
สิทธิพิเศษสำหรับ
บัตรวีซาเพ�อธุรกิจ



เง�อนไขการรวมรายการ :
• เฉพาะการชำระเงินดวยบัตรวีซา corporate, commercial, SME ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
• กรอก Promo code “VISABIZ” กอนการชำระเงิน
• สิทธิมีจำนวนจำกัด ตามลำดับกอน/หลัง
• ระยะเวลารายการ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2564

สวนลด 100 บาท
เม�อใชบริการ GrabExpress
(Bike, Car, และ Pick up)



เง�อนไขการรวมรายการ :
• เฉพาะผูถือบัตรวีซา Corporate, Commercial, SME, Purchasing และ Business
 ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
•  ระยะเวลารายการ 15 กุมภาพันธ - 30 มิถุนายน 2564
•  จำกัด 1 สิทธิ์ตอ 1 หมายเลขบัตร
•  รับสิทธิ์ ไดที่ AIS Shop ทุกสาขา หรือทางเว็บไซต
 https://business.ais.co.th/special/aissmevisacard.html

เม�อเปดเบอร ใหมหรือยายคายเบอรเดิม
รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจหลัก
- 399 บาท/เดือน  อินเทอรเน็ต 20GB,
  Wifi ไมจำกัด, โทรฟรีทุกเครือขาย 200 นาที
- 499 บาท/เดือน  อินเทอรเน็ต 30GB,
  Wifi ไมจำกัด, โทรฟรีทุกเครือขาย 200 นาที

สำหรับลูกคาที่ ใชบริการแพ็กเกจหลัก AIS
รับสิทธิ์ ใชแพ็กเกจเสริมเน็ต 3GB และลงโฆษณา
บน Facebook และ Google นาน 2 เดือน ฟรี



เง�อนไขการรวมรายการ :
• เฉพาะการชำระเงินดวยบัตรวีซา corporate, commercial, SME ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
• แจง code “VISA Corporate” และเลข 6 หลักแรกบนหนาบัตรวีซา กับทีมงาน FlowAccount
   ที่ Line @FlowAccount หรือ Live chat ในแอปพลิเคชัน
• ระยะเวลารายการ 1 กุมภาพันธ - 31 ธันวาคม 2564

บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน และโปรแกรมเงินเดือนออนไลน
เพ�อเจาของธุรกิจขนาดเล็ก และผูที่กำลังเริ่มตนกิจการ
ศึกษาบริการเพิ่มเติมที่ www.flowaccount.com

รับวันใชงานเพิ่ม 3 เดือน
เม�อซื้อแพ็กเกจ FlowAccount แบบรายป (ทุกแพ็กเกจ)



เง�อนไขการรวมรายการ :
•  เฉพาะการชำระเงินดวยบัตรวีซา Corporate, Commercial, SME ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
•  ใสรหัสสวนลด “VISA2021” ที่หนาการชำระเงิน/ตออายุแพ็กเกจ
•  ระยะเวลารายการ 1 กุมภาพันธ - 31 ธันวาคม 2564
•  สงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง ตอกิจการ/บริษัท
•  สงวนสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ
•  PeakAccount ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงและแกไขโปรโมชั่นโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

สวนลด 30%
เม�อสมัครใชโปรแกรมบัญชี PEAK
แบบรายป (แพ็กเกจ Basic, Pro, Pro+)

บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน ที่ชวยจัดการขอมูลในการบริหารธุรกิจ
ศึกษาบริการเพิ่มเติมที่ www.peakaccount.com



เง�อนไขการรวมรายการ :
• เฉพาะการชำระเงินดวยบัตรวีซา Corporate, Commercial, SME ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
• ระยะเวลารายการ 1 กุมภาพันธ - 31 ธันวาคม 2564
• สำหรับลูกคาใหมที่ชำระคาบริการเปนครั้งแรกเทานั้น
• ใชสิทธิพิเศษไดที่ เว็ปไซต www.page365.net/visa-privilege ใสรหัสโปรโมชั่น “VISA1000”
 กอนทำการอัพเกรดเปนแพ็กเกจรายป
• สามารถใชรหัสสวนลดไดกับแพ็กเกจ Pro และ SME รายปเทานั้น
• บริการตาง ๆ และการยกเวนคาธรรมเนียม เปนไปตามเง�อนไขของแตละแพ็กเกจ
 โปรดศึกษารายละเอียดไดที่ https://www.page365.net/pricing/ 
• Page365 ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

สวนลด 1,000 บาท
เม�อซื้อแพ็กเกจ Pro หรือ SME แบบรายป

ระบบที่ชวยบริหารและจัดการรานคาออนไลนแบบครบวงจร 
ศึกษาบริการเพิ่มเติมที่ www.page365.net



แพลตฟอรมที่ชวยจัดการเพจบนโซเชียลมีเดียดวยฟเจอรทั้งเเชท คอมเมนต
โพสต ครอบคลุมทั้ง Facebook, Messenger, Instagram, Line Official 
ศึกษาบริการเพิ่มเติมที่ www.kaojao.com

เง�อนไขการรวมรายการ :
•  เฉพาะการชำระเงินดวยบัตรวีซา Corporate, Commercial, SME ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
•  ระยะเวลารายการ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2564 
•  ใสรหัสสวนลด “VISAOFF20” กอนการชำระเงิน ที่เว็บไซต www.kaojao.com

สวนลด 20%
สำหรับแพ็กเกจรายปทุกแพ็กเกจ



เง�อนไขการรวมรายการ :
• เฉพาะการชำระเงินดวยบัตรวีซา corporate, commercial, SME ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
• สิทธิพิเศษนี้ ี ้สามารถใชไดที่แอปพลิเคชัน Fastwork และเว็บไซต
 https://fastwork.co/user/fastworkpersonalassistant/business 
• ระยะเวลารายการ 1 กุมภาพันธ - 31 ธันวาคม 2564

สวนลด 20%
เม�อใชบริการ Fastwork Personal Assistant Service

บริการหาผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่ชวยสรางธุรกิจคุณ



เง�อนไขการรวมรายการ :
•  เฉพาะการชำระเงินดวยบัตรวีซา Corporate, Commercial, SME ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
•  ระยะเวลารายการ 1 กุมภาพันธ - 31 ธันวาคม 2564
•  จำกัด 1 สิทธิ์ ตอ 1 บัญชีผูใชงาน ตอเดือน
•  ใสรหัสสวนลด “VISAFIX” ที่ขั้นตอนสรุปรายการ
•  สามารถใชรหัสสวนลดผานทางแอปพลิเคชัน Fixzy  ดาวนโหลดแอปพลิเคชันไดที่ App Store
 และ Play Store โดยคนหาคำวา Fixzy
•  หากมีการยืนยันการซื้อบริการแลว จะไมสามารถขอคืนเงินได
•  สวนลดไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือเครดิตได ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม
 กรุณาตรวจสอบเง�อนไขใหละเอียดกอนทำการจอง
•  จำกัดสวนลดเฉพาะบริการรายการแรกเทานั้น
•  กรุณาตรวจสอบพื้นที่กอนจองบริการ
•  หากมีการนัดหมายแลวผูใหบริการเขาตามนัด แตไมสามารถใหบริการไดเน�องจากผูใชบริการ
 หรือสถานที่ ไมพรอมบริการ จะคิดคาใชจายในการเดินทางเพิ่ม 350 บาท (รวม VAT)
•  โปรดตรวจสอบเง�อนไขการใชบริการกับ Fixzy
•  หากมีขอสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามกอนจองบริการทุกครั้ง  ติดตอ Fixzy ไดที่
   Line @Fixzy ในเวลาทำการวันจันทร - ศุกร เวลา 09.30 - 18.00 น.
   และวันเสาร - อาทิตย เวลา 10.00 - 17.00 น. 

สวนลด 10%
- บริการ Big Cleaning
- บริการลางแอรทุกประเภท
- บริการแมบานทำความสะอาดระดับพรีเมี่ยม
- บริการกำจัดคราบเปอนที่นอน - โซฟา



บริการชางและแมบานมืออาชีพ ครบวงจรทุกบริการเร�องบานและออฟฟศ
ศึกษาบริการเพิ่มเติมที่ www.servishero.com/th/th 

เง�อนไขการรวมรายการ :
• เฉพาะการชำระเงินดวยบัตรวีซา Corporate, Commercial, SME ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
• ระยะเวลารายการ 15 กุมภาพันธ - 31 ธันวาคม 2564
• แจงรับสิทธิ์ ไดทางไลน @servishero (มี@)
• สำหรับบริการฉีดพนฆาเชื้อโรคฟรี มูลคาสูงสุด 10,000 บาท (เทียบเทา 400 ตรม.)

สวนลด 10% Promo code “VISA10” 
สำหรับบริการทำความสะอาดทั่วไป, บริการทำความสะอาดใหญ,
บริการรีดผา, บริการลางแอร, บริการซักผามาน/พรม,
บริการซักที่นอนและโซฟา, บริการฉีดพนฆาเชื้อ

สวนลด 15% Promo code “VISA15” 
สำหรับบริการงานชางไฟฟาและประปา

ฟรีบริการฉีดพนฆาเชื้อโรค 
เม�อใชบริการครบ 10,000 บาท (หลังหักสวนลดและกอน VAT)



เง�อนไขการรวมรายการ :
• เฉพาะการชำระเงินดวยบัตรเครดิตวีซา Corporate, Commercial, Business, SME, Purchasing ที่ออกโดย
   ธนาคารในประเทศไทย
• รับสวนลด 500 บาท เม�อซื้อสินคาที่รวมรายการครบ 5,000 บาทขึ้นไปตอเซลลสลิปที่รานออฟฟศเมททุกสาขา
 และแจงรหัสสวนลด “OFMVS500” พรอมหมายเลขสมาชิก The 1 กับพนักงานขาย
• รับสวนลด 500 บาท เม�อซื้อสินคาที่รวมรายการครบ 5,000 บาทขึ้นไปตอ 1 ออรเดอร (ไมรวมคาสง)
 และใสรหัสสวนลด “OFMVISAW500” ในขั้นตอนการชำระเงิน เม�อซื้อผาน OfficeMate Website, Mobile App
   หรือ Chat&Shop
• สงวนสิทธิ์ ในการไดรับสวนลด 1 สิทธิ์ / หมายเลขสมาชิก The 1 หรือ 1 อีเมล ตลอดระยะเวลารายการ
• สวนลดนี้สามารถใชไดเฉพาะสินคาที่รวมรายการ ยกเวนสินคากลุมกระดาษ ปริ้นเตอร หมึกพิมพ โทนเนอร,
 เคร�องมัลติฟงกชั่นทุกรายการ บริการ KERRYEXPRESS สงพัสดุดวน และกลองพัสดุ อุปกรณแพคกิ้ง,
 กระเชาของขวัญทุกชนิด, สินคา Clearance รหัสสินคาที่ลงทายดวยเลข 4 และสินคากลุม Marketplace
 (สินคาที่มีรหัสขึ้นตนดวย OFMY และ MKP)
• รายการสงเสริมการขายนี้ ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นสงเสริมการขายอ�นได และไมสามารถใชรหัสสวนลดนี้
 กับคาจัดสงสินคาได
• ระยะเวลารายการ 1 มีนาคม 2564 - 30 เมษายน 2564
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย และเง�อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
• กรณียกเลิกการสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกคืนสวนลดและคะแนน The 1 ที่ลูกคาไดรับ

รับสวนลด 500 บาท* 
เม�อชอปครบ 5,000 บาท / เซลลสลิป
ใชรหัส “OFMVS500” เม�อชอปที่รานออฟฟศเมท
และรหัส “OFMVISAW500” เม�อชอปออนไลน


