบริการนํ้ามัน (MCC: 5541, 5542, 9752) และ M Point ของ
บัตรเครดิต SCB M สำ�หรับการใช้จ่ายหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ตนอกเครือเดอะมอลล์ รวมยอดใช้จ่าย
ทุกหมวดข้างต้นทุกบัตรไม่เกิน 100,000 บาท/ท่าน/เดือน
- ซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือเดอะมอลล์ ได้แก่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุกสาขา
2. การรับ หรือโอนคะแนนสะสมระหว่างบัตรเครดิต สามารถกระทำ�ได้เฉพาะระหว่างบัตรเครดิต SCB Prime บัตรหลักและ
บัตรเสริม ซึ่งเปิดภายใต้บัตรหลัก และอยู่ภายในวงเงินเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรับ หรือโอนคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต
ประเภทอื่นได้
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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เงื่อนไขรวมสำ�หรับการได้รับสิทธิประโยชน์/สิทธิพิเศษ
ใน Privilege Book 2020
1. สิทธิประโยชน์/ สิทธิพิเศษ/ การได้คะแนนสะสมนี้ (“สิทธิประโยชน์ต่างๆ”) สำ�หรับผู้ถือบัตรเครดิต
SCB Prime ที่ยังคงสมาชิกภาพและยังคงคุณสมบัติ เป็นสมาชิกบัตร SCB Prime ตามที่ธนาคาร
กำ�หนดอยู่ ณ วันที่ใช้สิทธิ์ ทั้งนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2. คุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิต SCB Prime คือ คงยอดรวมเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ย
ประกันที่ชำ�ระในปี และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบันตั้งแต่
2 ล้านบาทขึ้นไป
3. ณ วันที่ใช้สิทธิ์ หรือทำ�รายการ หรือได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผู้ถือบัตรเครดิต SCB Prime ต้องยังคง
สถานะการเงิน โดยมียอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือค่าเบี้ยประกันที่ชำ�ระในปี และ/หรือเงิน
ลงทุนผ่านธนาคารในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ บลจ.ไทยพาณิชย์ เช่น กองทุน LTF/RMF,
Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด
และ/หรือ ตัว๋ แลกเงินไทยพาณิชย์ และ/หรือ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิธ์ นาคารไทยพาณิชย์ทม่ี รี ะยะเวลา 6 เดือน
ขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์อื่นๆ) เฉลี่ย 6 เดือน เป็นจำ�นวนเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
4. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำ�หนด ระยะเวลา หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำ�เนินการเว้นแต่จะมีความจำ�เป็นที่ไม่อาจแจ้ง
ล่วงหน้าได้
5. ธนาคารมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุ หรือยกเลิกบัตรเครดิต SCB Prime รวมถึงสงวนสิทธิ์การใช้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ สำ�หรับลูกค้าที่คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำ�หนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 30 วัน
6. กรณีที่ลูกค้าถือทั้งบัตรเครดิต SCB Private Banking, บัตรเครดิต SCB First และ บัตรเครดิต
SCB Prime ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบการใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรเพียงใบเดียวที่ให้เอกสิทธิ์สูงสุด
เท่านั้น
7. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำ�ตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
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Service Center 02-777-7555
www.scb.co.th/th/scbprime.html

