
 

 

 
 

ประชาสมัพนัธสิ์ทธิประโยชน์สมาชิกหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทัว่ประเทศ  ผา่น  Application TCC 
Connect  เพยีง Download Application ไดรั้บสิทธิพเิศษมากมาย อาทิเช่น 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับสิทธิประโยชน์ส่วนลดพิเศษในการใช้บริการกับ
เครือข่ายสถานบริการที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ กว่า 1,394 ราย ประกอบด้วย 
- ร้านอาหาร 583 ราย       -   โรงแรม 214 ราย     
- ของฝาก 189 ราย           -  บริการ 408 ราย 

 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับไปรษณย์ีไทย 
มอบส่วนลดพเิศษสูงสุด 15% เม่ือใชบ้ริการส่งด่วนพเิศษ EMS ในประเทศ ณ ที่ท  าการไปรษณียท์ุกแห่ง
ทัว่ประเทศ เพือ่ช่วยเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัแก่ผูป้ระกอบการ ระยะเวลามอบส่วนลดถึงเดือนธนัวาคม 2564 
 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ BDMS Wellness Clinic  
ใส่ใจสุขภาพไปกบั BDMS Wellness Clinic เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ส าหรับประธานหอการคา้จงัหวดั 
และประธาน YEC รับส่วนลด 10% ในบริการทุกคลินิก  และส าหรับสมาชิกหอการคา้จงัหวดั รับสวนลด 
5% ในบริการของทุกคลินิก ทั้งน้ีตั้งแต่วนัที่ 3 ธนัวาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564  
 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ นกแอร์ 
- ฟรีโหลดน ้ าหนกัสมัภาระ 10 กิโลกรัม 
- ไดรั้บสิทธิพเิศษในการส ารองที่นัง่เทียบเท่าราชการ 
- รับส่วนลดการจองที่นัง่ 

จองที่สถานีหรือสนามบิน รับส่วนลด ดงัน้ี 
- บตัรโดยสารประเภท Nok X-Tra ไดรั้บส่วนลด 50 บาท 

        -  บตัรโดยสารประเภท Nok Max ไดรั้บส่วนลด 100 บาท 
        จองผา่น WWW.nokair.com รับส่วนลด 
                    -  ไดรั้บ TCC Voucher ส่วนลด 100 บาท จ านวน 10,000 โคด้ 
 เร่ิมใชสิ้ทธ์ิไดต้ั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564 
 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ Bangkok Airways รับสิทธิพิเศษเที่ยวเท่าราชการ 
- ส่วนลดค่าบตัรโดยสาร 10% จากบตัรโดยสารราคาปรกติ ส าหรับทุกเสน้ทางบินทั้งในและระหวา่ง

ประเทศ ส าหรับสมาชิกหอการคา้ และผูติ้ดตามอีก 1 ท่าน 
- ฟรีโหลดกระเป๋า 50 กิโลกรัม 
- เปล่ียนแปลงวนัเดินทางหรือเที่ยวบินไดไ้ม่จ  ากดั (การเปล่ียนแปลงไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงก่อนเดินทาง) 
- สะสมคะแนนกบั FlyerBonus ได ้
- ฟรีหอ้งรับรอง Boutique Lounge / มุมรับรอง บริการของวา่งและเคร่ืองด่ืมก่อนขึ้นเคร่ือง 



 

 

- ฟรีอาหารทุกเที่ยวบิน 
- เลือกที่นัง่ 

(วนัเดินทาง โปรดแสดงบตัรประชาชน + บตัรสมาชิกหอการคา้ ณ เคา้เตอร์เช็คอิน 
เร่ิมใชสิ้ทธ์ิไดต้ั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
. 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ Air Asia รับสิทธิพิเศษเที่ยวเท่าราชการ 
- ฟรีโหลดกระเป๋า 40 กิโลกรัม 
- ฟรีอาหารร้อนๆ พร้อมเคร่ืองด่ืม 
- ที่นัง่ HOT Seat 
- ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 20 กิโลกรัม 
- สามารถเปล่ียนแปลงวนัเดินทางล่วงหนา้ 24 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
- ก าหนดสิทธิพเิศษ 5 เสน้ทาง ประกอบดว้ย 

1. ภายในประเทศทุกเสน้ทาง 
2. ไทย - กลุ่มประเทศ CLMV  
    (กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) 
3. ไทย - มาเก๊า และ ฮ่องกง 
4. ดอนเมือง – บาหลี (อินโดนิเซีย) 
5. ดอนเมือง – พทุธคยา (อินเดีย)  

                 5 เงื่อนไข  
    1. สามารถเดินทางในวนัธรรมดา เสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 2. ราคาบตัรโดยสาร (ราคากลาง) ณ วนั เวลา ที่ซ้ือบตัรโดยสาร (ไม่ใช่ราคาโปรโมชัน่ หรือราคา 
           ที่แสดงใน Website หรือ Application)  
 3. การเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง อาจมีค่าส่วนต่างตามจริง (หากบตัรโดยสารในเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกวา่) 
 4. การส ารองที่นัง่ทุกประเภทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก/คืนเงินทุกประการ 
 5. ขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ สายการบินสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 
           ล่วงหนา้  (ไม่สามารถแยกรายการค่าโดยสารและค่าบริการเสริมอ่ืนได)้ 
 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ VIET JET 
1. สมาชิกหอการคา้ฯ แสดงบตัร Virtual Card ผ่าน TCC Connect เม่ือท าการ Check in รับเพิ่มทนัที 

น ้ าหนกัสมัภาระอีก 15 กิโลกรัม 
2. สามารถมีผูติ้ดตามได ้4 ท่าน (ตอ้งเป็นเลข Booking เดียวกนั) 

เงื่อนไข  1.บตัรโดยสารราคาคงที่ตลอดปี (ยกเวน้วนัหยดุเทศกาล) 
      2. สามารถเปล่ียนแปลงการเดินทาง โดยไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมไม่จ ากดัจ านวนคร้ังก่อน                    
          เวลา เดินทาง 3 ชัว่โมง (เก็บเฉพาะส่วนต่าง หากมี) 

3. น ้ าหนกักระเป๋า 20 กิโลกรัม แสดงบตัร Virtual Card ผา่น TCC Connect เม่ือ Check in รับ  เพิม่ 15 กิโลกรัม 
เร่ิมใชสิ้ทธ์ิไดต้ั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 



 

 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ PTT  (บัตร Blue Card) 
รับสิทธิสะสมแตม้สองเท่า เม่ือสะสมคะแนน Blue Card จากการเติมน ้ ามนั PTT Station หรือซ้ือสินคา้ที่ 
Café Amazon  
- เติมน ้ ามนัครบทุก 1 ลิตร ไดรั้บคะแนนสะสม 2 คะแนน (เม่ือซ้ือน ้ ามนัครบ 500 บาทขึ้นไป) 
- ซ้ือสินคา้ครบทุก 20 บาท ไดรั้บคะแนน 2 คะแนน 

วธีิการสมคัรบตัร 
1. การสมัครบตัร Blue Card  สามารถสมัครได้ที่ PTT Stion และร้านคา้ที่ OR ก าหนด โดยแสดง

บตัรประชาชน เป็นหลกัฐานในการสมคัร (ผูท้ี่มีบตัรBlue Card แลว้ ไม่ตอ้งสมคัรใหม่) 
2. ลงทะเบียนบตัร Blue Card บน Website หอการคา้ไทย  

กรอกข้อมูลบัตร Blue Card ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ สะสมแตม้ X 2 บน Websit 
หอการคา้ไทย (www.thaichamber.org) โดยหอการคา้ไทยจะท าการตรวจสอบสถานการณ์เป็น
สมาชิก และประสาน OR เพื่อท าการผูกสิทธ์ิ (กระบวนการตรวจสอบและผูกสิทธ์ิใช้เวลา 2 
สปัดาห์ โดยจะแสดงผลทุกวนัที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน)  

รับสิทธ์ิไดต้ั้งแต่วนัที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

•  สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ CP All 
รับแตม้ ALL Point คูณ 2 เม่ือใช้จ่ายที่ 7-eleven ทุกสาขา ทุก 10 บาท รับแต้ม 6 แต้ม (ปรกติ 3 แต้ม) 
สามารถใช ้100 แตม้แทนเงินสด 1 บาท เพือ่ใชซ้ื้อสินคา้หรือแลกของฟรีเมียมที่ร่วมรายการ 

  

• สิทธิพิเศษการเข้าร่วมเป็นศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจ าปีการศึกษา 2564  
1. สนับสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลกัสูตร ส าหรับผูส้มคัรเรียนคณะ หรือสาขาใดก็ได ้เม่ือ

สมคัรผา่น  หอการคา้จงัหวดั 
2.  สนับสนุนค่าด าเนินการรับสมคัรแก่หอการคา้จงัหวดั ที่เป็นศูนยรั์บสมคัรนักศึกษาของมหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย ในอตัรา 5,000 บาท/ผูส้มคัรเรียน 1 คน เม่ือนกัเรียนจ่ายค่ามดัจ าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป 
3. หอการค้าจังหวดั ประชาสัมพันธ์ ในการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย 
4. ทุนอุดหนุนพเิศษส าหรับหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และหอการคา้จงัหวดั 

4.1 กรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  และกรรมการหอการคา้จงัหวดั ที่ 
ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน ได้รับทุนอุดหนุนพิเศษค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร  (ระดับ
ปริญญาตรี  4  ปี  ระดบัปริญญาโท  1  ปีคร่ึง / 2  ปี  และระดบัปริญญาเอก  3  ปี) 

4.2 บุตรของกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และบุตรของกรรมการหอการคา้ 
จงัหวดั (เป็นกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งในปัจจุบนั) ได้รับทุนอุดหนุนพิเศษค่าหน่วยกิต 10% ตลอด
หลกัสูตร (ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  ระดบัปริญญาโท  1  ปีคร่ึง /  2  ปี  และระดบั ปริญญาเอก  3  ปี) 

  4.3 เจา้หนา้ที่และบุตรของเจา้หนา้ที่ (ที่ปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั) ไดรั้บทุนอุดหนุนพเิศษค่าหน่วยกิต  
 10% ตลอดหลกัสูตร (ระดบัปริญญาตรี  4 ปี  ระดบัปริญญาโท  1 ปี คร่ึง / 2 ปี  และระดบั 
 ปริญญาเอก  3  ปี)  


