
เง่ือนไขการรบัส่วนลด SABAIJAI 

 
1. รับส่วนลด 100 บาท 2 ครั้ง สําหรับผู้ใช้บริการท่ีชําระค่าบริการด้วย GrabPay (การชําระค่าบริการผ่านบตัร
เครดิตหรือเดบติ) เป็นครั้งแรก และเลือกชําระค่าบรกิารด้วยบตัรเครดิตหรือเดบติ VISA / MasterCard / 
American Express / UnionPay / JCB จากธนาคารท่ีร่วมกจิกรรมส่งเสรมิการขาย – โดยระบุรหัสส่วนลด 
“SABAIJAI” 
2.ลูกค้าต้องใส่รหัสส่วนลด “SABAIJAI” สําหรับการชําระค่าบรกิารด้วย GrabPay ครัง้แรกเท่าน้ัน โดยลูกค้า 1 ท่าน
มีสิทธิใช้ส่วนลดน้ีได้ 2 ครั้งเท่าน้ัน 
3. ผู้ใช้จะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดดังกล่าว 
4.ส่วนลดน้ีไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป ไม่สามารถแลกเปล่ียน หรือคืนเป็นเงินสด 
5.ส่วนลดน้ีใช้ไดก้ับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win), GrabBike 
(Delivery) รหัสส่วนลดน้ีไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า) 
6. จํากัดรหัสส่วนลดจํานวน 100,000 สิทธิตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 
7. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริม่ตั้งแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2561 
8. รหัสส่วนลดน้ีไม่สามารถใชร้่วมกบัรายการสง่เสรมิการขายอื่นๆ ได ้
9. GRAB ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และใน
กรณีท่ีมีข้อพิพาท คําตดัสินของบริษัทถอืเป็นท่ีสิ้นสดุ 
10. ในกรณีท่ีต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500 

 
Terms and conditions for “SABAIJAI” promo code 
 
1.Users receive 100 Baht discount x 2 Times when paying Grab services via GrabPay (payment for 
Grab’s services with credit/debit cards) for the first time and selected to pay with VISA / 
MasterCard / American Express / UnionPay / JCB from participating banks and apply promo code 
“SABAIJAI”. 
2.Eligible users must be New to GrabPay and apply promo code “SABAIJAI” when paying for Grab 
service with GrabPay for the first time only. Users are eligible for this promo code for 2 times. 
3.Users are responsible for extra charges that may occur after discount reduction. 
4.This promo code cannot be used in future Grab usages and cannot be exchanged or rebate as 
cash. 
5.This promo code is only applicable for JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike 
(Win), and GrabBike (Delivery). This promo code is not applicable for Advanced Booking. 
6.This promo code is limit to 100,000 usages for the entire promotional campaign period. 
7.This promotional campaign period is from 23 May - 31 July 2018 
8. This promo code cannot be used together with any other promotional campaign. 
9. Grab reserves the right to modify any terms and conditions of the co-marketing activity without 
prior notification. Grab reserves the right to arbitrate any controversy that may occur as a result 
of this activity. 
10.For more information please contact Grab Call Center 02 021 2500. 
 


