
1 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62

ส่วนลดพิเศษร้านอาหาร

สิทธิพิเศษส�ำหรับบัตรเครดิตธนำคำรกรุงเทพ
รับส่วนลดพิเศษ กวำ่ 20 ร้ำนอำหำรอร่อย 

Lakeside Coffee & Cuisine

ชัยภูมิ 084 589 1616     

ลด 10% อาหาร 

105/16 ม.6 ถ.รอบหนองตาดํา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เลย ดานัง สาขา 2

เลย 083 454 6777     

ลด 10% อาหาร 

458 บ้านกําเนิดเพชร ม.11 ถ.เลย-เชียงคาน จ.เลย

สวนอาหารกาบแก้ว

หนองบัวลำาภู

ลด 5% เมื่อทาน 1,000 บาท ขึ้นไป

ล้านลาภ by เบญพรศิริฟาร์ม

ลด 5% เมื่อทาน 1,000 บาท ขึ้นไป

ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 

หนองบัวลำาภู
083 360 5533     

042 359 045     

184 ม.14 ถ.หนองบัวลําภู-เลย อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 

ล้านลาภ-byเบญจพรศิริฟาร์ม จ.หนองบัวลําภู

KabKaewRestaurant

loeidanang2

Lake-Side-Coffee-Cuisine



อ้อ กาแฟสด

ลด 5% ขนมและเครื่องดื่ม 300 บาท ขึ้นไป

35/6 ม.3 ถ.อุดร-เลย ลําภู เมือง จ.หนองบัวลําภู 

เพ-ลาเพลิน Cafe & Food

092 426 1566

085 995 2616     

ลด 5%
191 ม.5 ถ.อุดร-ชุมแพ หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 

บ้านไม้ขาว

อุดรธานี 099 249 5664 

ฟร ีเครื่องดื่มสมุนไพร 1 แก้ว เมื่อทาน 800 บาท ขึ้นไป

38/1 ถ.ศุภกิจจรรยา อ.เมือง จ.อุดรธานี 

หนองบัวลำาภู

หนองบัวลำาภู

บิงซู เพ-ลา เพลิน / บิงซูทุเรียน 

(ชําระเงินผ่าน แอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking)

aorcoffee

เพ-ลาเพลิน-CafeFood

baanmaikhao.udon

Charms Cafe

084 029 2335      

ลด 10% เมื่อทาน 300 บาท ขึ้นไป  

72/79 ถ.อดุลยเดช 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 Velo Presso Cafe

อุดรธานี

089 569 1414

ลด 10% เมื่อทาน 200 บาท ขึ้นไป 

85/10 ถ.ทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี 

ร้านอาหารชายโขง

หนองคาย

ลด 5% เมื่อทาน 1,000 บาท ขึ้นไป

Baan Tuad Coffee House

ฟร ีขนมปัง 1 แผ่น เมื่อทานเครื่องดื่ม 300 บาท ขึ้นไป

081 873 4744 

091 492 6969 

3 ม.1 ถ.แก้ววรวุฒิ อ.เมือง จ.หนองคาย 

26-480 ถ.มีชัย เทศบาลเมืองหนองคาย จ.หนองคาย  

chaykhongrestaurent

BannThuad

velopressocafe

Charms-Cafe

อุดรธานี

หนองคาย

ครัวริมโขง

ลด 10% เมื่อทานอาหาร 1,000 บาท ขึ้นไป  
(ชําระเงินผ่าน แอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking)

ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 061 056 8964บึงกาฬ



กรีนคอนเนอร์ สกลนคร

042 711 073

ลด 5%
1773 ถ.รัฐพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร

สวนอาหารนรินทร์

มุกดาหาร 081 545 5188  

5/19 ถ.ชยางกูร ก. ซ.พลธิราช อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

สกลนคร

ทุกเมนูภายในร้าน

greencornersakonnakhon2

narinrestaurant

ลด 10% อาหาร

เฮือนกาฬสินธุ์–สวนดอนธรรม (ทัม)

กาฬสินธุ์  081 661 1141

ลด 10% เมื่อทานอาหาร 1,000 บาท ขึ้นไป (ชําระด้วยเงินสด 

โปรดแสดงบัตรเครดิต) ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค.62

49 ม.4 บ้านสะอาดใต้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

MACAFF coffee

มหาสารคาม 081 184 8431

ลด 5% เมื่อทานอาหาร 300 บาท ขึ้นไป

50/3 ถ.ถีนานนท์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

อารยฟาร์ม มหาสารคาม

มหาสารคาม

ลด 10% เมื่อทานอาหาร 150 บาท ขึ้นไป

Midori Cafe

ลด 10% เมนูในร้าน

Sit-in

ลด 5% เมื่อทานอาหาร 1,000 บาท ขึ้นไป

27/46 ซ.ปอยปรีง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

Cafe De Bu

089 057 5857

080 465 6688

339 ม.18 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ฟร ีเครื่องดื่มเย็น 1 แก้ว เมื่อทานอาหาร 300 บาท ขึ้นไป 

ร้อยเอ็ด

สุรินทร์

บุรีรัมย์

091 961 9515

087 984 1622 

 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  

119 ถ.ราชการดําเนิน อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด

Arayafarmmahasarakham

Midori-Cafe

macaffcoffee

cowboylao

sit.in.surin

CafeDeBu



เงื่อนไข  
• สงวนสิทธิ์สำ�หรับก�รชำ�ระด้วย บัตรเครดิตธน�ค�รกรุงเทพ และ/หรือ แอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking เท�่นั้น • ระยะเวล�โปรโมชั่น    

1 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 • สิทธิพิเศษนี้ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยอื่นๆ ได้ • เงื่อนไขร�ค�และโปรโมชั่น เป็นไปต�มที่ร้�นอ�ห�ร

กำ�หนด • กรณีมีข้อโต้แย้ง  คำ�ตัดสินของธน�ค�รถือเป็นที่สุด • ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกร�ยก�ร โดยมิต้องแจ้ง 

ให้ทร�บล่วงหน้�

บาร์โค่คาเฟ่

ศรีสะเกษ 045 612 852 

1502/53 ถ.ขุขันธ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

barcocafe

ลด 5% อ�ห�ร

กาแฟมิสอารีย์

084 029 2335      

ลด 10% ซื้อสินค�้ภ�ยในร�้น 500 บ�ท ขึ้นไป 

148/1 ถ.ประช�สัมพันธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

ลาบเป็ดคนลือ

ยโสธร 

086 894 2488 

ลด 5% เมื่อท�น 1,000 บ�ท ขึ้นไป 

205 ม.2 ต.อำ�น�จ อ.ลืออำ�น�จ จ.อำ�น�จเจริญ 

ร้านข้าวต้มปอแก้ว

อำานาจเจริญ

ลด 5% เมื่อท�น 1,000 บ�ท ขึ้นไป

ส้มตำาพรทิพย์

บ้านนาคาเฟ่

Saloon Coffee and Bar

080 047 9387 

ลด 5%
636 ถ.พิชิตรังสรรค์ อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

083 965 6928 

095 615 1243  

212 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำ�น�จเจริญ 

136 สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 

เมื่อท�น 500 บ�ท ขึ้นไป

ร้�นข้�วต้มปอแก้ว

Kaiyang.Prontip.Ubon

labpeadkonlue

missareecoffeeshop

SaloonCoffeeAndBarAtUbon

อำานาจเจริญ

อุบลราชธานี

ลด 5% เมื่อท�น 1,000 บ�ท ขึ้นไป

080 419 8491 

ต.แสนสุข อ.ว�รินชำ�ร�บ จ.อุบลร�ชธ�นี 

บ้�นน�-ค�เฟ่-อุบลร�ชธ�นี

ลด 10% เมื่อท�น 500 บ�ท ขึ้นไป


