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บริกิาริเดอะวิสิดอม (วิซี่า่ อนิฟิินิท) โดยธนาคาริกสิกริไทย ขอต้้อนริบัท่านส่่ 
“ที�สุดของเอกสิทธิ�เหนือริะดับ” ทั�งเริื�องการิบริหิาริควิามมั�งคั�งใหท่้าน
ส่่เป้้าหมายควิามสำาเริ็จที� เหนือกวิ่า ในด้านการิเงินส่วินบุคคล  
พริ้อมป้ริะสบการิณ์พิ์เศษเหนือริะดับในทุกโอกาสเพื�อให้ท่านได้ริับ
บริกิาริที�ดีที�สุด เพริาะทกุองคป์้ริะกอบเหล่านี� คือ ควิามสำาเริจ็ของการิ
ใช้ช้้วีิติ้สมบ่ริณ์แ์บบ ที�เริยีกได้วิา่เป้น็ “The Symbol of Smart Success”

THE WISDOM (VISA INFINITE)

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิ่�มเต่ิมได้ทีี่�
KBank Private Banking Contact Center 02-8888811

ทีุ่กวันั ติลอด 24 ชั่ั�วัโมง
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THE SYMBOL OF YOUR VISION

• บริิการิให้คำาป้ริึกษาในทุกมิติ้การิลงทุน โดย  
KBank Private Banking

• บริกิาริให้คำาแนะนำาเริื�องการิลงทุน ต้ามช้ว่ิงเวิลาที�
เหมาะสม  (Centralized Wealth Service) 

• สัมมนาใหค้วิามริ่จ้าก Wealth Guru ที�มชี้ื�อเสียง และ
ริบัขา่วิสาริเจาะลึกด้านการิลงทนุ เพื�อใหค้ณุ์ก้าวินำา
ทกุสถานการิณ์ก์าริลงทนุ 

• บริกิาริริายงานสริปุ้ข้อม่ลทางการิเงิน

• บริกิาริด่วินพิเศษในการิทำาธรุิกริริมทางการิเงิน  

• ศ่นยบ์ริกิาริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 

 

THE SYMBOL OF YOUR WELLNESS

• บริกิาริต้ริวิจสุขภาพป้ริะจำาป้ ีหริอื ต้ริวิจเฉพาะทาง 
ณ์ โริงพยาบาลช้ั�นนำา

• สิทธพิิเศษ VIP Service จาก BDMS Wellness Clinic, 
โริงพยาบาล MedPark, เคริอืโริงพยาบาลพญาไท, 
โริงพยาบาลพริะริาม 9 และ สถาบนัสุขภาพและควิาม
งามต้ริยัญา

• บริิการิป้ริึกษาแพทย์ออนไลน์ต้ลอด 24 ช้ม.  
จาก Samitivej Virtual Hospital

• ออกกำาลังกายที�ฟิิต้เนสคลับฟิริ ีณ์ ฟิิต้เนสช้ั�นนำา อาทิ 
Cascade Club, We Fitness และ Absolute You

THE SYMBOL OF YOUR JOURNEY

• บริิการิริถลีม่ซ่ีน ริับ-ส่ง สนามบิน พริ้อมบริิการิ
ต้้อนริบัและอำานวิยควิามสะดวิกที�สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ ิ
และสนามบนิต่้างป้ริะเทศที�ริว่ิมริายการิ

Highlight
สิิทธิพิิิเศษ 

2 0 2 3

ณ์ สาขา ของธนาคาริ (THE WISDOM Priority Service)

(KBank Private Banking Consolidated Statement)
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• บริกิาริห้องริบัริองพิเศษ Priority Pass Airport 
Lounge ณ์ สนามบินช้ั�นนำาต่้างป้ริะเทศทั�วิโลก  
พริ้อมผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน โดยไม่จำากัดจำานวินคริั�ง 
ในการิใช้้บริิการิ

• บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle Lounge   
ณ์ สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ ิและ สนามบนิดอนเมอืง

• บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Coral Lounge   
ณ์ สนามบนิภม่ภิาค

• บริกิาริพื�นที�นั�งพักผู่้อนก่อนขึ�นเคริื�องที� K Point KLUB 
ณ์ สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ิ

THE SYMBOL OF YOUR PLEASURE

• สัมผัู้สป้ริะสบการิณ์พิ์เศษกับกิจกริริมสุดเอก็ซ่ค์ลซ่่ฟีิ 
จากบริกิาริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย

• สิทธพิิเศษ ณ์ โริงแริม และ สป้าช้ั�นนำา อาทิ   
Four Seasons Resort Chiang Mai 

• สิทธพิิเศษ ณ์ ริา้นอาหาริ R-HAAN

• สิทธพิิเศษบริกิาริเริอืยอริช์้ Sailing Yacht Thailand

• บริกิาริที�จอดริถ ณ์ สามย่านมติ้ริทาวิน ์และ อื�น ๆ

• บริกิาริเลขาส่วินตั้วิต้ลอด 24 ช้ม.

 เพื�อเติ้มเต็้มทุกช้ว่ิงเวิลาอนัลำาค่าของท่าน ผู่้านการิด่แลอย่าง
เหนือริะดับจากธนาคาริ ริวิมถึงข่าวิสาริและสิทธิพิเศษต่้างๆ ที�ได้ 
คัดสริริมาใหท่้านโดยเฉพาะ  เพียงสมคัริผู่้านช้อ่งทางไลน ์@KBank Live 
เมน่  THE WISDOM PRIVILEGE

* เมื�อสมัคริบริิการิแล้วิ ท่านจะสามาริถต้ริวิจสอบ สิทธิป้ริะโยช้น์และ 
สถานะของท่านที�เมน่ STATUS

วิธิิกีารสิมััครเพ่ิ�อใช้บ้รกิาร THE WISDOM PRIVILEGE ผ่่านทาง
ช้อ่งทางไลน์

1.     Scan QR นี� เพื�อสมคัริผู่้านช้อ่งทางไลน ์ 
    @KBank Live

2. ลงทะเบยีนด้วิยบตั้ริป้ริะช้าช้นและหมายเลขโทริศัพท์

3.     เขา้ส่่เมน่ THE WISDOM PRIVILEGE

     (ปุ้�มริป่้กล่องของขวิญั)
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สารบญั
เดอะวิสิดอม (วิซี่า่ อนิฟิินิท) กสิกริไทย  

ที�สุด ... ของเอกสิทธิ�เหนือริะดับ

16. THE SYMBOL OF YOUR VISION

• บริกิาริใหค้ำาป้ริกึษาในทกุมติิ้การิลงทนุ   
โดย KBank Private Banking

• บริกิาริให้คำาแนะนำาเริื�องการิลงทุน ต้ามช้ว่ิงเวิลาที�
เหมาะสม  (Centralized Wealth Service)

• บริิการิเช้ื�อมการิลงทุนในต้ลาดสำาคัญทั�วิโลก  
ผู่้าน KS One Application  
(All in One Investment Application)

• บทวิเิคริาะหก์าริลงทุน และ ข้อม่ลควิามเคลื�อนไหวิ
ทางเศริษฐกิจ โดย บริษัิท ศ่นยว์ิจิยักสิกริไทย จำากัด 
(K–Econ & K-Business Analysis)

•  บริิการิริายงานสริุป้ข้อม่ลทางการิเงิน   
(KBank Private Banking Consolidated Statement)

• THE WISDOM Onward e-Newsletter 
ริายเดือน

•  ริับ e-Multimedia Publication  
“Perfect Wealth”

• บริิการิข้อม่ลข่าวิสาริโดยต้ริงจากผู้่้เช้ี�ยวิช้าญ  
ทาง LINE Official Account: @Kprivatebanking 
และ KBank Private Banking YouTube Channel

22. Superior Financial Privilege

• บริิการิด่วินพิเศษการิทำาธุริกริริมทางการิเงิน  
ณ์ สาขาของธนาคาริ 

• ศ่นยบ์ริกิาริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
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• บริกิาริต้่้นิริภัยเดอะวิสิดอมกสิกริไทย

• สิทธิ�ยกเวิ้นค่าธริริมเนียมต่้างๆ ในการิใช้้บริิการิ
ทางการิเงนิ 

• วิงเงนิพิเศษเพื�อซ่ื�อขายหลักทริพัย์

• KBank Private Banking Contact Center  
02-8888811

38. THE SYMBOL OF YOUR WELLNESS

• บริิการิต้ริวิจสุขภาพป้ริะจำาป้ี หริือ บริิการิต้ริวิจ
เฉพาะทาง ณ์ โริงพยาบาลช้ั�นนำา 

• ป้ริึกษาแพทย์ออนไลน์ 24 ช้ม.จาก Samitivej  
Virtual Hospital 

• สิทธพิิเศษจากโริงพยาบาลในเคริอืโริงพยาบาลช้ั�นนำา

• สิทธพิิเศษ VIP Service จาก BDMS Wellness Clinic 
โริงพยาบาล MedPark  เคริอืโริงพยาบาลพญาไท  
โริงพยาบาลพริะริาม 9 และ สถาบันสุขภาพและ
ควิามงามต้ริยัญา

• บริกิาริต้ริวิจสแกนริา่งกาย 3 มติิ้ จาก สถาบนัสุขภาพ
และควิามงามต้ริยัญา 

• บริกิาริฟิิต้เนส ณ์ โริงแริม และ ฟิิต้เนสคลับช้ั�นนำาทั�ง
ในกริงุเทพ และ ต่้างจงัหวิดั 

• บริิการิทำาสะอาดและฆ่่าเช้ื�อโริคที�นอนจาก  
De Hygienique (Thailand)

60. THE SYMBOL OF YOUR JOURNEY

• บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Priority Pass Airport Lounge 
ณ์ สนามบนิช้ั�นนำาทั�วิโลก 

• บริกิาริริถลีม่ซ่นีริบั-ส่ง สนามบนิ พริอ้มบริกิาริต้้อนริบั
และอำานวิยควิามสะดวิกที�สนามบินสุวิริริณ์ภ่ม ิ 
และสนามบนิต่้างป้ริะเทศที�ริว่ิมริายการิ 

• บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle Lounge   
ณ์ สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ ิ

• บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle Lounge   
ณ์ สนามบนิดอนเมอืง 

• บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Coral Lounge   
ณ์ สนามบนิภม่ภิาค 

• บริกิาริพื�นที�นั�งพักผู่้อนก่อนขึ�นเคริื�องที�   
K Point KLUB ณ์ สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ิ

• บริิการิให้ควิามช้่วิยเหลือฉุกเฉินยามเดินทาง 
ไป้ต่้างป้ริะเทศ

• แผู้นป้ริะกันอุบั ติ้ เห ตุ้  และค่าริักษาพยาบาล 
ริะหวิา่งเดินทาง

74. THE SYMBOL OF YOUR PLEASURE

• สัมผัู้สป้ริะสบการิณ์พิ์เศษกับกิจกริริมสุดเอก็ซ่ค์ลซ่่ฟีิ
จากบริกิาริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 

• สิทธพิิเศษ ณ์ โริงแริม และ สป้า ช้ั�นนำา

• สิทธพิิเศษ ณ์ ริา้นอาหาริ R-HAAN

• สิทธิพิเศษ บริิการิเริือยอช้ท ์ 
Sailing Yacht Thailand

• บริกิาริที�จอดริถ ณ์ ศ่นยก์าริค้าช้ั�นนำา 

• บริกิาริเลขาส่วินตั้วิต้ลอด 24 ช้ม.
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K B a n k   

T H E  W I S D O M  ( V I SA  I N F I N I T E )   C a rd 

ยิินดีีต้้อนรบัท่านเข้า้ส่่ิที�สุิดีข้องเอกสิิทธิิ�เหน่อระดัีบ

อกีหนึ�งเอกสิทธิ�เหนือริะดับในริป่้แบบบตั้ริเคริดิต้ 
ที�ท่านสามาริถใช้แ้สดงสิทธิ�เพื�อริบัสิทธพิิเศษจากธนาคาริ 
และพันธมติ้ริที�ริว่ิมริายการิ

T H E    
I D E N T I T Y   
O F  S M A R T    
S U C C E S S



THE 

SYMBOL 

OF YOUR 

VISION



The Symbol  
of Your Vision

บรกิารใหค้ำาปรกึษาในทุกมิัติ้การลงทุน  
โดียิ KBank Private Banking

 บริกิาริใหค้ำาป้ริกึษาด้านการิลงทนุส่วินบุคคล (Private Investment) 
ผู่้านทีมงานไพริเวิทแบงคเ์กอริร์ิะดับมอือาช้พี ที�ใหค้ำาแนะนำาเริื�องการิ
จดัสริริเงนิลงทนุริะยะยาวิ บนริะดับควิามเสี�ยงที�เหมาะสม โดยยึดหลัก
การิการิกริะจายควิามเสี�ยงอย่างเป้น็ริะบบ (Asset Allocation) 

 ทั�งยังพริอ้มป้ริะสานผู้่้เช้ี�ยวิช้าญทั�งจากภายในธนาคาริ และ
บริษัิทพันธมติ้ริ เพื�อสริา้งคำาแนะนำาเฉพาะคณุ์ ที�คริอบคลมุทกุป้ริะเภท
สินทริพัย ์ ทั�งส่วินบุคคล และคริอบคริวัิ มุ่งเป้้าสริา้งป้ริะโยช้นส่์งสุด 
ใหท่้านอย่างยั�งยืน

บรกิารใหค้ำาแนะนำาเร่�องการลงทนุ ต้ามัช้ว่ิงเวิลาที�เหมัาะสิมั 
(Centralized Wealth Service)

บริกิาริใหค้ำาแนะนำาเริื�องการิลงทนุโดยเจา้หน้าที�ใหค้ำาป้ริกึษาการิลงทนุ
ที�เหมาะสมกับควิามต้้องการิลก่ค้า

วิธิิกีารสิมััครใช้บ้รกิาร:  
 กริุณ์าสมัคริใช้้บริิการิ ได้ที�  KBank Private Banking  
Contact Center 02-8888811

ขอ้กำาหนดและเงื�อนไขการิใช้สิ้ทธิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) ที�มยีอดเงนิฝาก เงนิลงทนุ 
กับธนาคาริเฉลี�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้ 

- 

- ขอสงวินสิทธิ�ในการิเป้ลี�ยนแป้ลงข้อกำาหนด และ
เงื�อนไขโดยมต้ิ้องแจง้ใหท้ริาบล่วิงหน้า

บรกิารเช้่�อมัการลงทุนในต้ลาดีสิำาคัญทั�วิโลก  
ผ่่าน KS One Application (All in One Investment 
Application)

• เสิริฟ์ิข้อม่ลลงทุน และ บทวิิเคริาะหก์องทุน  
หุน้ไทย และ ต่้างป้ริะเทศ 

• ริับข่าวิหุ้นและการิลงทุนฉับไวิด้วิยเมน่  
KS BREAKING NEWS จากทีม KS RESEARCH

• ซ่ื�อ - ขายกองทุน และ หุ้นต่้างป้ริะเทศริวิมถึง 
เช้ื�อมต่้อแพลต้ฟิอริม์ซ่ื�อ - ขายหุ้นไทย

• จดัการิพอริต์้การิลงทนุ ริวิมพอริต์้ทกุสินทริพัย ์คริบ 
จบในที�เดียวิ

• สะดวิกสุดทกุธรุิกริริมออนไลน ์ทั�งฝาก ถอนเงนิ 
แลกเป้ลี�ยนสกลุเงนิต่้างป้ริะเทศ และ อื�น ๆ  
สะดวิก ริวิดเริว็ิ ป้ลอดภัย

เอกสิิทธิิ�เฉพิาะผ้่่ถ่ือบัต้รเดีอะวิสิิดีอมักสิิกรไทยิ (วิซี่า่ อนิฟิินิท)
ที�มีบัญช้ีซ่ื�อขายหลักทริพัยกั์บบริษัิท หลักทริพัยก์สิกริไทย 
จำากัด (มหาช้น) และ สมคัริริบับริกิาริเท่านั�น สนใจเป้ดิบญัช้ี
ซ่ื�อขายหลักทริพัย ์Scan QR Code

สิทธพิิเศษนี� ไม่สามาริถโอนสิทธิ�ให้ผู้่้อื�น หริอื แลกเป้ลี�ยนได้
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บรกิารบทวิเิคราะหก์ารลงทุน และ ข้อ้ม่ัลควิามัเคล่�อนไหวิ
ทางเศรษฐกิจ โดียิ บริษัท ศ่นยิว์ิิจัยิกสิิกรไทยิ จำากัดี        
(K–Econ & K-Business Analysis)

 ลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) สามาริถใช้บ้ริกิาริ 
K-Econ & K-Business Analysis บนเวิบ็ไซ่ต้ศ่์นยว์ิจิยักสิกริไทย ซ่ึ�ง
ริวิบริวิมริายงานวิิเคริาะหว์ิิจัย ทั�งในภาคเศริษฐกิจริะดับจุลภาค 
มหภาค ภาคการิเงิน และ ภาคเศริษฐกิจไทย-ต่้างป้ริะเทศ โดยเน้น
กริะแสของขา่วิสาริขอ้ม่ลที�กำาลังเป้น็ที�จบัต้ามองในขณ์ะนั�น นอกจาก
นี� ยงัป้ริะกอบด้วิยดัช้นีเศริษฐกิจ ริายงานภาวิะต้ลาดเงนิและต้ลาดทนุ
ภาวิะเงินต้ริาต่้างป้ริะเทศ ต้ลอดจนบทวิเิคริาะหแ์นวิโน้มธุริกิจ และ 
บทควิาม K SME Analysis เพื�อยกริะดับวิสัิยทัศนใ์นการิวิางแผู้นและ
ดำาเนินธรุิกิจของท่าน

บรกิารรายิงานสิรปุข้อ้ม่ัลทางการเงนิ   
(KBank Private Banking Consolidated Statement)

เพิ�มควิามสะดวิกในการิต้ริวิจสอบทริัพยสิ์นทางการิเงิน และ การิ
บริหิาริสัดส่วินทริพัยสิ์นทั�งหมดที�ท่านได้ลงทนุไวิกั้บธนาคาริกสิกริไทย
ในริายงานฉบบัเดียวิ อาทิ

• ริายงานผู้ลดำาเนินงานการิจัดพอริท์การิลงทุน 
(Portfolio Performance Report)

• ริายงานแสดงสริุป้สถานภาพเงินลงทุน  
(Outstanding Report)

• ริายงานสริปุ้การิเคลื�อนไหวิของผู้ลิต้ภัณ์ฑ์ก์องทุน 
(Transaction Report)

วิิธิีการสิมััคร: ท่านสามาริถแจ้งควิามป้ริะสงค์ใช้้บริิการิได้ที�  
KBank Private Banking Contact Center 02-8888811

หมายเหตุ้:

• สำาหริบัลก่ค้าที�ได้ริบัอนุมติั้บตั้ริใหม ่ธนาคาริจะจดัส่ง 
KBank Private Banking Consolidated Statement 
ใหท่้านทางอเีมลภายใน 2 เดือนหลังจากการิสมคัริ
ใช้บ้ริกิาริ

• ริายงานสริปุ้ผู้ลการิดำาเนินงานด้านการิออม และการิ
ลงทุนเป้็นเพียงข้อม่ลเบื�องต้้นซ่ึ�งอาจไม่คริบถ้วิน
สมบ่ริณ์ ์ โดยธนาคาริจะไม่ริบัผิู้ดช้อบในควิามเสีย
หายใดๆ ที�อาจเกิดขึ�นจากการินำาขอ้ม่ลดังกล่าวิไป้ใช้้
ไมว่ิา่กริณี์ใดๆ

• สงวินสิทธิ�เฉพาะลก่ค้า KBank Private Banking 
เท่านั�น

• ม่ลค่าบญัช้ลีงทนุในกองทนุริวิม และ หลักทริพัย ์อาจ
คลาดเคลื�อน เมื�อมกีาริซ่ื�อ–ขายหน่วิยลงทนุหริอืใน
ริะหวิา่งการิป้ดิริอบบญัช้ี

• เฉพาะการิลงทนุผู่้านธนาคาริกสิกริไทย
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THE WISDOM Onward e-Newsletter รายิเด่ีอน

บริกิาริขา่วิสาริ ควิามริ่ท้างธรุิกิจ และ คำาแนะนำาด้านการิลงทนุ ริวิมทั�ง
อปั้เดต้สิทธพิิเศษ และ บริกิาริจากเดอะวิสิดอมกสิกริไทยริายเดือน  
ผู่้านการิเพิ�มเพื�อน และ ลงทะเบียนบนช้่องทางไลน ์ @KBankLive, 
SMS และ/หริอื อเีมล 

นิต้ยิสิารอเิล็กทรอนิกสิ ์“Perfect Wealth”   
(PERFECT WEALTH e-Multimedia Publication)

นิต้ยสาริอเิล็กทริอนิกสเ์พื�อถ่ายทอดนิยาม “ควิามมั�งคั�งที�สมบ่ริณ์”์  
ที�หมายริวิมถึงทุกเริื�องริาวิของช้ีวิติ้เพื�อควิามมั�งคั�งที�ยั�งยืน ที�ไม่ใช้ ่
แค่ม่ลค่าทริพัยสิ์น แต่้ริวิมถึงการิคงริกัษาสินทริพัยเ์พื�อส่งต่้อจากริุน่
ส่่ริุน่ และการิต่้อยอดเพื�อแบง่ป้นัไป้ส่่มติิ้อื�น ๆ  ทั�งของต้นเอง คริอบคริวัิ 
และสังคม ผู่้านการิถ่ายทอดโดยบุคคลต้้นเริื�องซ่ึ� งเป้็นล่กค้า 
ผู้่้ทริงเกียริติ้ของธนาคาริกสิกริไทย LINE OFFICIAL ACCOUNT KBank PRIVATE BANKING

YOUTUBE CHANNEL

บรกิารข้อ้ม่ัล ควิามัเคล่�อนไหวิต้ลาดี และกลยุิทธิ ์
การลงทุนผ่่านทาง LINE Official Account และ 
YouTube Channel

ริบัข่าวิสาริ เศริษฐกิจ ควิามเคลื�อนไหวิต้ลาดลงทุน และบทวิเิคริาะห์
โดยต้ริงจากทีมงานผู้่้เช้ี�ยวิช้าญได้ทาง LINE Official Account  
ID: @Kprivatebanking และ KBank Private Banking YouTube 
Channel
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Superior   
Financial Privilege

บรกิารด่ีวินพิิเศษในการทำาธิรุกรรมัทางการเงนิ ณ สิาข้า 
ข้องธินาคาร (THE WISDOM Priority Service)

บริกิาริพิเศษเพื�อให้การิทำาธุริกริริมที�ธนาคาริเป้็นเริื�องง่าย สะดวิก 
ริวิดเริว็ิ เพียงท่านแสดงบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่่า อนิฟิินิท)  
ที�พนักงานต้้อนริบั หริอื ริด่บตั้ริ เดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท)
ที�เคริื�องกดริบับตั้ริคิวิ   

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิิดีอมัเลานจ ์Flagship   
(THE WISDOM LOUNGE @)

เหนือริะดับมากยิ�งขึ�นด้วิยศ่นยบ์ริกิาริเดอะวิสิดอมเลานจใ์จกลางเมอืง 
ที�โดดเด่น หริห่ริา สงา่งามพริอ้มสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกต่้าง ๆ  ที�จะมอบ
ป้ริะสบการิณ์พิ์เศษทั�งด้านการิเงนิ และ ต้อบสนองช้วีิติ้ส่วินตั้วิใหแ้ก่
ท่านได้อย่างคริบวิงจริ 

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิิดีอมัเลานจ ์ณ โรงแรมั โซ่ แบงคอก 
(THE WISDOM LOUNGE @ SO/ BANGKOK) 

เป้ดิใหบ้ริกิาริทกุวินั เวิลา 09.00 - 20.00 น. โทริ. 02-5627787-8

ศ่นยิบ์ริการเดีอะวิิสิดีอมัเลานจ ์ ณ เซ่็นทรัลเอ็มับาสิซ่ ี
(THE WISDOM LOUNGE @ CENTRAL EMBASSY)

เป้ดิใหบ้ริกิาริทกุวินั เวิลา 10.30 - 19.30 น. โทริ. 02-1605600-4

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิิดีอมัเลานจ ์ณ สิยิามัพิารากอน 
(THE WISDOM LOUNGE @ SIAM PARAGON)

เป้ดิใหบ้ริกิาริทกุวินั เวิลา 10.30 - 19.30 น. โทริ. 02-6109751-3

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิิดีอมัเลานจ ์ณ เอม็ัควิอเทียิร ์  
(THE WISDOM LOUNGE @ EMQUARTIER)

เป้ดิใหบ้ริกิาริทกุวินั โทริ. 02-0036532-4  
วินัจนัทริ ์– ศุกริ ์เวิลา 10.30 - 20.00 น  
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์เวิลา 10.30 - 19.30 น

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิิดีอมัเลานจ ์ณ ไอคอนสิยิามั  
(THE WISDOM LOUNGE @ ICONSIAM)

เป้ดิใหบ้ริกิาริทกุวินั เวิลา 11.00 - 20.00 น. โทริ. 02-0497940-44

วิิธิีการรับสิิทธิิ�:  กริุณ์าริับสิทธิ�ผู่้านช้่องทางไลน ์ @KBank Live  
เมน่ THE WISDOM PRIVILEGE ก่อนเขา้ใช้บ้ริกิาริทกุคริั�ง

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้ศ่้นยิบ์รกิาร  
เดีอะวิสิิดีอมัเลานจ ์Flagship:

- สามาริถมีผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่าน ในกริณี์ที�มีผู้่้ติ้ดต้าม
มากกวิา่ 1 ท่าน จะต้้องใช้ค้ะแนนสะสมภายในบัต้ริ
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) แลกสิทธิ�การิ
เข้าใช้้ 2,000 คะแนนต่้อผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน (เด็กที�
มอีายุน้อยกวิา่ 4 ป้ ีสามาริถเขา้ใช้ไ้ด้โดยไมต้่้องแลก
คะแนนสะสม)

- กริุณ์าจองห้องป้ริะชุ้มล่วิงหน้าอย่างน้อย 3 วิัน
ทำาการิ ผู่้าน KBank Private Banking Contact 
Center 02-8888811 หริอืที�เจา้หน้าที�ป้ริะจำาศ่นยฯ์ 
ที�ท่านป้ริะสงคใ์ช้บ้ริกิาริ
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- กริณี์ที�ล่กค้าป้ริะสงคใ์ช้้ห้องป้ริะชุ้มทันทีโดยไม่ได้
จองล่วิงหน้า โป้ริดแจ้งกับเจ้าหน้าที�ป้ริะจำาศ่นยฯ์ 
เพื�อต้ริวิจสอบห้องก่อน หากไม่มีล่กค้าท่านอื�นใช้้
บริกิาริอย่่ จงึสามาริถใหบ้ริกิาริลก่ค้าได้

- ล่กค้าสามาริถใช้้บริิการิห้องป้ริะชุ้มได้คริั�งละ  
2 ช้ั�วิโมง และ ไมเ่กิน 4 คริั�งต่้อเดือน

- กริณี์ล่กค้าป้ริะสงคย์กเลิกการิจองใช้้ห้องป้ริะชุ้ม 
กริณุ์าแจง้ล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินัทำาการิ

- ขอสงวินสิทธิ�การิให้บริิการิเฉพาะท่านสมาช้ิก 
ที�คงสถานะการิเป้็นล่กค้าเดอะวิิสดอมกสิกริไทย  
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) ต้ามเกณ์ฑ์ที์�ธนาคาริกำาหนด เท่านั�น 

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิิดีอมัเลานจ ์ณ อาคารคลาวิ บายิ เคแบงก ์ 
(THE WISDOM LOUNGE @ KLOUD by KBank)

เป้ดิใหบ้ริกิาริทกุวินั เวิลา 10.00 - 20.00 น. โทริ. 085-4861505

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�:  กริณุ์าลงทะเบยีนเขา้ใช้บ้ริกิาริ โดยผู่้านช้อ่งทาง
ไลน ์KLOUD by KBank ทกุคริั�ง ในกริณี์ที�ยังไมเ่คยลงทะเบยีนไลน ์ 
KLOUD by KBank สามาริถทำาได้โดยกดเพิ�มเพื�อน และ ค้นหา  
@kloudbykbank 

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้ศ่้นยิบ์รกิารเดีอะวิสิิดีอมัเลานจ ์ 
ณ อาคารคลาวิ บายิ เคแบงก:์

- สามาริถมีผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่าน ในกริณี์ที�มีผู้่้ติ้ดต้าม
มากกวิา่ 1 ท่าน จะต้้องใช้ค้ะแนนสะสมภายในบัต้ริ
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) แลกสิทธิ�การิ
เข้าใช้้ 2,000 คะแนนต่้อผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน (เด็กที�
มอีายุน้อยกวิา่ 4 ป้ ีสามาริถเขา้ใช้ไ้ด้โดยไมต้่้องแลก
คะแนนสะสม)

- สามาริถมีผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่าน โดยทำาการิเพิ�ม 
ผู้่้ติ้ดต้ามผู่้านช้อ่งทางไลน ์KLOUD by KBank 

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิิดีอมัเลานจ ์ณ หา้งสิรรพิสิินค้า 
(THE WISDOM LOUNGE @ Department store)

ห้องริับริองพิเศษเหนือริะดับ พริ้อมสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกสบาย  
เป้็นส่วินตั้วิในการิพักผู่้อน พริ้อมบริิการิของวิ่าง และ เคริื�องดื�ม  
ณ์ หา้งสริริพสินค้าต่้างๆ 

ต้ริวิจสอบหริอืค้นหาที�ตั้�งของ THE WISDOM LOUNGE ริวิมถึง 
ริายละเอยีดเพิ�มเติ้มอื�น  ๆได้ที� www.kasikornbank.com/THEWISDOM

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�:  กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
(บตั้ริหลัก หริอื บตั้ริเสริมิ) เพื�อลงทะเบยีนเขา้ใช้บ้ริกิาริทกุคริั�ง

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้บ้รกิาร THE WISDOM LOUNGE: 

- สามาริถมีผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่าน ในกริณี์ที�มีผู้่้ติ้ดต้าม
มากกวิา่ 1 ท่าน จะต้้องใช้ค้ะแนนสะสมภายในบัต้ริ
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) แลกสิทธิ�การิ
เข้าใช้ ้ 2,000 คะแนน ต่้อผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน (เด็กที�
มีอายุน้อยกวิา่ 4 ป้ี สามาริถเข้าใช้โ้ดยไม่ต้้องแลก
คะแนนสะสม)

- กริุณ์าจองห้องป้ริะชุ้มล่วิงหน้าอย่างน้อย 3 วิัน
ทำาการิ ผู่้าน KBank Private Banking Contact 
Center 02-8888811 หริอืที�เจา้หน้าที�ป้ริะจำาศ่นย์
ที�ท่านป้ริะสงคใ์ช้บ้ริกิาริ 

- กริณี์ที�ล่กค้าป้ริะสงคใ์ช้้ห้องป้ริะชุ้มทันทีโดยไม่ได้
จองล่วิงหน้า โป้ริดแจ้งกับเจ้าหน้าที�ป้ริะจำาศ่นยฯ์ 

- สามาริถใช้้บริกิาริเก้าอี�นวิดภายในศ่นยฯ์ ได้วินัละ  
1  ค ริั� ง  โ ด ย ทำา ก า ริ จ อ ง ผู่้ า น ช้่ อ ง ท า ง ไ ล น ์ 
KLOUD by KBank ก่อนการิใช้้บริิการิ 

- ขอสงวินสิทธิ�การิให้บริิการิเฉพาะท่านสมาช้ิก 
ที�คงสถานะการิเป้็นล่กค้าเดอะวิิสดอมกสิกริไทย  
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) ต้ามเกณ์ฑ์ที์�ธนาคาริกำาหนดเท่านั�น 

- ขอ้กำาหนด และ เงื�อนไขการิใช้บ้ริกิาริอื�น ๆ  เป้น็ไป้ต้ามขอ้
กำาหนดการิใช้ส้ถานที�ของอาคาริ KLOUD by KBank 
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เพื�อต้ริวิจสอบห้องก่อน หากไม่มีล่กค้าท่านอื�นใช้้
บริกิาริอย่่ จงึสามาริถใหบ้ริกิาริลก่ค้าได้

- ล่กค้าสามาริถใช้้บริิการิห้องป้ริะชุ้มได้คริั�งละ  
2 ช้ั�วิโมง และ ไมเ่กิน 4 คริั�งต่้อเดือน

- กริณี์ล่กค้าป้ริะสงคย์กเลิกการิจองใช้้ห้องป้ริะชุ้ม 
กริณุ์าแจง้ล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินัทำาการิ

- ขอสงวินสิทธิ�การิให้บริกิาริเฉพาะท่านสมาช้ิกที�คง
สถานะการิเป็้นล่กค้าเดอะวิิสดอมกสิกริไทย  
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) ต้ามเกณ์ฑ์ที์�ธนาคาริกำาหนดเท่านั�น

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิิดีอมัเซ่น็เต้อร ์  
(THE WISDOM Center)

หอ้งริบัริองเหนือริะดับ เพื�อเป้น็ศ่นยก์ลางในการิใหบ้ริกิาริทางการิเงนิ
ของธนาคาริกสิกริไทย ต้ลอดจนอำานวิยควิามสะดวิกใหท่้านค้นหาขอ้ม่ล 
และ จดัการิป้ริะช้มุส่วินตั้วิ พริอ้มสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกคริบครินั ได้แก่

• มุมริบัริอง: มุมสำาหริบัพักผู่้อน หริอื ริบัริองแขกส่วินตั้วิ
ของท่าน

• หอ้งป้ริะช้มุส่วินตั้วิ: บริกิาริหอ้งป้ริะช้มุพิเศษ ในย่าน
ธรุิกิจสำาคัญ 

ต้ริวิจสอบหริอืค้นหาที�ตั้�งของ THE WISDOM Center ริวิมถึงริาย
ละเอยีดเพิ�มเติ้มอื�นๆ ได้ที� www.kasikornbank.com/THEWISDOM

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�:  กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
(บตั้ริหลัก หริอื บตั้ริเสริมิ) เพื�อลงทะเบยีนเขา้ใช้บ้ริกิาริทกุคริั�ง

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้บ้รกิาร THE WISDOM Center :

- สามาริถมีผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่าน ในกริณี์ที�มีผู้่้ติ้ดต้าม
มากกวิา่ 1 ท่าน จะต้้องใช้ค้ะแนนสะสมภายในบัต้ริ
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) แลกสิทธิ�การิ
เข้าใช้ ้ 2,000 คะแนน ต่้อผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน (เด็กที�
มีอายุน้อยกวิ่า 4 ป้ี สามาริถเข้าใช้้ได้โดยไม่ต้้อง 
แลกคะแนนสะสม)

- กริุณ์าจองห้องป้ริะชุ้มล่วิงหน้าอย่างน้อย 3 วิัน
ทำาการิ ผู่้าน KBank Private Banking Contact 
Center 02-8888811 หริือ ที�เจ้าหน้าที�ป้ริะจำา
ศ่นยฯ์ ที�ท่านป้ริะสงคใ์ช้บ้ริกิาริ 

- กริณี์ที�ล่กค้าป้ริะสงคใ์ช้้ห้องป้ริะชุ้มทันทีโดยไม่ได้
จองล่วิงหน้า โป้ริดแจ้งกับเจ้าหน้าที�ป้ริะจำาศ่นยฯ์ 
เพื�อต้ริวิจสอบห้องก่อน หากไม่มีล่กค้าท่านอื�นใช้้
บริกิาริอย่่ จงึสามาริถใหบ้ริกิาริลก่ค้าได้

- ล่กค้าสามาริถใช้้บริิการิห้องป้ริะชุ้มได้คริั�งละ 2 
ช้ั�วิโมง และ ไมเ่กิน 4 คริั�งต่้อเดือน

- กริณี์ล่กค้าป้ริะสงคย์กเลิกการิจองใช้้ห้องป้ริะชุ้ม 
กริณุ์าแจง้ล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินัทำาการิ

- ขอสงวินสิทธิ�การิให้บริิการิเฉพาะท่านสมาช้ิก 
ที�คงสถานะการิเป้็นล่กค้าเดอะวิิสดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) ต้ามเกณ์ฑ์ที์�ธนาคาริกำาหนด เท่านั�น

มุัมัรบัรองลก่ค้าเดีอะวิสิิดีอมั (THE WISDOM Corner)

เพิ�มควิามสะดวิกสบายและเป็้นส่วินตั้วิในการิทำาธรุิกริริมทางการิเงนิ 
ที�ทำาใหป้้ริะสบการิณ์ก์าริมาธนาคาริของท่านไมเ่หมอืนเดิมอกีต่้อไป้ เป้ดิ
ใหบ้ริกิาริในวินัเวิลาทำาการิของสาขาธนาคาริ 

ต้ริวิจสอบหริอืค้นหาที�ตั้�งของ THE WISDOM Corner ริวิมถึงริาย
ละเอยีดเพิ�มเติ้มอื�นๆ ได้ที� www.kasikornbank.com/THEWISDOM

ศ่นยิบ์รกิาร K-Med Club by THE WISDOM มัหาวิทิยิาลัยิ
เช้ยีิงใหม่ั (K-Med Club Chiang Mai University)

เพิ�มควิามสะดวิกสบายและเป็้นส่วินตั้วิในการิทำาธรุิกริริมทางการิเงนิ
แก่อาจาริยแ์พทยข์องมหาวิทิยาลัยเช้ยีงใหม ่ เป้ดิใหบ้ริกิาริในวินัเวิลา
ทำาการิของสาขาธนาคาริ โทริ. 053-289170-1

 27  26 THE WISDOM (VISA INFINITE)    ||    THE WISDOM (VISA INFINITE)



บรกิารต้่้นิรภััยิเดีอะวิสิิดีอมักสิิกรไทยิ  
(THE WISDOM Center with Safe Deposit Box)

บริกิาริต้่้นิริภัยสำาหริบัลก่ค้าผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
ภายใต้้ริะบบริักษาควิามป้ลอดภัยมาต้ริฐานริะดับสากล บนทำาเล
ใจกลางเมือง ต้อบริับควิามสะดวิกทั�งทางธุริกิจ และช้ีวิิต้ส่วินตั้วิ 
ต้กแต่้งอย่างหริ่หริาพริ้อมห้องแต่้งตั้วิ มุมริับริองพิเศษ แ ล ะ  
ห้องป้ริะชุ้มส่วินตั้วิ ที�จัดไวิ้คอยอำานวิยควิามสะดวิกให้แก่ท่าน 

ศ่นยิบ์ริการต้่้นิรภััยิเดีอะวิิสิดีอมักสิิกรไทยิ เปดิีบริการพิร้อมัวิัน
เวิลาทำาการสิาข้า

สาขา

กรงุเทพิฯ และ ปรมิัณฑล

สาขาเซ่น็ทริลัเอม็บาสซ่ี
สาขาเอม็ควิอเทียริ์
สาขาพาริาไดซ่ ์พาริค์ 2
สาขาสยามพาริากอน
สาขาเซ่น็ทริลั บางนา
สาขาเซ่น็ทริลั เวิสต้เ์กต้
สาขาซ่คีอนสแควิริ ์2
สาขาถนนแจง้วิฒันะ
สาขาบางบอน
สาขาสำานักพหลโยธนิ
สาขาสุขุมวิทิ 101

 

02-1605600-4
02-0036532-4
02-7460067-8
02-6109751-3
02-3987240-2
02-1942913-17
02-3217432-6
02-9829760-5
02-8998330-7
02-2731212
02-7417661-5

เบอริโ์ทริศัพท์

สาขา เบอริโ์ทริศัพท์

ต่้างจงัหวิดัี

สาขาถนนสุขุมวิทิ  
ช้ลบุริ ี1 
สาขาเซ่น็ทริลั ริะยอง

 

038-273862

038-656494 
038-942660

สาขาแมส่าย

สาขาถนนเศริษฐกิจ 1 
สมุทริสาคริ
สาขาถนนโริจนะ อยุธยา
สาขาบา้นโป้�ง
สาขาภเ่ก็ต้  

สาขาเซ่น็ทริลั ช้ลบุริี
สาขาถนนช้า้งคลาน 
เช้ยีงใหม่

       053-640786-90

034-816662-9

035-213870-2
032-344676-80
076-211558 
076-212139
038-053616
053-281850

ต้ริวิจสอบหริอืค้นหาที�ตั้�งของ THE WISDOM Center with Safe 
D e p o s i t  B o x  ริ วิ ม ถึ ง ริ า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ� ม เ ติ้ ม อื� น  ๆ  ไ ด้ ที�  
www.kasikornbank.com/THEWISDOM

วิธิิกีารสิมััครใช้บ้รกิาร : กริณุ์าติ้ดต่้อเจา้หน้าที�ดแ่ลควิามสัมพันธข์อง
ท่าน หริอื เจา้หน้าที�สาขาของศ่นยบ์ริกิาริต้่้นิริภัยที�ท่านสนใจใช้บ้ริกิาริ
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ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใหบ้รกิารต้่้นิรภััยิ:

- สำาหริบัลก่ค้าใหม่ที�มีควิามป้ริะสงคจ์ะใช้สิ้ทธิ� ต้้องมี
การิลงทนุในผู้ลิต้ภัณ์ฑ์กั์บธนาคาริกสิกริไทย ตั้�งแต่้ 
150 ล้านบาทขึ�นไป้ ที�มอีายุการิลงทนุ 6 เดือนขึ�นไป้ 
เช้่น เงินฝากป้ริะจำาป้ริะเภท 6 เดือนขึ�นไป้ หุ้นก่้
ธนาคาริกสิกริไทย และ/หริอื กองทนุต้ามที�ธนาคาริ
กำาหนด ริับสิทธิพิเศษ 1 ท่าน ต่้อ 1 สิทธิ� (ทั�งนี�  
การิใช้้สิทธิ�ของขนาดต้่้นิริภัย ขึ�นอย่่กับอตั้ริาการิ
ลงทนุในผู้ลิต้ภัณ์ฑ์กั์บธนาคาริกสิกริไทย)

- สำาหริบัลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
ที�มีเงินฝาก และ/หริอื เงินลงทุนกับธนาคาริกสิกริ
ไทยในป้ริะเทศไทย ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้ ณ์ วินั
ที�สมคัริขอใช้บ้ริกิาริ 

- เงนิฝาก และ/หริอื เงนิลงทนุขา้งต้้น จะต้้องอย่่ในนาม
บุคคลธริริมดา เท่านั�น

- อายุ 20 ป้บีริบ่ิริณ์ข์ึ�นไป้

- สัญช้าติ้ไทยเท่านั�น

- ขอสงวินสิทธิ�การิยกเวิน้ค่าธริริมเนียมริายป้ ี1 ท่าน 
ต่้อ 1 ต้่้ เท่านั�น

การิใช้สิ้ทธิ�ยกเวิน้ค่าธริริมเนียมริายป้ ีในป้ถัีดไป้: ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�
ยกเวิน้ค่าธริริมเนียมริายป้ี สำาหริบัล่กค้าที�คงยอดเงนิฝาก และ/หริอื 
เงนิลงทนุกับธนาคาริกสิกริไทย เฉลี�ยยอ้นหลัง 12 เดือน และ ยอดเงนิ
ฝาก และ/หริอื เงนิลงทนุกับธนาคาริกสิกริไทย ณ์ ป้จัจบุนั ต้ริงต้าม
เกณ์ฑ์เ์งินฝาก และ/หริอื เงินลงทุนที�ธนาคาริกำาหนด หริอื ช้ำาริะค่า
ธริริมเนียมริายป้ต่ี้ออายุต้ามอตั้ริาขา้งต้้น เพื�อใช้ต้่้้นิริภัยต่้อเนื�องจาก
ป้แีริก (ลก่ค้าสามาริถริบัสิทธพิิเศษได้ 1 ท่าน ต่้อ 1 สิทธิ�)

หริอืสำาหริบัลก่ค้าที�ยอดเงนิฝาก และ/หริอื เงนิลงทนุกับธนาคาริกสิกริ
ไทย ไม่ต้ริงต้ามเกณ์ฑ์ที์�ธนาคาริกำาหนด สามาริถช้ำาริะค่าธริริมเนียม
ริายป้ต่ี้ออายุต้ามอตั้ริาขา้งต้้น เพื�อใช้ต้่้้นิริภัยต่้อเนื�องจากป้แีริกได้

1. สาขาซ่คีอน สแควิริ ์2

2. สาขาเซ่น็ทริลั บางนา

3. สาขาเซ่น็ทริลั ช้ลบุริ ี

4. สาขาเซ่น็ทริลั ริะยอง

5. สาขาเซ่น็ทริลั เวิสต้เ์กต้

6. ศ่นยบ์ริกิาริเดอะวิสิดอม 
พาริาไดซ่ ์พาริค์ 2

7. สาขาถนนแจง้วิฒันะ

8. สาขาบางบอน

9.  สาขาสุขุมวิทิ 101

10. สาขาถนนโริจนะ อยุธยา

11. สาขาบา้นโป่้ง

12. สาขาถนนสุขุมวิทิ ช้ลบุริ ี1

13. สาขาถนนเศริษฐกิจ 1 
สมุทริสาคริ

14. สาขาถนนช้า้งคลาน 
เช้ยีงใหม่

15. สาขาแมส่าย

16. สาขาภเ่ก็ต้

1. สาขาเอม็ควิอเทียริ ์

2.  สาขาเซ่น็ทริลัเอม็บาสซ่ี

3.  ศ่นยบ์ริกิาริเดอะวิสิดอม 
สยามพาริากอน

THE WISDOM  Safe  
Deposit 

THE WISDOM  Safe  
Deposit Box Center @

THE WISDOM Safe  
Deposit Box Center
สาขาสำานักพหลโยธนิ 

M1 3,745 10

M1 8,560 10

M1 16,050 10

M2 3,745 30

M2 12,840 30

M2 26,750 30

L 5,350 50

L 16,050 50

L 37,450 50

อตั้ราค่าธิรรมัเนียิมั และหลักเกณฑก์ารยิกเวิน้ค่า 
ธิรรมัเนียิมัต้่้นิรภััยิสิำาหรับล่กค้าเดีอะวิิสิดีอมักสิิกรไทยิ 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) 

ริป่้แบบ ขนาดต้่้

ค่า 
ธริริมเนียม

ริายปี้ 
(ริวิม VAT) 

(บาท)

เกณ์ฑ์เ์งนิ
ฝาก/เงนิ

ลงทนุการิใช้้
บริกิาริ/ยกเวิน้
ค่าธริริมเนียม
ริายปี้* (หน่วิย : 

ล้านบาท)
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หมัายิเหต้:ุ * สำาหริบัลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) ที�มี
เงนิฝาก และ/หริอื เงนิลงทนุ ที�อย่่ในนามบุคคลธริริมดา เท่านั�น โดย 
จะนับยอดริวิมผู้ลิต้ภัณ์ฑ์ข์องบริษัิทของธนาคาริกสิกริไทย ที�อย่่ใน
ป้ริะเทศไทยทั�งหมดที�ล่กค้าถือคริองอย่่ (เงินฝาก, กองทุนริวิม  
(เฉพาะที�ลงทนุผู่้านธนาคาริกสิกริไทย และ บลจ. กสิกริไทย โดยต้ริง 
เท่านั�น ไม่นับริวิมที�ลงทุนผู่้าน Selling Agent อื�น) หุ้นก่้ด้อยสิทธิ
ธนาคาริกสิกริไทย, และ กองทุนส่วินบุคคลกสิกริไทย) และ/หริือ  
ต้ามเงื�อนไขที�ธนาคาริกำาหนด

สิิทธิิ�ยิกเวิน้ค่าธิรรมัเนียิมัและได้ีรบัอตั้ราพิิเศษต่้าง ๆ  
ในการใช้บ้รกิารทางการเงิน (THE WISDOM Financial 
Privilege)

เอกสิทธิ�ที�เหนือกวิา่ในเริื�องการิยกเวิน้ค่าธริริมเนียมต่้าง ๆ ในการิใช้้
บริกิาริทางการิเงนิ ดังนี�

• ยกเวิ้นค่าธริริมเนียมการิซ่ื�อ Cashier Cheque  
12 ฉบบั (ต่้อป้)ี

• ยกเวิน้ค่าธริริมเนียมการิซ่ื�อ Gift Cheque ต้ามริป่้
แบบช้ดุมาต้ริฐานของธนาคาริ 12 ฉบบั (ต่้อป้)ี

• ยกเวิน้ค่าธริริมเนียมการิโอนเงนิริะหวิา่งบญัช้อีอมทริพัย ์
และ บญัช้กีริะแสริายวินัโดยอตั้โนมติั้

• ยกเวิน้ค่าธริริมเนียมการิซ่ื�อสมุดเช้็คเดอะวิสิดอม  
5 เล่ม (ต่้อป้)ี *

• ยกเวิน้ค่าธริริมเนียมการิริกัษาบญัช้เีงนิฝากออมทริพัย ์
และบญัช้เีงนิฝากกริะแสริายวินั 

• ยกเวิน้ค่าธริริมเนียมในการิออกหนังสือริบัริองฐานะ
ทางการิเงนิ 

• ยกเวิน้ค่าธริริมเนียมการิขอริายการิเดินบัญช้ีเงิน
ฝากออมทริัพย์ และ/หริือ บัญช้ีกริะแสริายวิัน  
(ในริป่้แบบกริะดาษ) **

• ยกเวิน้ค่าธริริมเนียมในการิออกสมุดค่่ฝากในกริณี์
สมุดหาย

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้บ้รกิาร:

- กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
(บตั้ริหลัก) เพื�อขอริบัสิทธิ� ณ์ สาขาของธนาคาริกสิกริไทย

- ขอสงวินสิทธิ�การิโอนสิทธิ�ใหกั้บบุคคลอื�นในทกุกริณี์

- ทางธนาคาริขอยกเลิกการิได้ริบัสิทธิ�ขา้งต้้น นับจาก 
วิันที�สถานะการิเป้็นล่กค้าเดอะวิิสดอมกสิกริไทย  
(วิีซ่่า อนิฟิินิท) สิ�นสุดลง  

* กริณุ์าแสดงบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บัต้ริหลัก) พริอ้ม
ด้วิยบตั้ริกำานัลเดอะวิสิดอมเช้ค็ เพื�อขอริบัสิทธิ� ณ์ สาขาของธนาคาริกสิกริไทย 
ล่กค้าต้้องทำาการิแจง้เป้ลี�ยนสมุดเช้็คเป้็นเดอะวิสิดอมเช้็คผู่้านทาง KBank 
Private Banking Contact Center 02-8888811 ซ่ึ�งสมุดเช้ค็จะถก่เป้ลี�ยน
เป้็นเดอะวิสิดอมเช้ค็ภายใน 3 วินัทำาการิหลังจากแจง้เป้ลี�ยน และไม่สามาริถ
โอนสิทธิ�ให้บุคคลอื�นได้ (ทางธนาคาริจะส่งบัต้ริกำานัลเดอะวิสิดอมเช้็คไป้ให ้
สำาหริบัลก่ค้าที�เคยสั�งเช้ค็เดอะวิสิดอมแล้วิในป้ ี2021 - 2022 ในกริณี์ที�ไมไ่ด้
ริับบัต้ริกำานัลเดอะวิิสดอมเช้็ค กริุณ์าติ้ดต่้อที� KBank Private Banking 
Contact Center 02-8888811)

** ขอสงวินสิทธิ�การิขอริายการิเดินบญัช้เีงนิฝากออกทริพัย ์และ/หริอื บญัช้ี
กริะแสริายวินั ไมเ่กิน 1 ป้ยี้อนหลัง นับจากวินัที�ขอหนังสือฯ

วิงเงนิซ่่�อข้ายิหลักทรพัิยิพิ์ิเศษ

ริบัวิงเงนิซ่ื�อ - ขายหลักทริพัยทั์นที 5 ล้านบาท เพื�อเป้ดิบญัช้ซี่ื�อ - ขาย
หลักทริพัยกั์บ บริษัิท หลักทริพัยก์สิกริไทย จำากัด (มหาช้น) เมื�อแสดง
บตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท)

สิอบถืามัเพิิ�มัเติ้มั: ศ่นยล์่กค้าสัมพันธ ์ บริษัิท หลักทริพัยก์สิกริไทย 
จำากัด (มหาช้น) โทริ. 02-6960011

 33  32 THE WISDOM (VISA INFINITE)    ||    THE WISDOM (VISA INFINITE)



KBank Private Banking Contact Center                           
02-8888811

บริกิาริหมายเลขโทริศัพทพิ์เศษสำาหริบัลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่่า อนิฟิินิท) โดยเจา้หน้าที�ธนาคาริกสิกริไทยที�พริอ้มให้
บริกิาริท่านทกุวินัต้ลอด 24 ช้ั�วิโมง เพื�อใหบ้ริกิาริขอ้ม่ลด้าน
การิเงนิพื�นฐาน และ ทำาธรุิกริริมทางการิเงนิต่้างๆ การิจอง
บริกิาริสิทธปิ้ริะโยช้น ์ต้ลอดจนบริกิาริเลขานุการิส่วินตั้วิที�จะ
ช้ว่ิยอำานวิยควิามสะดวิกเพื�อริองริบัการิใช้ช้้วีิติ้ของท่าน อาทิ  
จองโริงแริม จองตั้�วิเคริื�องบิน ส่งของขวิัญส่งดอกไม้ให ้
คนพิเศษ บริกิาริให้ควิามช้่วิยเหลือบนท้องถนน บริกิาริให ้
คำาป้ริึกษาในการิซ่่อมแซ่มบ้าน
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THE 

SYMBOL 

OF YOUR 

WELLNESS



The Symbol  
of Your Wellness

บรกิารต้รวิจสุิข้ภัาพิประจำาป ีหรอ่ บรกิารต้รวิจเฉพิาะทาง 
(THE WISDOM Annual Health Check-Up)

ริบัสิทธพิิเศษในการิต้ริวิจสุขภาพป้ริะจำาป้ ีหริอื เลือกริบับริกิาริต้ริวิจ
เฉพาะทางต้ามควิามต้้องการิของท่าน 1 คริั�งโดยไม่มีค่าใช้้จ่าย  
ณ์ โริงพยาบาลช้ั�นนำา 

สิิทธิพิิิเศษที�สิามัารถืเล่อกรบัได้ี

1. โป้ริแกริมต้ริวิจสุขภาพป้ริะจำาป้ ีโดยมรีิายละเอยีดริายการิต้ริวิจสุขภาพ ดังนี�

• พบแพทย ์(Physical Examination)

• ต้ริวิจควิามสมบ่ริณ์ข์องเมด็เลือด (CBC)

• ต้ริวิจริะดับนำาต้าลในเส้นเลือด (FBS)

• ต้ริวิจการิทำางานของตั้บ (SGPT, SGOT, Alkaline 
phosphatase)

• ต้ริวิจการิทำางานของไต้ (Creatinine, BUN)

• ต้ริวิจหาริะดับกริดย่ริกิในเลือด (Uric Acid)

• ต้ริวิจหาริะดับไขมันในเลือด (Cholesterol ,  
Triglyceride, HDL, LDL)

• ต้ริวิจป้สัสาวิะอย่างสมบ่ริณ์ ์(Urine Exam)

• เอกซ่เริยป์้อดและหวัิใจ (Chest X-Ray)

• ต้ริวิจคลื�นไฟิฟิา้หวัิใจ (EKG)

• ริายงานผู้ลต้ริวิจ (Report)

รายิละเอยีิดีบรกิารต้รวิจเฉพิาะทาง * ดัีงนี�

2. บริกิาริฉีดวิคัซ่นีไขห้วิดัใหญ่ 4 สายพันธุ ์จำานวิน 2 เขม็ สำาหริบัริบั
บริกิาริพริอ้มกัน 2 ท่าน (ริวิมค่าแพทยแ์ล้วิ) – Influenza Vaccine

3. บริกิาริต้ริวิจมะเริง็ป้ากมดลก่โดยส่ติ้นริแีพทย ์ 
(ริวิมค่าแพทยแ์ล้วิ) – Liquid – Based Cytology

4. บริกิาริต้ริวิจมะเริง็ต่้อมลก่หมาก (PSA)  
(ริวิมค่าแพทยแ์ล้วิ) – Prostate Specific Antigen (PSA)

*สำาหริบับริกิาริต้ริวิจเฉพาะทาง สามาริถใช้บ้ริกิาริได้เฉพาะโริงพยาบาลในเคริอื 
BDMS ที�ริว่ิมริายการิ ได้แก่ ริพ.กริงุเทพ (ซ่.ศ่นยว์ิจิยั) ริพ.กริงุเทพพัทยา 
ริพ.กริงุเทพริะยอง ริพ.กริงุเทพต้ริาด ริพ.กริงุเทพจนัทบุริ ีริพ.กริงุเทพภเ่ก็ต้ 
ริพ.กริงุเทพหาดใหญ่ ริพ.กริงุเทพริาช้สีมา ริพ.กริงุเทพอดุริ ริพ.กริงุเทพ
ขอนแก่น ริพ.กริงุเทพหวัิหนิ ริพ.กริงุเทพสนามจนัทริ ์ ริพ.กริงุเทพเช้ยีงริาย 
ริพ.กริงุเทพสิริโิริจน ์ริพ.สมติิ้เวิช้ ไช้น่าทาวิน ์ริพ.สมติิ้เวิช้ ธนบุริ ีริพ.สมติิ้เวิช้ 
ศริรีิาช้า ริพ.เป้าโล พหลโยธนิ และ ริพ.เป้าโล พริะป้ริะแดง

โรงพิยิาบาลที�เข้า้รว่ิมัโครงการต้รวิจสุิข้ภัาพิประจำาป ี 
ได้ีแก่

• เคริอืโริงพยาบาลกริงุเทพ: ริพ.กริงุเทพ (ซ่.ศ่นยว์ิจิยั) 
ริพ.กริงุเทพพัทยา ริพ.กริงุเทพริะยอง ริพ.กริงุเทพต้ริาด 
ริพ.กริงุเทพจนัทบุริ ีริพ.กริงุเทพภเ่ก็ต้ ริพ.กริงุเทพหาดใหญ่ 
ริพ.กริงุเทพสมุย ริพ.กริงุเทพสุริาษฎริ ์ริพ.กริงุเทพริาช้สีมา 
ริพ.กริงุเทพอดุริ ริพ.กริงุเทพขอนแก่น ริพ.กริงุเทพหวัิหนิ 
ริพ.กริุงเทพสนามจันทริ ์ ริพ.กริุงเทพเช้ียงใหม ่
ริพ.กริงุเทพพิษณุ์โลก ริพ.กริงุเทพเช้ียงริาย และ 
ริพ.กริงุเทพสิริโิริจน์

• เคริือโริงพยาบาลสมิติ้เวิช้: ริพ.สมิติ้เวิช้ สุขุมวิิท 
ริพ.สมิติ้เวิช้ ศริีนคริินทริ ์ ริพ.สมิติ้เวิช้ ศริีริาช้า 
ริพ.สมติิ้เวิช้ ธนบุริ ีและ ริพ.สมติิ้เวิช้ ไช้น่าทาวิน ์

• เ ค ริือ โ ริ ง พ ย า บ า ล พ ญ า ไ ท :  ริ พ . พ ญ า ไ ท  1 
ริพ.พญาไท 2 ริพ.พญาไท 3 ริพ.พญาไท ศริรีิาช้า 
และ ริพ.พญาไท นวิมนิทริ์

• เคริือโริงพยาบาลเป้าโล: ริพ.เป้าโล พหลโยธิน 
ริพ.เป้าโล โช้คช้ยั 4 ริพ.เป้าโล สมุทริป้ริาการิ และ 
ริพ.เป้าโล พริะป้ริะแดง

• โริงพยาบาลเอกช้ยั จงัหวิดัสมุทริสาคริ

• โริงพยาบาลเมอืงริาช้ จงัหวิดัริาช้บุริี
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• โริงพยาบาลนครินิทริ ์จงัหวิดันคริศริธีริริมริาช้

• โริงพยาบาลริาช้ธานี จงัหวิดัพริะนคริศริอียุธยา

• โริงพยาบาลศริสีวิริริค ์จงัหวิดันคริสวิริริค์

• โริงพยาบาลพิษณุ์เวิช้ จงัหวิดัพิษณุ์โลก

• โริงพยาบาลเกษมริาษฎริ์ ศริีบุริินทริ์ จังหวิัด
เช้ยีงริาย

• โริงพยาบาลอบุลริกัษ ์ธนบุริ ีจงัหวิดัอบุลริาช้ธานี

สำาหริบัท่านที�เลือกริบัสิทธพิิเศษในการิต้ริวิจสุขภาพป้ริะจำาป้ ี จะได้ริบั
บตั้ริช้วีิวิฒันะแวิลโ่กลด ์ (Chivawattana Value Gold) เพื�อริบัสิทธิ
ป้ริะโยช้น์ต่้างๆ ณ์ เคริือโริงพยาบาลกริุงเทพ เคริือโริงพยาบาล
สมติิ้เวิช้ เคริอืโริงพยาบาลพญาไท และ เคริอืโริงพยาบาลเป้าโล อาทิ

• ส่ิวินลดี 30% สำาหริับค่าห้องพัก เมื�อเข้าริักษา 
แบบผู้่้ป้�วิยใน 

• ส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่าริกัษาพยาบาลผู้่้ป้�วิยใน-นอก

• ส่ิวินลดี 5 - 10% สำาหริบัค่าบริกิาริค่าทันต้กริริม

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�:  กริณุ์าสำาริองสิทธิ�ผู่้านช้อ่งทางไลน ์@KBank Live 
เมน่ THE WISDOM PRIVILEGE ก่อนเขา้ใช้บ้ริกิาริทกุคริั�ง

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บตั้ริหลัก) ที�มยีอดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริ
เฉลี�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้ 

- ใช้สิ้ทธิ�ได้ 1 คริั�งต่้อป้ต่ี้อท่านเท่านั�น นับริวิมทกุช้อ่ง
ทาง และ ขอสงวินสิทธิ�การิจอง 1 สิทธิ�ต่้อการิจอง 
1 คริั�ง

- สิทธิพิเศษนี�  ไม่สามาริถโอนสิทธิ�ให้ ผู้่้อื�น หริือ  
แลกเป้ลี�ยนได้

- ต้ริวิจสอบริายละเอยีดเพิ�มเติ้มเกี�ยวิกับการิบริกิาริ 
เงื�อนไข และ ข้อยกเวิ้น ของบริิการิต่้างๆ ได้ที� 

KBank Private Banking Contact Center  
02-8888811หริอื ช้่องทางไลน ์ @KBank Live  
ในหน้าเมน่ THE WISDOM PRIVILEGE

- สงวินสิทธิ�การิให้บริกิาริ เฉพาะล่กค้าที�ป้ฎิบัติ้ต้าม 
ขั�นต้อนการิจองสิทธิ� 

- ไมอ่นุโลมการิใช้สิ้ทธิ�ผิู้ดเงื�อนไขทกุกริณี์ (การิเขา้ใช้้
บริกิาริโดยไมจ่องล่วิงหน้า ไมอ่นุโลมทกุกริณี์)

- ธนาคาริสงวินสิทธิ�ในการิจำากัดจำานวินล่กค้า 
ต่้อเดือนที�ใช้บ้ริกิาริ

- ท่านสามาริถเป้ลี�ยนแป้ลง และ แก้ไขวินันัดหมาย โดย
แจง้ล่วิงหน้าอย่างน้อย 5 วินัทำาการิ ได้ที�ช้อ่งทางไลน ์
@KBank Live เมน่ THE WISDOM PRIVILEGE

- กริณุ์าแสดงเอกสาริยืนยันการิจองสิทธิ� พริอ้มกับ
บตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย ณ์ เคานเ์ต้อริโ์ริงพยาบาล

บรกิารปรกึษาแพิทยิอ์อนไลน ์ต้ลอดี 24 ช้มั.  
จาก Samitivej Virtual Hospital 

ป้ริกึษาแพทยทั์�วิไป้ของสมิติ้เวิช้ 15 นาที (ยกเวิน้แพทยเ์ฉพาะทาง) 
โดยไมม่ค่ีาใช้จ้า่ย

วิิธิีการรับสิิทธิิ�: กริุณ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้าผู่้าน KBank Private 
Banking Contact Center 02-8888811  

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- สำาหริบัผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
(บตั้ริหลัก) เท่านั�น

- ใช้สิ้ทธิ�ได้ 1 คริั�ง ต่้อป้ ีต่้อท่าน เท่านั�น และ ขอสงวินสิทธิ�
การิจอง 1 สิทธิ�ต่้อการิจอง 1 คริั�ง 

- สิทธิ�มจีำานวินจำากัด

- สิทธพิิเศษนี� ไมส่ามาริถโอนสิทธิ�ใหผู้่้้อื�น หริอืแลกเป้ลี�ยนได้ 

- ขอสงวินสิทธิ�ในการิเป้ลี�ยนแป้ลงข้อกำาหนด และ
เงื�อนไขโดยมต้ิ้องแจง้ใหท้ริาบล่วิงหน้า
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สิิทธิพิิิเศษหลากหลายิจากเครอ่โรงพิยิาบาลช้ั�นนำา

สิิทธิพิิิเศษจากเครอ่โรงพิยิาบาลกรงุเทพิ   
โรงพิยิาบาลกรงุเทพิ ซ่. ศ่นยิว์ิจิยัิ

• รบัส่ิวินลดี 20%  สำาหริับค่าห้องพักผู้่้ป้�วิยใน 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเคริื�องมอื
พิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)

• รบัส่ิวินลดี 10%  สำาหริบัทันต้กริริม 5 ริายการิ คือ 
อดุฟินั ถอนฟินั ริกัษาโริคเหงอืก ริกัษาริากฟินั และ 
ทันต้กริริมเด็ก

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิพัิทยิา

• รบัส่ิวินลดี 10% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้หอ้ง ICU, CCU และ NICU)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้วิคัซ่นี และ 
หมวิดยาพิเศษ)

• รบัส่ิวินลดี 15% สำาหริบัค่าข่ดหนิป่้น

• รบัส่ิวินลดี 5% สำาหริบัค่าทันต้กริริมทั�วิไป้ และ 
ทันต้กริริมเด็ก ยกเวิน้ทันต้กริริมใส่ฟินัป้ลอมและควิามงาม

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิจนัทบุรี

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ยาพิเศษ)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้หอ้ง ICU, CCU และ IMCU)

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิระยิอง

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่าห้องผู้่้ป้�วิยใน (ยกเวิน้
ห้อง ICU, CCU, NS, LR, ค่าอาหาริ ค่าบริิการิ
พยาบาล และ ค่าบริกิาริโริงพยาบาล)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่ายาพิเศษ และ ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษ)

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิอดุีร

• รบัส่ิวินลดี 10% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (OPD, IPD) (ยกเวิน้
ค่าแพทย ์ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่า
เคริื�องมอืพิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิข้อนแก่น

• รบัส่ิวินลดี 10% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเคริื�อง
มอืพิเศษและ ริายการิเหมาจา่ย)

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิพิิษณุโลก

• รบัส่ิวินลดี 10%  สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้หอ้ง ICU และ CCU)

• รบัส่ิวินลดี 5%  สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าอปุ้กริณ์พิ์เศษ ค่ายาพิเศษ ค่าวิคัซ่นีทุกป้ริะเภท 
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษ ค่า LAB และ ริายการิเหมาจา่ย
ทกุริายการิ)

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิหวัิหนิ

• รบัส่ิวินลดี 5% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)
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• รบัส่ิวินลดี 5% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเคริื�อง
มอืพิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)

• รบัส่ิวินลดี 5% สำาหริบัทันต้กริริม 5 ริายการิ คือ 
อดุฟินั ถอนฟินั ริกัษาโริคเหงอืก ริกัษาริากฟินั และ 
ทันต้กริริมเด็ก

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิภัเ่ก็ต้

• รบัส่ิวินลดี 10% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเคริื�อง
มอืพิเศษและ ริายการิเหมาจา่ย)

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิสิมุัยิ

• รบัส่ิวินลดี 15% สำา ห ริับ ค่ า ริัก ษ า ผู้่้ ป้� วิ ย น อ ก 
(ยกเวิน้ค่าแพทย ์ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ค่า LAB พิเศษ ค่ายา
พิเศษ ค่าเคริื�องมอืพิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้หอ้ง ICU, CCU และ IMCU)

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิเพิช้รบุรี

• รบัส่ิวินลดี 10% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเคริื�อง
มอืพิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิเม่ัองราช้

• รบัส่ิวินลดี 10% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเคริื�อง
มอืพิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิสุิราษฎร์

• รบัส่ิวินลดี 5% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่ิวินลดี 5% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเคริื�องมอื
พิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิต้ราดี

• รบัส่ิวินลดี 10% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้หอ้ง ICU)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าอปุ้กริณ์พิ์เศษ ค่ายาพิเศษ ค่าวิคัซ่นีทุกป้ริะเภท 
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษค่า LAB และ ริายการิเหมาจา่ยทกุ
ริายการิ)

โรงพิยิาบาลกรงุเทพิสินามัจนัทร์

• รบัส่ิวินลดี 5% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่ิวินลดี 5% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเคริื�อง
มอืพิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)
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โรงพิยิาบาลกรงุเทพิราช้สีิมัา

• รบัส่ิวินลดี 10%  สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิ้นห้อง ICU, CCU, NS, LR, ค่าอาหาริ  
ค่าบริกิาริพยาบาล และ ค่าบริกิาริโริงพยาบาล)

• รบัส่ิวินลดี 10%  สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่ายาพิเศษ เวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษ )

โรงพิยิาบาลเกาะช้า้งอนิเต้อรเ์นช้ั�นแนล

• รบัส่ิวินลดี 10% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้หอ้ง ICU)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าอปุ้กริณ์พิ์เศษ ค่ายาพิเศษ ค่าวิคัซ่นีทุกป้ริะเภท 
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษค่า LAB และ ริายการิเหมาจา่ยทกุ
ริายการิ)

สิิทธิพิิิเศษจากเครอ่โรงพิยิาบาลสิมิัติ้เวิช้

โรงพิยิาบาลสิมิัติ้เวิช้ สุิขุ้มัวิทิและศรนีครนิทร์

• รบัส่ิวินลดี 30% ค่าหอ้งพักผู้่้ป้�วิยใน เฉพาะ 3 คืนแริก 
(ยกเวิน้ค่าแพทย ์ ค่าอาหาริ ค่าบริกิาริพยาบาล ค่า
ยาพิเศษ ค่าเคริื�องมือพิเศษ เวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษ และ 
ริายการิเหมาจา่ย)

• บริกิาริริถพยาบาลฉกุเฉิน ฟิริ ี1 คริั�ง เฉพาะค่าริถใน
กริณี์เข้าพักผู้่้ป้�วิยใน และ เฉพาะเขต้กริุงเทพและ
ป้ริมิณ์ฑ์ล เท่านั�น (ยกเวิน้ค่าแพทย ์ค่ายา เคริื�องมอื
พิเศษที�อาจเกิดขึ�นริะหวิา่งใช้บ้ริกิาริ)

โรงพิยิาบาลสิมิัติ้เวิช้ ไช้น่าทาวิน์

• รบัส่ิวินลดี 15% สำาหริบัค่ายา, LAB, ค่า X-RAY 
(ยกเวิ้นค่า LAB พิเศษ, ค่า X-RAY พิเศษ และ  
ค่ายาพิเศษ)

• บริกิาริริถพยาบาลฉกุเฉิน ฟิริ ี1 คริั�ง เฉพาะค่าริถใน
กริณี์เข้าพักผู้่้ป้�วิยใน และ เฉพาะเขต้กริุงเทพและ
ป้ริมิณ์ฑ์ล เท่านั�น (ยกเวิน้ค่าแพทย ์ค่ายา เคริื�องมอื
พิเศษที�อาจเกิดขึ�นริะหวิา่งใช้บ้ริกิาริ)

โรงพิยิาบาลสิมิัติ้เวิช้ ธินบุรี

• รบัส่ิวินลดี 20% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิ้นห้อง ICU, OR, NS ไม่ริวิมค่าแพทย ์ 
ค่าบริกิาริพยาบาล และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา ค่าต้ริวิจวิเิคริาะห ์
(ยกเวิ้นค่าแพทย์ ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์์ ค่า LAB พิเศษ  
ค่ายาพิเศษ ค่าเคริื�องมอืพิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)

โรงพิยิาบาลสิมิัติ้เวิช้ ศรรีาช้า

• รบัส่ิวินลดี 15% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิ้นห้อง ICU, OR, NS ไม่ริวิมค่าแพทย ์ 
ค่าบริกิาริพยาบาล และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา ค่าต้ริวิจวิเิคริาะห ์
(ยกเวิ้นค่าแพทย์ ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์์ ค่า LAB พิเศษ  
ค่ายาพิเศษ ค่าเคริื�องมอืพิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)
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โรงพิยิาบาลสิมิัติ้เวิช้ ช้ลบุรี

• รบัส่ิวินลดี 15% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้� วิ ย ใ น 
(ยกเวิ้นห้อง ICU, OR, NS ไม่ริวิมค่าแพทย ์ 
ค่าบริกิาริพยาบาล และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่ิวินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่ายาพิเศษ 
และ ริายการิเหมาจา่ย)

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ� :กริณุ์าช้ำาริะผู่้านบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
เท่านั�น

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�:

- ส่วินลดของแต่้ละโริงพยาบาลอาจแต้กต่้างกันไป้
ต้ามเงื�อนไขที�ทางโริงพยาบาลกำาหนด และ เฉพาะ 
โริงพยาบาลที�ริว่ิมริายการิ เท่านั�น

- กริณุ์าสอบถามส่วินลด และ เงื�อนไขต่้าง ๆ กับทาง
โริงพยาบาลก่อนใช้บ้ริกิาริ

- ธ น า ค า ริ  แ ล ะ  โ ริ ง พ ย า บ า ล ข อ ส ง วิ น สิ ท ธิ� 
การิเป้ลี�ยนแป้ลง แก้ไข หริือ ยกเลิก สิทธิพิเศษ 
ดังกล่าวิ โดยไมต้่้องแจง้ใหท้ริาบล่วิงหน้า

สิิทธิพิิิเศษ VIP Service จาก BDMS Wellness Clinic

• บริิการิห้องริับริอง Lounge ช้ั�น 2 สามาริถพา 
ผู้่้ติ้ดต้ามมาได้ 1 ท่าน พริอ้มริบับริกิาริเคริื�องดื�มริบัริอง

• บริกิาริที�จอดริถฟิริ ี8 ช้ั�วิโมง (ต้ามเวิลาทำาการิของคลินิก)

• ฟิริ ีWi-Fi

• ริับส่วินลด 5% สำาหริับวิิต้ามินส่ต้ริเฉพาะบุคคล  
(ไมส่ามาริถริว่ิมกับริายการิส่งเสริมิการิขายอื�น ๆ ได้)

วิิธิีการรับสิิทธิิ� : กริุณ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้าก่อนเข้าริับบริิการิ 
อย่างน้อย 1 วินัทำาการิ โทริ. 02-8269999 สำาหริบัการิใช้บ้ริกิาริที�

หอ้งริบัริอง Lounge ช้ั�น 2

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- สิทธพิิเศษสำาหริบัลก่ค้าผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) เท่านั�น

- กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
เพื�อริบับริกิาริที�เคานเ์ต้อริช์้ั�น 2 

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามที�บริษัิทกำาหนด

สิิทธิพิิิเศษ VIP Service จากเครอ่โรงพิยิาบาลพิญาไท 
และ โรงพิยิาบาลเปาโล พิหลโยิธินิ

• บริกิาริริถพยาบาลฉกุเฉินฟิริ ี1 คริั�ง/ป้ ีสำาหริบัผู้่้ป้�วิยใน 
เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย  (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
(บตั้ริหลัก) เท่านั�น (ริพ.พญาไท 1, 2, 3, นวิมนิทริ ์
ให้บริิการิเฉพาะภายในจังหวิัดกริุงเทพฯ เท่านั�น  
ไม่ริวิมพื�นที�ป้ริมิณ์ฑ์ล / ริพ.พญาไท ศริรีิาช้า ให้
บริกิาริเฉพาะภายในจงัหวิดัช้ลบุริ ีเท่านั�น) (เฉพาะค่าริถ 
ไมร่ิวิมค่าแพทย)์

• บริกิาริริบัริองด้วิยริะบบ Fast Track โดยต้้องมกีาริ
นัดหมายล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินัทำาการิ ผู่้านทาง 
Call Center

• บริิการิลงทะเบียนริะบุพิกัดที�อย่่อาศัยด้วิยริะบบ 
GPS (BES) เพื�อเริยีกริถพยาบาลฉกุเฉิน

• บริกิาริพนักงานด่แลติ้ดต้าม ต้ลอดทุกเส้นทางการิ
ริบับริกิาริ โดยต้้องมกีารินัดหมายล่วิงหน้าอยา่งน้อย 
24 ช้ม. ผู่้านทาง Call Center  
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• บริิการิห้องริับริอง VIP หริือ Zone VIP (ถ้ามี) 
สำาหริบัผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
(บัต้ริหลัก และ บัต้ริเสริมิ) พริอ้มผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน
โดยต้้องมกีาริจองล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินัทำาการิ ผู่้าน
ทาง Call Center 

• บริกิาริใหค้ำาป้ริกึษาสุขภาพฟิริ ีโดยพยาบาลผู้่้เช้ี�ยวิช้าญ 
และ ริบัจองบริกิาริต่้างๆ เป้็นกริณี์พิเศษ ผู่้านทาง 
Call Center 

• บริกิาริที�จอดริถ 1 - 3 คัน ต้ามแต่้ควิามเหมาะสมที�
โริงพยาบาลพญาไท 1, 2 และ 3

• บริกิาริ Valet Parking

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ� : กริณุ์าสอบถามล่วิงหน้าก่อนเขา้ริบับริกิาริอยา่งน้อย 

1 วินัทำาการิ ผู่้าน Phyathai Call Center โทริ. 1772 กด 8 และ  

โริงพยาบาลเป้าโล พหลโยธนิ โทริ. 02-2717000

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- สิทธพิิเศษสำาหริบัลก่ค้าผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) เท่านั�น

- กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 

 (วิซี่า่ อนิฟิินิท) เพื�อเขา้ใช้บ้ริกิาริ

- การิให้บริกิาริขึ�นอย่่กับจำานวินเจา้หน้าที�ผู้่้ให้บริกิาริ 
และ เวิลาที�ล่กค้าเข้าริบับริกิาริ กริณุ์าสำาริองสิทธิ�
ล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินั

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามที�โริงพยาบาลกำาหนด

สิิทธิพิิิเศษ VIP Service จาก โรงพิยิาบาลเมัดีพิารค์  
(MedPark Hospital)

• บริิการิห้องริับริอง Evergreen Lounge ช้ั�น M 
สามาริถพาผู้่้ติ้ดต้ามมาได้ 1 ท่าน 

• ริบัส่วินลด 5% สำาหริบัค่ายา ยกเวิน้กลุ่มยาพิเศษ 
ได้แก่ กลุ่มยาคีโม, กลุ่มยาฮอริโ์มน, วิคัซ่นี, ยาริาคา
พิเศษ (Net Price), ยาสมุนไพริ และ ริายการิยาซ่ึ�ง
ทำาริายการิส่งเสริมิการิขายแล้วิ 

• ริบัส่วินลดค่าหอ้งพัก 10% สำาหริบัค่าหอ้งผู้่้ป้�วิยใน 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)

• ริับส่วินลด 5% ของศ่นยทั์นต้กริริม (ข่ดหินป่้น,  
คริอบฟินั, ทันต้กริริมฟิอกสีฟินั และ ทันต้กริริมริากเทียม)

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�:  กริณุ์านัดหมายล่วิงหน้า อย่างน้อย 1 วินั 
ที� Patient Access Center 02-023-3333 ต้ลอด 24 ช้ม.

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- สิทธพิิเศษสำาหริบัลก่ค้าผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) เท่านั�น

- กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 

 (วิซี่า่ อนิฟิินิท) เพื�อเขา้ใช้บ้ริกิาริ

- ส่วินลดนี�ไม่สามาริถแลกหริอืทอนเป้็นเงินสด และ 
ไมส่ามาริถใช้ร้ิว่ิมกับริายการิส่งเสริมิการิขายอื�นๆ

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามที�ทางธนาคาริกำาหนด

สิิทธิพิิิเศษ VIP Platinum Member   
จาก โรงพิยิาบาลพิระรามัเก้า 

• บริกิาริหอ้งริบัริอง VIP Lounge สำาหริบัผู้่้ถือบัต้ริ
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่่า อนิฟิินิท) (บัต้ริหลัก) 
พริอ้มผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่านโดยต้้องมีการิจองล่วิงหน้า
อย่างน้อย 2 วินัทำาการิ ผู่้านทาง Call Center 
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• ริับชุ้ด ต้้อนริับสำาหริับคนไข้ ที� เข้ า พัก ผู้่้ป้�วิยใน  
(Welcome Set) สำาหริบัผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) จำานวิน 1 คริั�งต่้อป้ ี

• บริกิาริที�จอดริถ 4 คัน ที�ช้ั�น 3B ของอาคาริ A สำาหริบั
ผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) 

• ริบัส่วินลดพิเศษ ได้แก่ 

 • ส่วินลด 20% สำาหริบัค่าห้องพักผู้่้ป้�วิยใน  
 (ยกเวิน้หอ้ง ICU และ CCU ไมร่ิวิมค่าแพทย ์ 
 ค่าบริกิาริพยาบาล และค่าอาหาริ) 

 • ส่วินลด 10% สำาหริบัค่ายา, ค่าหอ้ง LAB,  
 ค่าหอ้ง X-Ray (ยกเวิน้ค่ายาพิเศษ,   
 LAB พิเศษ, X-Ray พิเศษ)

 • ส่วินลด 10% สำาหริบับริกิาริจากสถาบนั  
 FIX & FIT (ต้ามเงื�อนไขของ FIX & FIT)

 • ส่ วิ น ล ด  1 0 %  สำา ห ริั บ บ ริิ ก า ริ จ า ก  
 W9 Clinic (ต้ามเงื�อนไขของ W9 Clinic)

วิิธิีการรับสิิทธิิ�:  กริุณ์าสำาริองสิทธิ� VIP Platinum Member  
ต้้องแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย ที�แผู้นกเวิช้ริะเบยีน ช้ั�น 1 อาคาริ B 

หริอื แผู้นกเวิช้ริะเบยีน ช้ั�น 2 อาคาริ A หริอื แผู้นกการิเงนิ ก่อนเขา้ริบับริกิาริ

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- สิทธพิิเศษสำาหริบัลก่ค้าผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริ
ไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) เท่านั�น

- ติ้ดต่้อสอบถามขอ้ม่ล Call Center โทริ. 1270

- กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิิ
นิท) (บัต้ริหลัก) หริอื แสดงสติ้กเกอริเ์ดอะวิสิดอม
กสิกริไทยที�กริะจกริถ เพื�อใช้บ้ริกิาริที�จอดริถพิเศษ

- สิทธปิ้ริะโยช้นนี์�ไมส่ามาริถแลกเป้ลี�ยน หริอืทอนเป้น็
เงนิสด หริอืโอนสิทธใิหแ้ก่ผู้่้อื�นได้ และไมส่ามาริถใช้้
ริว่ิมกับส่วินลดหริอื โป้ริโมช้ั�นอื�นได้

- สิทธพิิเศษ VIP Platinum Member ที�โริงพยาบาล
พริะริามเก้า ใช้สิ้ทธิ�ได้ตั้�งแต่้วินัที� 1 มกริาคม 2566 
– 31 ธนัวิาคม 2566 

สิิทธิพิิิเศษ VIP Service จากสิถืาบันสุิข้ภัาพิและควิามั
งามัต้รยัิญา

• บริกิาริหอ้งริบัริอง VIP สำาหริบัผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่่า อนิฟิินิท) (เฉพาะบัต้ริหลัก) พริอ้มผู้่้ติ้ดต้าม  
1 ท่าน โดยต้้องมกีาริจองล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินั
ทำาการิ ผู่้านทาง Call Center 02-1295500

• บริกิาริที�จอดริถพิเศษสำาหริบัลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (จำานวินจำากัด)

• ริับสิทธิพิเศษการิต้ริวิจสแกนริ่างกาย 3 มิติ้   
Styku 3D Scanner ม่ลค่า 2,900 บาท

 • นวิตั้กริริมสแกนริา่งกาย 3 มติิ้ที�สามาริถ 
 วิเิคริาะหร์ิา่งกายได้แมน่ยำาแบบ 360 องศา

 • โช้วิร์ิป่้ริา่งของคณุ์ในแบบ 3 มติิ้

 • แสดงเส้นริอบตั้วิของริา่งกายโดยละเอยีด

 • วิเิคริาะหไ์ขมนัในทกุ ๆ ส่วินของริา่งกาย

 • กำาหนดเป้า้หมายในการิวิางแผู้นดแ่ลริร่ิา่ง  
 และ แผู้นการิออกกำาลังกายเฉพาะบุคคล

 • วิเิคริาะหค์วิามเสี�ยงด้านสุขภาพ

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�:  กริณุ์าสำาริองสิทธิ�โดยการินัดหมายล่วิงหน้าก่อนเขา้

ริบับริกิาริอยา่งน้อย 1 วินัทำาการิ ผู่้านทาง Call Center โทริ. 02-1295500

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�สำาหริับล่กค้าผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิิสดอม
กสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) และสามาริถ
เขา้ใช้บ้ริกิาริได้ตั้�งแต่้วินัที�  1 มกริาคม 2566 - 31 
ธนัวิาคม 2566 เท่านั�น
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- กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
และ ลงทะเบียนเพื�อเป้ิดป้ริะวิติั้การิริกัษาก่อนเข้าริบั
บริกิาริ 

- การิให้บริิการิต้ริวิจสแกนริ่างกาย 3 มิติ้ ขึ�นอย่่กับ
จำานวินเจา้หน้าที�ผู้่้ให้บริกิาริ และ เวิลาที�ล่กค้าเข้าริบั
บริกิาริ กริณุ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินั

- สิทธพิิเศษบริกิาริที�จอดริถพิเศษ มจีำานวินจำากัด ขึ�นอย่่
กับจำานวินล่กค้าที�เข้าริบับริกิาริในวินัดังกล่าวิ กริณุ์า
แสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) กับเจา้
หน้าที� ณ์ ลานจอดริถของโริงพยาบาล

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามที�โริงพยาบาลกำาหนด

บรกิารฟิิต้เนสิ ณ โรงแรมั และ ฟิิต้เนสิคลับช้ั�นนำาทั�งใน
กรงุเทพิ และ ต่้างจงัหวิดัี  (Fitness Privilege)

ริบัสิทธพิิเศษในการิเขา้ใช้บ้ริกิาริฟิิต้เนส ได้ที�

กรงุเทพิฯ และ ปรมิัณฑล

Absolute You คริสิตั้ลพาริค์ 
เอกมยั-ริามอนิทริา 

Absolute You เดอะเซ่อริเ์คิล 
ริาช้พฤกษ ์

Absolute You มาริเ์ก็ต้เพลส  
นางล้ินจี ่
 

Absolute You ลาวิลิล่า อาริยี์

 
 
 
Absolute You อมัรินิทริพ์ลาซ่า่ 
เพลินจติ้ 
 

วินัจนัทริ ์– ศุกริ ์เวิลา 07.30 – 21.30 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 07.30 – 17.30 น.

วินัจนัทริ ์– ศุกริ ์เวิลา 08.00 – 21.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.30 – 18.30 น.

วินัจนัทริ ์– พฤหสับดี เวิลา 07.30 – 
21.00 น. วินัศุกริ ์เวิลา 07.30 – 19.30 
น. วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้
ฤกษ ์เวิลา 08.30 – 16.00 น.

วินัจนัทริ ์– พฤหสับดี เวิลา 07.00 – 
21.30 น. วินัศุกริ ์เวิลา 07.00 – 20.00 
น. วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้
ฤกษ ์เวิลา 08.30 – 16.00 น.

วินัจนัทริ ์– พฤหสับดี เวิลา 07.00 – 
21.30 น. วินัศุกริ ์เวิลา 07.00 – 21.00 
น. วินัเสาริ ์เวิลา 08.00 – 17.30 น. วินั
อาทิต้ย ์เวิลา 07.30 – 17.30 น.

02-5150868 
 

02-0500214 
 

02-2872099 
 
 

02-0610709

 
 
 
02-2524400 
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Absolute You อาริเ์อสย่ ทาวิเวิอริ ์
 
 

Atrium Athletic Club อาคาริทิป้โก้

 
 
 
SO/ FIT โริงแริมโซ่ แบงคอก 

 
 
 
 
Thana City Country Club

 
 
 
 
Cascade Club 

 
 
 
WE Fitness แคริาย 

 
 
 
WE Fitness เจ อเวินิวิ ทองหล่อ

 
 
 
WE Fitness ป่ิ้นเกล้า

 
 
 
WE Fitness ริชั้โยธนิ

 
 
 
WE Fitness โริงแริม วิ ีกริงุเทพฯ

 
 
 
WE Fitness เอกมยั

 
 
 
WE Fitness เอสพลานาด 
ริชั้ดาภิเษก

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 07.00 – 21.30 
น. วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้
ฤกษ ์เวิลา 08.30 – 20.00 น. จำากัดการิ
เขา้ใช้บ้ริกิาริ

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 – 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 09.00 - 20.00 น. จำากัดการิเขา้
ใช้บ้ริกิาริ

วินัจนัทริ ์– ศุกริ ์เวิลา 06.00 – 17.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์เวิลา 06.00 – 21.00 
น. หมายเหตุ้: สงวินสิทธิผ้่์ู้เขา้ใช้ว้ินัเสาริ์
สุดท้ายของเดือน ตั้ง้แต่้เวิลา 06.00-
11.00 น. 

สามาริถใช้บ้ริกิาริได้ทกุวินั เวิลา 06.00 – 
22.00 น. วินัจนัทริ ์– ศุกริ ์เวิลา 06.00 
– 22.00 น. วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินั
หยุดนักขตั้ฤกษ ์เวิลา 08.00 – 21.00 น. 
จำากัดการิเขา้ใช้บ้ริกิาริ

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. จำากัดการิเขา้
ใช้บ้ริกิาริ

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. จำากัดการิเขา้
ใช้บ้ริกิาริ

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. จำากัดการิเขา้
ใช้บ้ริกิาริ

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. จำากัดการิเขา้
ใช้บ้ริกิาริ

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. จำากัดการิเขา้
ใช้บ้ริกิาริ

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. จำากัดการิเขา้
ใช้บ้ริกิาริ

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. จำากัดการิเขา้
ใช้บ้ริกิาริ

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. จำากัดการิเขา้
ใช้บ้ริกิาริ

02-2584020 
 
 

02-2714200

 
 
 
02-6240000

 
 
 
 
02-1722300

 
 
 
 
02-6766969

 
 
 
02-0593939 ต่้อ 1 
และต่้อ 5

 
 
02-0593939 ต่้อ 2 
และต่้อ 1

 
 
02-0593939 ต่้อ 1 
และต่้อ 4

 
 
02-0593939 ต่้อ 1 
และต่้อ 1

 
 
02-0593939 ต่้อ 2 
และต่้อ 2 
 

02-0593939 ต่้อ 1 
และต่้อ 2

 
 
02-0593939 ต่้อ 1 
และต่้อ 3
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ต่้างจงัหวิดัี

ข้อนแก่น  
Fitness First เซ่น็ทริลั ขอนแก่น 
 

 
ช้ลบุร ี
Fitness First เซ่น็ทริลั ช้ลบุริี

 
เช้ยีิงใหม่ั 
DusitD2 

นครราช้สีิมัา 
Fitness First เดอะมอลล ์
นคริริาช้สีมา 

ภัเ่ก็ต้ 
Alpha Health Club

 
ระยิอง 
Foresto Fitness Club

สิงข้ลา 
Factfit 

สุิราษฎรธ์ิานี 
Fitness Lifestyle สุริาษฎริธ์านี

อดุีรธิานี 
9D Sport Complex 

จำากัดการิเขา้ใช้บ้ริกิาริ วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์
เวิลา 06.00 - 21.30 น. วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์
เวิลา 08.00 - 21.00 น. วินัหยุดนักขตั้
ฤกษ ์เวิลา 08.00 - 20.00 น.  จำากัดการิ
เขา้ใช้บ้ริกิาริ

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์เวิลา 08.00 - 21.00 น. 
วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์เวิลา 08.00 - 20.00 น. 

สามาริถใช้บ้ริกิาริได้ทกุวินั เวิลา 07.00 
– 22.00 น.

จำากัดการิเขา้ใช้บ้ริกิาริ 
วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์เวิลา 08.00 - 21.00 น. 
วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์เวิลา 08.00 - 20.00 น.

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.30 – 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ์
เวิลา 08.00 – 21.00 น. 

สามาริถใช้บ้ริกิาริได้ทกุวินั เวิลา 09.00 
– 21.00 น. 

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 – 22.30 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์เวิลา 07.30 – 21.00 น. 

สามาริถใช้บ้ริกิาริได้ทกุวินั เวิลา 09.00 
– 21.00 น. 

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 – 22.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์เวิลา 08.00 – 21.00 น.  
วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์เวิลา 08.00 – 20.00 น.

02-1186665

 
 
 
 
02-1186665

 
053-999999

 
02-1186665

 
 
 
076-612655-6 
094-2639145

 
092-3592856 
 
098-8292989

 
080-8374295

 
042-110487
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วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�: กริณุ์าสำาริองสิทธิ�ผู่้านช้อ่งทางไลน ์@ KBankLive  
เมน่ THE WISDOM PRIVILEGE ก่อนเขา้ใช้บ้ริกิาริทกุคริั�ง

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�:

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) ที�มยีอดเงนิฝาก เงนิลงทนุ 
กับธนาคาริเฉลี�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้

- กริณุ์าต้ริวิจสอบเงื�อนไข และ เวิลาในการิใหบ้ริกิาริ
ที�ฟิิต้เนสที�ใหบ้ริกิาริ

- สิทธพิิเศษนี� ไมส่ามาริถโอนใหกั้บผู้่้อื�น หริอื แลกเป้ลี�ยนได้

- สงวินสิทธิ�การิเขา้ใช้บ้ริกิาริ 1 คริั�งต่้อวินัต่้อบตั้ริ ใน
แต่้ละสถานบริกิาริ เท่านั�น หากใช้เ้กินกวิา่ที�กำาหนด 
ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�เก็บค่าบริิการิริายวิันต้าม
อตั้ริาที�สถานบริกิาริกำาหนด

- จำากัดจำานวินผู้่้ใช้บ้ริกิาริส่งสุดในการิเขา้ใช้บ้ริกิาริ ใน
ช้่วิงเวิลาเดียวิกัน หริือ ต่้อวิัน โป้ริดสอบถาม 
ริายละเอยีดจากสถานบริกิาริแต่้ละแห่ง ก่อนเข้าใช้้
บริกิาริ

- ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ไม่ริบัผิู้ดช้อบค่าใช้้จา่ยที�เกิด
ขึ�นจากการิเขา้ใช้บ้ริกิาริเกินจากริะยะเวิลาที�ธนาคาริกำาหนด

- สงวินสิทธิ�เฉพาะลก่ค้าที�ป้ฎิบติั้ต้ามกฎขอ้บงัคับของ
แต่้ละสถานบริกิาริ ริวิมถึงการิต้ริวิจสอบสิทธิ�ของ 
ผู้่้เข้าริบับริกิาริต้ามเงื�อนไขของสถานบริกิาริแต่้ละ
แหง่ก่อนใช้บ้ริกิาริ หากผิู้ดเงื�อนไขที�กำาหนด ธนาคาริ
ขอสงวินสิทธิ�ริะงบัการิเขา้ใช้บ้ริกิาริ

- ธนาคาริ และ สถานบริิการิ ขอสงวินสิทธิ�การิ
เป้ลี�ยนแป้ลงเงื�อนไข โดยมต้ิ้องแจง้ใหท้ริาบล่วิงหน้า

บรกิารทำาควิามัสิะอาดีและฆ่่าเช้่�อโรคจาก  
De Hygienique (Thailand)   

ริบับริกิาริทำาควิามสะอาดและฆ่า่เช้ื�อโริคที�นอน จาก De Hygienique 
(Thailand) ม่ลค่า 3,590 บาท

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�: กริณุ์าสำาริองสิทธิ�โดยการินัดหมายล่วิงหน้าอยา่งน้อย 
3 วิันทำาการิ ผู่้าน KBank Private Banking Contact Center  
02-8888811

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) ที�มยีอดเงนิฝาก เงนิลงทนุ 
กับธนาคาริเฉลี�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้ 

- ใช้สิ้ทธิ�ได้ 1 คริั�งต่้อป้ต่ี้อท่าน เท่านั�น และ ขอสงวินสิทธิ�
การิจอง 1 สิทธิ�ต่้อการิจอง 1 คริั�ง

- สิทธพิิเศษมจีำานวินจำากัด

- สิทธพิิเศษนี� ไมส่ามาริถโอนสิทธิ�ใหผู้่้้อื�น หริอื แลกเป้ลี�ยนได้

- สอบถามริายละเอยีดเพิ�มเติ้ม โทริ. 02-2817103
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The Symbol  
of Your Journey

บรกิารหอ้งรบัรองพิิเศษ ณ สินามับินช้ั�นนำาทั�วิโลก   
(Priority Pass Airport Lounge)

พักผู่้อนอยา่งสะดวิกสบาย ณ์ หอ้งริบัริองพิเศษในสนามบนิช้ั�นนำากวิา่ 
1,300 แหง่ทั�วิโลก พริอ้มบริกิาริอาหาริเคริื�องดื�ม และ อปุ้กริณ์อ์ำานวิย
ควิามสะดวิกต่้าง ๆ มากมาย ไวิร้ิบัริองล่กค้าคนสำาคัญเช้น่ท่าน และ 
ผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่านโดยไมจ่ำากัดจำานวินคริั�งในการิใช้บ้ริกิาริ

บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ ณ์ สนามบนิช้ั�นนำาทั�วิโลก (Priority Pass Airport 
Lounge) ให้บริิการิเฉพาะในส่วินของห้องริับริอง สำาหริับบริิการิ 
เสริมิอื�น ๆ  อาทิเช้น่ หอ้งอาบนำา อาจจะมีการิคิดค่าใช้บ้ริกิาริ (ค่าใช้จ้า่ย
บริกิาริเสริมิต่้าง ๆ เป้น็ไป้ต้ามที�หอ้งริบัริองกำาหนด)

หากมีการิเข้าใช้้บริิการิห้องริับริอง ณ์ สนามบินสุวิริริณ์ภ่มิ ,  
สนามบนิดอนเมือง และ สนามบินภายในป้ริะเทศ (และ/หริอื หอ้งริบัริอง
ที�ริองริบับตั้ริ Priority Pass Airport Lounge) ทางธนาคาริขอสงวินสิทธิ�
ในการิเริียกเก็บค่าใช้้บริิการิต้ามอัต้ริาที�ห้องริับริองกำาหนด โดย
ธนาคาริจะเริียกเก็บพริ้อมใบแจ้งยอดบัญช้ีบัต้ริเคริดิต้ (ธนาคาริ 
ไมอ่นุโลมยกเวิน้ค่าบริกิาริในทกุกริณี์)

ท่านสามาริถศึกษาริายละเอยีด เงื�อนไขการิเขา้ใช้บ้ริกิาริเพิ�มเติ้มได้ที� 
www.prioritypass.com

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- ตั้�งแต่้วินัที� 1 กริกฎาคม 2566 เป้น็ต้้นไป้ ธนาคาริ
ขอสงวินสิทธิ�ในการิต่้ออายุบัต้ริ Priority Pass  
เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
(บตั้ริหลัก) ที�มยีอดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริ
เฉลี�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้ 

- สำาหริบัผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท)
(บัต้ริหลัก) เท่านั�น และ บัต้ริ Priority Pass 1 ใบ 
ใช้้สำาหริับล่กค้าผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิิสดอมกสิกริไทย  
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) พริอ้มผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่านต่้อคริั�ง เท่านั�น

- หากมผ้่ีู้ติ้ดต้ามเกินจำานวินที�กำาหนด ลก่ค้าจะต้้องเสีย
ค่าบริิการิต้ามอัต้ริาที�ห้องริับริองกำาหนด โดย
ธนาคาริจะเริียกเก็บพริ้อมใบแจ้งยอดบัญช้ีบัต้ริ
เคริดิต้

- ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�เริยีกเก็บค่าใช้บ้ริกิาริเสริมิอื�น 
ๆ ภายในหอ้งริบัริอง เช้น่ หอ้งอาบนำา เป้น็ต้้น กริณุ์า
ต้ริวิจสอบค่าใช้จ้า่ยก่อนใช้บ้ริกิาริ

บรกิารรถืลีม่ัซ่นีรบั-ส่ิงสินามับิน พิรอ้มับรกิารต้้อนรบั 
และอำานวิยิควิามัสิะดีวิกที�สินามับินสุิวิรรณภัมิ่ั สินามับิน
ดีอนเม่ัอง และสินามับินต่้างประเทศที�รว่ิมัรายิการ      
(Limousine and Fast Track Service)

ไม่วิา่ท่านจะเดินทางด้วิยสายการิบินใดก็ต้าม ท่านสามาริถเดินทาง 
ไป้-กลับ สนามบินได้อย่างสะดวิกสบายด้วิยบริิการิริถริับ-ส่งถึง 
สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ ิหริอืสนามบนิดอนเมอืง และบริกิาริเจา้หน้าที�ดแ่ล
ตั้�งแต่้ลงเคริื�องบนิ (Fast Track) เพื�อใหก้าริเดินทางกลับเขา้ป้ริะเทศ
ของท่านสะดวิกสบายยิ�งขึ�น

ข้้อกำำ�หนดและเง่ื่�อนไข้กำ�รใช้สิ้ิทธิ์ิ�: 

- สงวินสิทธิ�สำาหริบัผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) และผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน

- สงวินสิทธิ�สำาหริบัผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) ที�มเีงนิฝาก และ/หริอื เงนิ
ลงทนุกับธนาคาริกสิกริไทย เฉลี�ยย้อนหลัง 6  เดือน 
ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้ หริอืเป้็นไป้ต้ามเงื�อนไข
อื�นที�ธนาคาริกำาหนด

- สงวินสิทธิ�การิใช้บ้ริกิาริลีม่ซ่นี 6 คริั�งต่้อป้ ี(การิเดิน
ทางเขา้ หริอืออกนับเป้น็การิใช้บ้ริกิาริ 1 คริั�ง)

 เริิ�มนับสิทธิ�ตั้�งแต่้ 16 มกริาคม 2566

 61  60 THE WISDOM (VISA INFINITE)    ||    THE WISDOM (VISA INFINITE)



- ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ในการิสำาริองลีม่ซ่ีน 1 บัต้ริ 
ต่้อ 1 คริั�งต่้อริถลีม่ซ่นี 1 คัน

- สงวินสิทธิ�ใหบ้ริกิาริต้้อนริบัและอำานวิยควิามสะดวิก 
ริวิมถึงบริิการิริถกอล์ฟิไฟิฟิ้าทั�งหมด เฉพาะที� 
สนามบินสุวิริริณ์ภ่มิ จำานวิน 6 คริั�งต่้อป้ี (การิให้
บริกิาริต้้อนริบัฯ สำาหริบัการิเดินทางขาเข้า หริอืขา
ออกนับเป้น็การิใช้บ้ริกิาริ 1 คริั�ง)

- บริิการิริถกอลฟ์ิไฟิฟิา้มีบริิการิเฉพาะล่กค้าขาเข้า
เท่านั�น โดยเริิ�มนับสิทธิ�ตั้�งแต่้ 16 มกริาคม 2566 
เป้น็ต้้นไป้

- ไม่สามาริถโอนสิทธิ�การิใช้้บริิการิลีม่ซ่ีน บริิการิ
ต้้อนริบัและอำานวิยควิามสะดวิกที�สนามบินฯ (Fast 
Track) และบริกิาริริถกอลฟ์ิไฟิฟิา้ใหผู้่้้อื�นได้

- ไมส่ามาริถสะสมสิทธิ�ไวิใ้ช้ป้้ถัีดไป้ได้

- ขอสงวินสิทธิ�ใหบ้ริกิาริเฉพาะการิเดินทางที�ผู้่้ถือบตั้ริ
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) บตั้ริหลักเดิน
ทางด้วิยเท่านั�น

- ขอสงวินสิทธิ�การิให้บริกิาริริถกอลฟ์ิไฟิฟิา้เฉพาะใน
พื�นที�ที�ได้ริบัอนุญาต้จากท่าอากาศยานเท่านั�น

- กริณุ์าสำาริองการิใช้บ้ริกิาริ KBank Private Banking 
Contact Center 02-8888811

 ก่อนวินัเดินทางล่วิงหน้าอย่างน้อย 5 วินัทำาการิ

- ในกริณี์ที�มกีาริเป้ลี�ยนแป้ลง และ/หริอื แก้ไขวินัและ
เวิลานัดหมาย กริุณ์าแจ้งล่วิงหน้าภายใน 3 วิัน
ทำาการิ ผู่้าน KBank Private Banking Contact 
Center 02-8888811

- บริกิาริริถริบัส่งสนามบนิสำาหริบัเที�ยวิบนิโดยสาริทั�ง
ในป้ริะเทศ และ ริะหวิา่งป้ริะเทศ และสามาริถใช้บ้ริกิาริ
ได้ทั�งสนามบนิดอนเมอืง และสนามบนิสุวิริริณ์ภม่ิ

- สนามบินดอนเมืองจะมีเฉพาะบริิการิริถลีม่ซ่ีน  
ริบั-ส่ง สนามบินเท่านั�น (ไม่มีให้บริกิาริต้้อนริบัและ
อำานวิยควิามสะดวิก ริวิมถึงบริกิาริริถกอลฟ์ิไฟิฟิา้ที�
สนามบนิดอนเมอืง)

- บริกิาริริถลีม่ซ่นี ริบั – ส่ง เฉพาะภายในกริงุเทพมหานคริ 
ป้ริมิณ์ฑ์ล และพื�นที�ที�ธนาคาริกำาหนด

- บริกิาริต้้อนริบัและอำานวิยควิามสะดวิกที�สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ ิ
(Fast Track) ใหบ้ริกิาริที�สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ ิและสนาม
บนิต่้างป้ริะเทศที�ริว่ิมริายการิเท่านั�น

- บริกิาริริถกอลฟ์ิไฟิฟิา้ (Buggy) เป้็นบริกิาริเสริมิที�ให้
บริกิาริริว่ิมกับบริกิาริต้้อนริบัและอำานวิยควิามสะดวิกที�
สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ ิ(Fast Track) เท่านั�น ไมส่ามาริถ
แยกใช้ ้และบางเที�ยวิบนิ อาจจะไมม่บีริกิาริริถกอลฟ์ิไฟิฟิา้ 
(Buggy) ได้ขึ�นอย่่กับเที�ยวิบนิ

- กริณุ์าแสดงเอกสาริยืนยัน เช้น่ หนังสือเดินทาง เป้น็ต้้น 
ค่กั่บบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) ณ์ จดุนัดพบ

- สนามบนิต่้างป้ริะเทศที�ริว่ิมริายการิ ได้แก่

China Shanghai Pudong International Airport,   
               Shanghai Hongqiao International Airport

India  Bangalore Airport

UK      Aberdeen International Airport, 
      Belfast International Airport, 
      Bristol Airport, Edinburgh Airport, 
      Glasgow International Airport, 
      London Heathrow International Airport
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- สิทธิ�การิใช้้ห้องริับริองพิเศษ Miracle Lounge  
2 ช้ั�วิโมงต่้อคริั�ง หากเกินเวิลาที�กำาหนด ผู้่้ถือบัต้ริ
ต้้องเสียค่าธริริมเนียมต้ามอัต้ริาที�ห้องริับริอง
กำาหนด

- กริณี์ผู้่้ถือบตั้ริใช้บ้ริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle 
Lounge แล้วิ หากเที�ยวิบินมีเหตุ้ขัดข้องภายหลัง  
ผู้่้ถือบัต้ริไม่สามาริถกลับมาใช้้สิทธิ�ซ่ำาของเที�ยวิบิน
นั�นได้อกี

- เด็กที�อายุน้อยกวิา่ 3 ป้ ีสามาริถเขา้ใช้บ้ริกิาริได้โดย
ไมต้่้องช้ำาริะค่าใช้จ้า่ยเพิ�มเติ้ม

- สามาริถใช้บ้ริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle Lounge 
ได้ ณ์ อาคาริผู้่้โดยสาริขาออกภายในป้ริะเทศ หริอื 
ริะหวิา่งป้ริะเทศ จำานวิน 10 จดุ บริเิวิณ์ Concourse 
A C D F และ G

ข้้อกำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้้สิิทธิิ�: บริิการิห้องริับริองพิเศษ  
Miracle Lounge ณ์ สนามบนิดอนเมอืง

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) ที�มยีอดเงนิฝาก เงนิลงทนุ 
กับธนาคาริเฉลี�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้

- การิใช้้สิทธิ�ริับบริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle 
Lounge ต้้องมีช้ื�อบนบัต้ริที�นั�ง (Boarding Pass) 
ต้ริงกับผู้่้ถือบัต้ริ เท่านั�น ผู้่้ถือบัต้ริไม่สามาริถโอน
สิทธิ�ใหผู้่้้โดยสาริท่านอื�นได้ และ สามาริถใช้สิ้ทธิ�เพิ�ม
สำาหริบัผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่านต่้อการิเดินทาง 1 คริั�ง โดย
จะต้้องเดินทางในเที�ยวิบินเดียวิกัน เท่านั�น และ 
สามาริถใช้้ได้ไม่เกิน 2 สิทธิ�ต่้อวินั หากผู้่้ถือบัต้ริม ี
ผู้่้ติ้ดต้ามเกินกวิ่าที�ธนาคาริกำาหนดสามาริถใช้้
บริกิาริได้ โดยผู้่้ถือบัต้ริจำาต้้องเสียค่าใช้จ้า่ยเพิ�มใน
อตั้ริาที�ทางหอ้งริบัริองกำาหนด

- สิทธิ�การิใช้้ห้องริับริองพิเศษ Miracle Lounge  
2 ช้ั�วิโมง ต่้อคริั�ง หากเกินเวิลาที�กำาหนด ผู้่้ถือบตั้ริ
ต้้องเสียค่าธริริมเนียมต้ามอัต้ริาที�ห้องริับริอง
กำาหนด

บรกิารหอ้งรบัรองพิิเศษ Miracle Lounge ณ สินามับินสุิวิรรณภัมิ่ั 
(Miracle Lounge @Suvarnabhumi Airport)

บรกิารหอ้งรบัรองพิิเศษ Miracle Lounge ณ สินามับินดีอนเม่ัอง 
(Miracle Lounge @Don Mueang Airport)

บรกิารหอ้งรบัรองพิิเศษ Coral Lounge ณ สินามับินภัมิ่ัภัาค 
(Domestic Coral Lounge)

ท่านสามาริถใช้บ้ริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle Lounge ณ์ สนาม
บนิสุวิริริณ์ภม่ ิหริอื หอ้งริบัริองพิเศษ Miracle Lounge ณ์ สนามบนิ
ดอนเมอืง หริอื หอ้งริบัริองพิเศษ Coral Lounge ณ์ สนามบนิภม่ภิาค 
ริวิมกันได้ 4 สิทธิ�ต่้อป้ ี(ผู้่้ถือบตั้ริ 1 ท่านต่้อการิใช้ ้1 สิทธิ� และ ผู้่้ติ้ดต้าม 
1 ท่านต่้อการิใช้ ้1 สิทธิ�) โดยสามาริถใช้ไ้ด้ไมเ่กิน 2 สิทธิ�ต่้อวินั

วิิธิีการรับสิิทธิิ�: กริุณ์าริับสิทธิ�ผู่้านช้่องทางไลน์ @KBank Live  
เมน่ THE WISDOM PRIVILEGE ก่อนเขา้ใช้บ้ริกิาริทกุคริั�ง

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle 
Lounge ณ์ สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ิ

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) ที�มยีอดเงนิฝาก เงนิลงทนุ 
กับธนาคาริเฉลี�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้

- การิใช้้สิทธิ�ริับบริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle 
Lounge ต้้องมีช้ื�อบนบัต้ริที�นั�ง (Boarding Pass) 
ต้ริงกับผู้่้ถือบัต้ริ เท่านั�น ผู้่้ถือบัต้ริไม่สามาริถโอน
สิทธิ�ใหผู้่้้โดยสาริท่านอื�นได้ และ สามาริถใช้สิ้ทธิ�เพิ�ม
สำาหริบัผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่านต่้อการิเดินทาง 1 คริั�ง โดย
จะต้้องเดินทางในเที�ยวิบินเดียวิกัน เท่านั�น และ 
สามาริถใช้้ได้ไม่เกิน 2 สิทธิ�ต่้อวินั หากผู้่้ถือบัต้ริม ี
ผู้่้ติ้ดต้ามเกินกวิ่าที�ธนาคาริกำาหนดสามาริถใช้้
บริกิาริได้ โดยผู้่้ถือบัต้ริจำาต้้องเสียค่าใช้จ้า่ยเพิ�มใน
อตั้ริาที�ทางหอ้งริบัริองกำาหนด
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และ บริกิาริเสริมิอื�นๆ หากเกินเวิลาที�กำาหนด หริอื ใช้้
บริกิาริเสริมิอื�น ๆ ผู้่้ถือบัต้ริต้้องเสียค่าธริริมเนียม
ต้ามอตั้ริาที�หอ้งริบัริองกำาหนด

- กริณี์ผู้่้ถือบัต้ริใช้้บริิการิห้องริับริองพิเศษ Coral 
Lounge แล้วิ หากเที�ยวิบินมีเหตุ้ขัดข้องภายหลัง  
ผู้่้ถือบัต้ริไม่สามาริถกลับมาใช้้สิทธิ�ซ่ำาของเที�ยวิบิน
นั�นได้อกี

- เด็กอายุน้อยกวิา่ 2 ป้ ีสามาริถเขา้ใช้บ้ริกิาริได้โดยไม่
ต้้องช้ำาริะค่าใช้จ้า่ยเพิ�มเติ้ม

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามที�ธนาคาริ และ บริษัิท ดิ เอก็ซ่เ์ซ่คคิวิทิฟิเลาจ ์
จำากัด กำาหนด และ ขอสงวินสิทธิ�ในการิเป้ลี�ยนแป้ลง
เงื�อนไขต่้าง ๆ  โดยไม่ต้้องแจง้ใหผู้่้้ถือบตั้ริทริาบล่วิงหน้า

- สามาริถใช้บ้ริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Coral Lounge 
ได้ ณ์ สนามบนิเช้ยีงใหม ่ เช้ยีงริาย อดุริธานี ภเ่ก็ต้ 
และ หาดใหญ่

บรกิารพ่ิ�นที�นั�งพัิกผ่่อนก่อนข้ึ�นเคร่�องที� K Point KLUB 
ณ สินามับินสุิวิรรณภัมิ่ั(K Point KLUB)

ท่านสามาริถใช้บ้ริกิาริพื�นที�นั�งพักผู่้อนก่อนขึ�นเคริื�องที� K Point KLUB 
สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ ิช้ั�น 4 อาคาริผู้่้โดยสาริขาออกต่้างป้ริะเทศ บริเิวิณ์
ฝั� ง East ใกล้ Concourse A และบริเิวิณ์ฝั� ง West ใกล้ Concourse 
G เป้ดิบริกิาริทกุวินั ต้ลอด 24 ช้ั�วิโมง ในริป่้แบบ self-service โดยไม่
จำากัดจำานวินคริั�งต่้อป้ ี

ภัายิใน K Point KLUB ประกอบด้ีวิยิ 
• Relax กับมุมพักผู่้อน ที�มาพริอ้มบริกิาริฟิริ ี Wi-Fi 

ช้าริจ์แบต้เต้อริี� เคริื�องแลกเงินต่้างป้ริะเทศ ข้อม่ล
เที�ยวิบนิ และ Konnect pod คริบครินั

• Refresh กับเคริื�องดื�มและขนมสุดพิเศษ ริวิมทั�ง 
เพลิดเพลินกับกาแฟิจาก Nespresso

• Recharge กับ Interactive Wall ที�จะพาคณุ์ไป้เที�ยวิ
โลกเสมอืนก่อนเดินทาง พริอ้มสนุกกับการิถ่ายริป่้

- กริณี์ผู้่้ถือบตั้ริใช้บ้ริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle 
Lounge แล้วิ หากเที�ยวิบินมีเหตุ้ขัดข้องภายหลัง  
ผู้่้ถือบัต้ริไม่สามาริถกลับมาใช้้สิทธิ�ซ่ำาของเที�ยวิบิน
นั�นได้อกี

- เด็กที�อายุน้อยกวิา่ 3 ป้ ีสามาริถเขา้ใช้บ้ริกิาริได้โดย
ไมต้่้องช้ำาริะค่าใช้จ้า่ยเพิ�มเติ้ม

- สามาริถใช้้บริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle 
Lounge ได้ ณ์ อาคาริผู้่้โดยสาริขาออกริะหวิ่าง
ป้ริะเทศ (อาคาริ 1 ช้ั�น 3)

- สามาริถใช้้บริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle 
Lounge ได้ ณ์ อาคาริผู้่้โดยสาริขาออกริะหวิ่าง
ป้ริะเทศ (อาคาริ 1 ช้ั�น 4)

- สามาริถใช้้บริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle 
Lounge ได้ ณ์ อาคาริผู้่้โดยสาริภายในป้ริะเทศ 
(อาคาริ 2 ช้ั�น 3) ฝั� งผู้่้โดยสาริขาออกภายในป้ริะเทศ 
ริะหวิา่งทางเดินไป้ Pier 5 

ข้้อกำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Coral 
Lounge ณ์ สนามบนิภม่ภิาค

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) ที�มยีอดเงนิฝาก เงนิลงทนุ 
กับธนาคาริเฉลี�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้ 

- การิใช้้สิทธิ�ริับบริิการิห้องริับริองพิเศษ Coral 
Lounge ต้้องมีช้ื�อบนบัต้ริที�นั�ง (Boarding Pass) 
ต้ริงกับผู้่้ถือบัต้ริ เท่านั�น ผู้่้ถือบัต้ริไม่สามาริถโอน
สิทธิ�ใหผู้่้้โดยสาริท่านอื�นได้ และ สามาริถใช้สิ้ทธิ�เพิ�ม
สำาหริบัผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่านต่้อการิเดินทาง 1 คริั�ง 
โดยจะต้้องเดินทางในเที�ยวิบินเดียวิกัน เท่านั�น และ 
สามาริถใช้้ได้ไม่เกิน 2 สิทธิ�ต่้อวินั หากผู้่้ถือบัต้ริม ี
ผู้่้ติ้ดต้ามเกินกวิ่าที�ธนาคาริกำาหนดสามาริถใช้้
บริกิาริได้ โดยผู้่้ถือบัต้ริจำาต้้องเสียค่าใช้จ้า่ยเพิ�มใน
อตั้ริาที�ทางหอ้งริบัริองกำาหนด

- สิทธิ�การิใช้้ห้องริับริองพิเศษ Coral Lounge  
2 ช้ั�วิโมง 30 นาทีต่้อคริั�ง ไมร่ิวิมบริกิาริหอ้งอาบนำา 
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บริการให้ควิามัช้่วิยิเหล่อฉุกเฉินยิามัเดิีนทางไปต่้าง
ประเทศ (Global Customer Assistance Services)

หากท่านต้้องป้ริะสบป้ัญหาบัต้ริส่ญหายริะหวิา่งการิเดินทางไป้ต่้าง
ป้ริะเทศ ท่านจะได้ริับการิช้่วิยเหลือจากศ่นย์ Visa Signature  
Customer Center (VSCC) ต้ลอด 24 ช้ั�วิโมง ในการิอายัดบตั้ริ และ 
ออกบตั้ริฉกุเฉินเพื�อทดแทนบัต้ริที�ส่ญหายต้ลอดจนถึงการิขึ�นเงนิสดฉกุเฉิน 

หมัายิเลข้โทรศัพิทส์ิำาหรบับรกิารฉุกเฉินในต่้างประเทศ (Toll - Free)

ฮ่่องกง  800 900 782

มัาเก๊า  0800 454 

จนี    10800 7440027 (ต้อนเหนือ)

   10800 4400027 (ต้อนใต้้)

ไต้้หวินั  0080 1 444 123

ญี�ปุ�น  00531 440 022

เกาหลีใต้้  00 308 44 0050

มัาเลเซ่ยีิ  1800 80 2997

สิิงคโปร ์  800 4481 250

ฟิิลิปปนิสิ ์  1 800 1441 0015

อนิโดีนีเซ่ยีิ  001 803 441 600

อนิเดีียิ  000 117   
  ต้ามด้วิย 866 765 9644

นิวิซ่แีลนดี ์  0508 600 300

ออสิเต้รเลียิ  1 800 450 346

สิหราช้อาณาจกัร 0800 169 5189 

สิหรฐัอเมัรกิา 1 866 765 9644

กริณี์ท่านพำานักอย่่ในป้ริะเทศอื�นนอกเหนือจากที�กล่าวิข้างต้้น โป้ริด
ติ้ดต่้อโดยต้ริงที�โทริศัพท์

หมายเลข +1 303 967 1090 (เริยีกเก็บเงนิป้ลายทาง)

วิิธิีการรับสิิทธิิ�: กริุณ์าริับสิทธิ�ผู่้านช้่องทางไลน์ @KBank Live  
เมน่ THE WISDOM PRIVILEGE พริอ้มแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) ก่อนเขา้ใช้บ้ริกิาริทุกคริั�ง โดยนำา QR Code ที�ได้ริบัไป้สแกน
ที�ป้ริะต่้ทางเข้าเพื�อเข้าใช้้บริกิาริ K Point KLUB และเลือกริบัขนม  
และ / หริอื เคริื�องดื�มฟิริจีำานวิน 2 ริายการิ ได้ที�ต้่้ Vending Machine  
และ Coffee Machine

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ที�ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) ที�มยีอดเงนิฝาก เงนิลงุทนุ 
กับธนาคาริ เฉลี�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้

- สามาริถใช้้สิทธิ�พริ้อมผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่านต่้อคริั�ง  
(ผู้่้ถือบัต้ริ 1 ท่านต่้อการิใช้ ้ 1 สิทธิ� และ ผู้่้ติ้ดต้าม  
1 ท่านต่้อการิใช้้สิทธิ�) โดยสามาริถใช้้ได้ไม่เกิน  
2 สิทธิ�ต่้อวิัน หากผู้่้ถือบัต้ริมีผู้่้ติ้ดต้ามเกินกวิ่า 
ที�ธนาคาริกำาหนด ผู้่้ถือบัต้ริต้้องแลกคะแนนสะสม  
K Point ในอตั้ริาที�ทาง K Point KLUB  กำาหนด ผู่้าน  
K+ market 

- ผู้่้ถือบตั้ริไมส่ามาริถโอนสิทธิ�ใหผู้่้้โดยสาริท่านอื�นได้ 

- ริะยะเวิลาการิเขา้ใช้บ้ริกิาริส่งสุด 2 ช้ั�วิโมงต่้อคริั�ง 

- กริณี์เด็กที�ส่วินส่งไม่เกิน 110 ซ่ม. ติ้ดต้ามได้ฟิริ ี 
2 คน (กริณี์เขา้ฟิริ ีจะไมส่ามาริถริบัขนมและ / หริอื
เคริื�องดื�มได้) หากต้้องการิริบัขนมและ / หริอืเคริื�อง
ดื�ม ต้้องแลกคะแนนสะสม K Point ในอตั้ริาที�ทาง  
K Point KLUB กำาหนด ผู่้าน K+ market

- ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ในการิพิจาริณ์าเป้ลี�ยนแป้ลง
หริอืยกเลิกสิทธิ�สำาหริบัเขา้ใช้บ้ริกิาริ K Point KLUB 
โดยเงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามที�ธนาคาริกำาหนด
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แผ่นประกันอบัุติ้เหต้ ุและค่ารกัษาพิยิาบาลระหวิา่งเดิีนทาง  
(THE WISDOM Global Travel Accident Insurance Plan)

มอบควิามคุม้คริองใหแ้ก่ผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
ในทุกคริั�งที�เดินทางโดยไม่ต้้องเสียค่าใช้้จา่ยเพิ�มเติ้มใดๆ เพียงท่าน
ช้ำาริะค่าบตั้ริโดยสาริเดินทางผู่้านบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
ท่านจะได้ริับควิามคุ้มคริองโดยอัต้โนมัติ้จากแผู้นป้ริะกันภัยการิ 
เดินทาง วิงเงินคุ้มคริองส่งสุด 25,000,000 บาท พริอ้มค่าริกัษา
พยาบาลในต่้างป้ริะเทศ อนัเนื�องมาจากอบุัติ้เหตุ้ริะหวิา่งการิเดินทาง
ส่งสุด 800,000 บาท

(ริะยะเวิลาควิามคุ้มคริอง: 1 มกริาคม 2566  – 31 สิงหาคม 2566)

*ติ้ดต่้อสอบถามริายละเอียดเพิ�มเติ้ม เมืองไทยป้ริะกันภัย Call Center 
โทริ. 1484

**เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามที�ธนาคาริ และ บมจ.เมอืงไทยป้ริะกันภัยกำาหนด

 71  70 THE WISDOM (VISA INFINITE)    ||    THE WISDOM (VISA INFINITE)



THE 

SYMBOL 

OF YOUR 
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The Symbol  
of Your Pleasure

ประสิบการณพิ์ิเศษกับกิจกรรมัสุิดีเอก็ซ่ค์ลซ่่ฟีิจากบรกิาร
เดีอะวิิสิดีอมักสิิกรไทยิ (THE WISDOM Exclusive  
Experience)

สัมผัู้สป้ริะสบการิณ์พิ์เศษจากกิจกริริมสุดเอก็ซ่ค์ล่ซ่ฟีิในหลากหลาย
ริป่้แบบที�คัดสริริมาเพื�อใหท่้านได้ริบัควิามสุข ควิามป้ริะทับใจ ต้ลอดทั�ง
ป้ ีทั�งกิจกริริมเติ้มเต็้มควิามสุขต้ามไลฟิส์ไต้ล ์และ กิจกริริมเพิ�มเติ้มควิาม
ริ่ด้้านเศริษฐกิจการิลงทุน เพื�อเป้ิดป้ริะต่้ส่่สังคมของผู้่้ป้ริะสบควิาม
สำาเริจ็จากหลากหลายอาช้พี

ท่านสามาริถติ้ดต้ามข่าวิสาริกิจกริริม และ สิทธพิิเศษที�มอบให้ท่าน
ต้ลอดทั�งป้ีได้ที� www.kasikornbank.com/THEWISDOM หริือ 
สอบถาม KBank Private Banking Contact Center 02-8888811

ทางธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ในการิมอบสิทธพิิเศษใหกั้บลก่ค้าที�ต้ริงต้าม
เงื�อนไขที�ธนาคาริกำาหนด 

สิิทธิพิิิเศษ ณ โรงแรมั และสิปา ช้ั�นนำา  (Hotel and Spa 
Privileges)

Four Seasons Resort Chiang Mai  
ใกล้ช้ดิธริริมช้าติ้และสัมผัู้สป้ริะสบการิณ์พั์กผู่้อนสุดพิเศษในหบุเขา
อนัเขยีวิช้อุม่ที� Four Seasons Resort Chiang Mai 

• อภินันทนการิอัป้เกริดห้องพักส่งขึ�นหนึ�งริะดับ  
เมื�อทำาการิจองแพคเกจ Bed & Breakfast

• ริบัฟิริ ีช้ดุเคริื�องดื�มช้มพริะอาทิต้ยต์้ก (Sundowner 
Beverages) 1 คริั�งสำาหริบั 2 ท่าน เมื�อทำาการิจอง
แพ็กเกจหอ้งพักตั้�งแต่้ 2 คืนขึ�นไป้

ระยิะเวิลาการใช้สิ้ิทธิิ�:  วินัที� 1 มกริาคม 2566 – 31 ธนัวิาคม 2566

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�:   

• สอบถามริายละเอยีดเพิ�มเติ้มหริอืสำาริองหอ้งพักได้ที�
แผู้นกสำาริองห้องพัก  02-2078900 หริือ  
reservations.thailand@fourseasons.com

• แสดงบัต้ริเดอะวิิสดอมกสิกริไทย (วิีซ่่า อินฟิินิท)  
ต่้อพนักงานต้้อนริบัเพื�อยืนยันสิทธิ�ก่อนการิเขา้พัก

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�:   

- กริณุ์าสำาริองหอ้งพักล่วิงหน้าก่อนเขา้พักอย่างน้อย 
48 ช้ั�วิโมงก่อนการิเขา้พัก

- อพัเกริดส่งสุดที�หอ้งพักป้ริะเภท Upper Rice Ter-
race Pavilion ทั�งนี�ขึ�นอย่กั่บสถานะหอ้งวิา่ง ณ์ ช้ว่ิง
เวิลาการิเขา้พัก

- การิอพัเกริดห้องพักดังกล่าวิขึ�นอย่่กับควิามพริอ้ม 
และ ป้ริมิาณ์หอ้งวิา่ง ณ์ วินั และ เวิลาที�เขา้พัก และ 
สงวินสิทธิ�ในการิอพัเกริดหอ้งพักหากหอ้งเต็้ม

- สิทธิ�พิเศษดังกล่าวิจะได้ริบัก็ต่้อเมื�อทำาการิจองแพ็ค
แกจ Bed & Breakfast โดยการิจองต้ริงกับแผู้นก
สำาริองหอ้งพักเท่านั�น

- สำาหริบัผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
(บตั้ริหลัก และ บตั้ริเสริมิ)

- กริณุ์าศึกษาริายละเอยีดและเงื�อนไขก่อนสำาริองสิทธิ�
ใช้บ้ริกิาริ 

- สำาหริบัการิช้ำาริะเงนิ ต้้องช้ำาริะผู่้านบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) เท่านั�น

- สิทธพิิเศษนี�ไม่สามาริถเป้ลี�ยนหริอืทอนเป้็นเงินสด 
และ ไม่สามาริถใช้้ริ่วิมกับสิทธิพิเศษ/ริายการิส่ง
เสริมิการิขายอื�น ๆ ได้

- ทางโริงแริมฯ ขอสงวินสิทธิ�ในการิยกเลิกหริือ
เป้ลี�ยนแป้ลงเงื�อนไข โดยไมต้่้องแจง้ใหท้ริาบล่วิงหน้า 
และ เงื�อนไขอื�น ๆ เป้น็ไป้ต้ามที�โริงแริมกำาหนด
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DUSIT HOTELS and RESORTS 
เมื�อสำาริองและเขา้พักโริงแริมและริสีอริต์้ในเคริอืดสิุต้ทั�วิโลก  
(ที�ริว่ิมริายการิ)

• ริบัส่วินลด 20% จากริาคา Dusit Bed & Breakfast 
เมื�อเขา้พักที�หอ้งป้ริะเภท Club และ Suite ตั้�งแต่้ 2 คืนขึ�นไป้

• ริบัส่วินลด 10% จากริาคา Flexibility Rate with 
breakfast

• ริับส่วินลด 10% สำาหริับค่าอาหาริและเคริื�องดื�ม 
(สำาหริบัเมน่ a la carte และไมร่ิวิมเคริื�องดื�มแอลกอฮอล)์

• ริบัส่วินลด 10% ที� Devarana Wellness   
สมคัริสมาช้กิดสิุต้โกลด ์

•  สมัคริสมาช้ิกดุสิต้โกลด์ที�   
www.dusit.com/loyalty/WISDOM

  ริบัสิทธิ�อปั้เกริดเป้น็ริะดับ Elite ทันที 1 ป้ ีพริอ้มริบั
สิทธพิิเศษเหนือริะดับมากมาย

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�: กริณุ์าต้ริวิจสอบโริงแริมที�ริว่ิมริายการิ และ สำาริอง
หอ้งพักผู่้าน www.dusit.com/specialoffers/WISDOM ริะบุริหสั
โป้ริโมช้ั�น “WISDOM”  สอบถามเพิ�มเติ้ม โทริ. 02-2009999

Baan Dusit Thani

ริบัส่วินลดส่งสุด 10% (สำาหริบัเมน่ a la carte) 

รา้นอาหารที�รว่ิมัรายิการ: 

• หอ้งอาหาริไทยเบญจริงค ์

• หอ้งอาหาริเวิยีดนาม เธยีนดอง

• ดสิุต้กริเ่มต้ ์คาเฟิ�สุดฮปิ้

• การิเ์ด้นบาริ์

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�:  กริณุ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้า หริอื สอบถามเพิ�มเติ้ม 
โทริ. 02-2009999 หริอืไลน ์@baandusitthani

Chiva-Som Hua Hin

สิทธพิิเศษสำาหริบัจองหอ้งพักตั้�งแต่้ 2 คืนขึ�นไป้ 

• ริบัส่วินลด 10% สำาหริบัการิจองแพ็กเกจห้องพัก 
ตั้�งแต่้ 2 คืนขึ�นไป้ 

• ริบัส่วินลด 20% สำาหริบัการิซ่ื�อทริตี้เมนต้เ์พิ�มเติ้ม
ริะหวิา่งเขา้พัก

• ริบัอภินันทนาการิอปั้เกริดหอ้งพักส่งขึ�นหนึ�งริะดับ*

• สามาริถเข้าพัก Early  check-in ไ ด้ ตั้�งแต่้  
10.00 น.* และ ออก Late check-out ได้ถึง 14.00 น.* 
(*ขึ�นอย่่กับสถานะหอ้งวิา่ง ณ์ ช้ว่ิงเวิลาการิเขา้พัก)

ระยิะเวิลาการใช้สิ้ิทธิิ�: วินัที� 6 มกริาคม 2566 – 19 ธนัวิาคม 2566

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�: กริณุ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้า หริอื สอบถามริายละเอยีด
เพิ�มเติ้ม โทริ. 032-536536

โรงแรมัเพินนินซ่ล่า กรงุเทพิฯ

• ริบัส่วินลด 30% สำาหริบัช้ดุนำาช้ายามบา่ย Afternoon 
Tea เฉพาะค่าอาหาริ และ เคริื�องดื�ม (ยกเวิน้เคริื�อง
ดื�มแอลกอฮอล)์ ที�หอ้งอาหาริ The Lobby   
(จำากัดสิทธิ�ส่วินลด 2-4 ท่าน ต่้อ 1 ใบเสริ็จ) 

• ริับส่วินลด 20% สำาหริับค่าอาหาริและเคริื�องดื�ม 
(ยกเวิน้เคริื�องดื�มแอลกอฮอล)์ ที�หอ้งอาหาริ River 
Café & Terrace, The Lobby และ Thiptara 
(ยกเวิน้ เหมย่เจยีง เอก็ซ่ค์ลซ่่ฟีิ, ติ้มซ่ำามื�อกลางวินั, 
สริะวิา่ยนำา, หอ้งจดัเลี�ยง และ เดอะเพนนินซ่ล่า บ่ติ้ค ช้อ็ป้ 
ริวิมถึงเทศกาลสำาคัญและวินัหยุดพิเศษ )

• ริบัส่วินลด 20% สำาหริบับริกิาริสป้าทริทีเมน้ท ์

• ริบัส่วินลด 10% สำาหริบับริกิาริดแ่ลเล็บ

• ริับส่วินลด 10% สำาหริับการิซ่ื�อผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์สป้า 
ที�ริว่ิมริายการิ

วิิธิีการรับสิิทธิิ�: กริุณ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้าอย่างน้อย 3 วิัน หริือ
สอบถามเพิ�มเติ้ม โทริ. 02-0202888

 77  76 THE WISDOM (VISA INFINITE)    ||    THE WISDOM (VISA INFINITE)



PAÑPURI WELLNESS 

ริบัส่วินลด 15% จากริาคาป้กติ้ สำาหริบับริกิาริ Onsen Day Pass หริอื 
บริกิาริสป้า ป้ริะเภท a la carte (เฉพาะวินัจนัทริ ์ ถึง วินัพฤหัสบดี)  
ที�ป้ญัญปุ์้ริ ิเวิลเนส ช้ั�น 12 เกษริ เออริเ์บนิ ริทีริที, เกษริวิลิเลจ

ระยิะเวิลาการใช้สิ้ิทธิิ�: วินัที� 3 มกริาคม 2566 – 23 ธนัวิาคม 2566

วิิธิีการรบัสิิทธิิ�:  กริุณ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้าอย่างน้อย 2 วินั หริอื 
สอบถามเพิ�มเติ้ม โทริ. 02-2538899

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- สำาหริบัผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 

- กริณุ์าศึกษาริายละเอยีดและเงื�อนไขก่อนสำาริองสิทธิ�
ใช้บ้ริกิาริ

- สำาหริบัการิช้ำาริะเงนิ ต้้องช้ำาริะผู่้านบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) 

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามที�โริงแริม/บริษัิทกำาหนด ขอสงวินสิทธิ�
ในการิเป้ลี�ยนแป้ลง แก้ไข โดยไม่ต้้องแจง้ให้ทริาบ
ล่วิงหน้า

Erb

ส่วินลด 15% เมื�อซ่ื�อผู้ลิต้ภัณ์ฑ์ ์Erb หริอื แพ็กเกจนวิดที� Erb Spa 

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�: กริณุ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้าอย่างน้อย 2 วินั สำาหริบั
บริกิาริ Spa โดยนัดหมายผู่้านเบอริส์าขาที�ท่านเลือกเขา้ริบับริกิาริ

สิาข้าที�รว่ิมัรายิการ:

• Gaysorn Village, 2nd Floor  
โทริ. 02-2538559

• Warehouse 30 โทริ. 02-1172266

• Mandarin Oriental Hotel 1st Floor 
โทริ. 083-7868383

• Central Floresta Phuket Shop G Floor 
โทริ. 065-9657974

• Central Eastville Shop 1st Floor  
โทริ. 081-4488987

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- สำาหริบัผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 

- กริณุ์าศึกษาริายละเอยีดและเงื�อนไขก่อนสำาริองสิทธิ�
ใช้บ้ริกิาริ

- สำาหริบัการิช้ำาริะเงนิ ต้้องช้ำาริะผู่้านบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท)

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามที�โริงแริม/บริษัิทกำาหนด ขอสงวินสิทธิ�
ในการิเป้ลี�ยนแป้ลง แก้ไข โดยไม่ต้้องแจง้ให้ทริาบ
ล่วิงหน้า

สิิทธิพิิิเศษ ณ รา้นอาหาร R-HAAN  
(Privileges @ R-HAAN Restaurant)

สัมผัู้สป้ริะสบการิณ์แ์บบ Fine Dining ที� R-HAAN ริา้นอาหาริ 
Michelin Star 2 ดาวิในไทย

โดียิสิิทธิพิิิเศษที�ท่านจะได้ีรบัค่อ

• ส่วินลด 10% (เฉพาะค่าอาหาริ)

• ริบัฟิริ ีแช้มเป้ญ Welcome Drink 1 แก้วิ/ท่าน* 

• ริบัฟิริ ีcomplimentary dish 1 เมน่ เมื�อริบัป้ริะทาน
อาหาริในเดือนเกิด**

ระยิะเวิลาการใช้สิ้ิทธิิ�: วินัที� 1 มกริาคม 2566 – 31 ธนัวิาคม 2566

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�:

• กริุณ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้า หริือ สอบถามริาย
ละเอียดเพิ�มเติ้ม โทริ. 095-1415524 หริือ  
reservation@r-haan.com

 79  78 THE WISDOM (VISA INFINITE)    ||    THE WISDOM (VISA INFINITE)



• กริุณ์าแจ้ง และแสดงบัต้ริเดอะวิิสดอมกสิกริไทย 
(วิีซ่่ า  อิน ฟิิ นิท)  แ ก่พนักงานก่อนใช้้บริิการิ 

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�:

- สำาหริบัผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
(บตั้ริหลัก และ บตั้ริเสริมิ)

- กริณุ์าศึกษาริายละเอยีดและเงื�อนไขก่อนสำาริองสิทธิ�
ใช้บ้ริกิาริ

- สำาหริบัการิช้ำาริะเงนิ ต้้องช้ำาริะผู่้านบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) เท่านั�น

- สิทธปิ้ริะโยช้นไ์มส่ามาริถแลกเป้ลี�ยน หริอื ทอนเป้น็
เงนิสด หริอื โอนสิทธใิหแ้ก่ผู้่้อื�นได้ และ ไมส่ามาริถใช้้
ริว่ิมกับส่วินลด หริอื โป้ริโมช้นัอื�นได้

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามที�บริษัิทกำาหนดบริษัิทฯ

- ธนาคาริ ขอสงวินสิทธิ�ในการิเป้ลี�ยนแป้ลงขอ้กำาหนด 
และ เงื�อนไขโดยมต้ิ้องแจง้ใหท้ริาบล่วิงหน้า

*ทางริา้นขอสงวินสิทธิ�เฉพาะการิแจง้ล่วิงหน้า โดยท่านจะได้ริบัเคริื�อง
ดื�ม Welcome Drink ที�ทางริา้นเต้ริยีมไวิใ้หใ้นวินัที�เขา้ใช้บ้ริกิาริ

*บริกิาริแช้มเป้ญ Welcome Drink 1 แก้วิ ต่้อ 1 ท่านผู้่้ริว่ิมริบัป้ริะทาน
อาหาริ

**กริุณ์าแสดงบัต้ริป้ริะช้าช้นควิบค่่กับบัต้ริเดอะวิิสดอมกสิกริไทย  
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) เพื�อริบั complimentary dish ในเดือนเกิด

สิิทธิพิิิเศษ บรกิารเรอ่ยิอช้ท ์Sailing Yacht Thailand 
(Privileges on Yacht Service by Sailing Yacht Thai-
land) 

ต้อบทกุโจทยข์องการิท่องโลกกวิา้งกลางท้องทะเล ด้วิยบริกิาริเริอืยอช้ท์
ในโอกาสพิเศษที�มอบควิามป้ริะทับใจในทกุเส้นทาง

โดียิสิิทธิพิิิเศษที�ท่านจะได้ีรบัค่อ

• ริบัส่วินลด 30% จากริาคาป้กติ้ สำาหริบับริกิาริเริอื
ยอช้ทท์กุป้ริะเภท

สาขาทีี่�รว่ัมรายการ:

• Sailing Yacht Thailand Pattaya

• Sailing Yacht Thailand Phuket

ระยิะเวิลาการใช้สิ้ิทธิิ�: วินัที� 1 มกริาคม 2566 – 31 ธนัวิาคม 2566

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�:

• กริุณ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้า หริือ สอบถามริาย
ละเอียดเพิ�มเติ้ม โทริ. 061-6645563 หริือ  
LINE ID: @yacht-th

• กริุณ์าแจง้ และ แสดงบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) แก่พนักงานก่อนใช้บ้ริกิาริ

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้

- สำาหริบัผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
(บตั้ริหลัก และ บตั้ริเสริมิ) 

- กริณุ์าศึกษาริายละเอยีดและเงื�อนไขก่อนสำาริองสิทธิ�
ใช้บ้ริกิาริ 

- สำาหริบัการิช้ำาริะเงนิ ต้้องช้ำาริะผู่้านบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) เท่านั�น

- สิทธปิ้ริะโยช้นไ์มส่ามาริถแลกเป้ลี�ยน หริอื ทอนเป้น็
เงนิสด หริอื โอนสิทธใิหแ้ก่ผู้่้อื�นได้ และ ไมส่ามาริถใช้้
ริว่ิมกับส่วินลด หริอื โป้ริโมช้ั�นอื�นได้
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- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามที�บริษัิทกำาหนดบริษัิทฯ

- ธนาคาริ ขอสงวินสิทธิ�ในการิเป้ลี�ยนแป้ลงขอ้กำาหนด 
และ เงื�อนไขโดยมต้ิ้องแจง้ใหท้ริาบล่วิงหน้า

บรกิารที�จอดีรถื ณ ศ่นยิก์ารค้าช้ั�นนำา  
(THE WISDOM Reserved Parking Space)

สะดวิกกวิา่ที�เคยด้วิยบริกิาริที�จอดริถเฉพาะลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) ณ์ ศ่นยก์าริค้า / โริงแริม / โริงพยาบาล ช้ั�นนำา 

บรกิารที�จอดีรถื ใช้บ้รกิารได้ีที�

• สามย่านมติ้ริทาวิน ์ช้ั�น 1

• โริงแริมโซ่ แบงคอก ช้ั�น 3 

• ศ่นยก์าริค้า ริเิวิอริไ์ซ่ด ์พลาซ่า่ ช้ั�น 4 ( สิ�นสุดวินัที� 
30 เมษายน 2566)

• Esplanade Cineplex ริชั้ดาภิเษก

• Major Cineplex สุขุมวิทิ

• Major Cineplex ป้ิ� นเกล้า

• โริงพยาบาลพริะริาม 9 

วิธิิกีารรบัสิิทธิิ�: กริณุ์าแสดงบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
(บตั้ริหลัก) พริอ้มสติ้กเกอริจ์อดริถเดอะวิสิดอม ก่อนเขา้ใช้บ้ริกิาริ

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ในการิใหบ้ริกิาริ เฉพาะลก่ค้า
ผู้่้ที�แสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) 
พริอ้มกับสติ้กเกอริจ์อดริถเดอะวิสิดอม และ สงวินสิทธิ�
ในการิป้ฎิเสธการิใหบ้ริกิาริ ในกริณี์ที�ลก่ค้าไมป่้ฎิบติั้
ต้ามเงื�อนไขที�กำาหนด

- ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ในการิเป้ลี�ยนแป้ลงวินั – เวิลา
การิให้บริิการิที�จอดริถต้ามที�ธนาคาริ และ สถาน
บริกิาริกำาหนด

บรกิารเลข้าส่ิวินตั้วิต้ลอดี 24 ช้มั.   
(THE WISDOM Personal Assistant Service)

สิทธพิิเศษเหนือริะดับกับบริกิาริเลขาส่วินตั้วิอย่างผู้่้ช้ว่ิยที�ริ่ใ้จสำาหริบั
ลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทยต้ลอด 24 ช้ั�วิโมงทั�วิโลก 

ผู่้าน KBank Private Banking Contact Center 02-8888811  
เพื�อต้อบโจทยท์กุไลฟิส์ไต้ลอ์ยา่งเหนือริะดับ ทั�งในป้ริะเทศและต่้างป้ริะเทศ 

สิรา้งสิรรคป์ระสิบการณพิ์ิเศษ   
ผู้่้เช้ี�ยวิช้าญด้านไลฟิส์ไต้ล ์ พริอ้มใหค้ำาแนะนำา และ ควิามช้ว่ิยเหลือใน
การิสริา้งควิามป้ริะทับใจ ให้กับทุกกิจกริริมในช้ว่ิงเวิลาสุดพิเศษหริอื
ต้ามควิามต้้องการิของท่าน ดังริายละเอยีดต่้อไป้นี�

• บริกิาริให้ข้อม่ล และ จองริา้นอาหาริ ให้ควิามช้่วิย
เหลือ และ สำาริองที�พัก โริงแริม หริอื ริถเช้า่ ทั�งใน
ป้ริะเทศและต่้างป้ริะเทศ

• บริกิาริใหข้อ้ม่ลสิทธปิ้ริะโยช้น ์และ ส่วินลดพิเศษของ
โริงแริม ริา้นอาหาริ และ สป้า

• บริิการิให้คำาแนะนำาด้านจัดหาผู้่้เช้ี�ยวิช้าญในการิ 
จดัเลี�ยง และ งานฉลองในโอกาสพิเศษ

• บริกิาริใหข้อ้ม่ล และ สำาริองการิเดินทางแบบเอก็ซ่ค์ลซ่่ฟีิ 
อาทิ เคริื�องบนิส่วินตั้วิ หริอื เริอืยอริช์้ เป้น็ต้้น

• บริกิาริใหข้อ้ม่ล และ สำาริองการิเขา้ใช้ส้นามกอลฟ์ิ

• บริกิาริใหข้อ้ม่ลเกี�ยวิกับด้านบนัเทิง อาทิ การิสำาริอง
ที�นั�งบตั้ริคอนเสิริต์้ หริอื การิแสดงต่้างๆ

• บริิการิซ่ื�อของหายาก หริือ จัดหาของขวิัญ และ 
ดอกไมส้ำาหริบัคนพิเศษ

• บริกิาริใหข้อ้ม่ล และ วิางแผู้นการิท่องเที�ยวิทั�วิโลก

• บริกิาริอำานวิยควิามสะดวิกด้านการิเดินทางไป้ต่้าง
ป้ริะเทศเพื�อการิทำาธุริกิจ เช้่น แนะนำาการิทำา  
BUSINESS VISA ขอ้ม่ลผู้่้ใหบ้ริกิาริล่ามแป้ลภาษา 
ลีม่ซ่นี เช้า่ริถ เป้น็ต้้น

• บริกิาริแนะนำาโริงแริม สำาหริบัการิจดัสัมมนา หริอื 
ป้ริะช้มุ เลี�ยงริบัริองลก่ค้า
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พิรอ้มัดีแ่ลเม่ั�อมีัเหต้ฉุุกเฉิน  
บริกิาเลขาส่วินตั้วิพริอ้มใหค้ำาป้ริกึษาและป้ริะสานงานเมื�อมเีหตุ้ฉกุเฉิน 
ดังริายละเอยีดต่้อไป้นี�

• บริิการิช้่วิยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนทั�วิป้ริะเทศ 
(Roadside Assistance) สำาหริับบริิการิลาก 
ริถฉกุเฉิน พ่วิงแบต้เต้อริี� หริอื เป้ลี�ยนยาง ธนาคาริ
ริับผิู้ดช้อบค่าใช้้จ่าย 1,500 บาทต่้อคริั�ง และ 
สามาริถใช้บ้ริกิาริได้ 2 คริั�งต่้อป้ี

• บริกิาริให้คำาป้ริกึษา และ ป้ริะสานงานให้ควิามช้ว่ิย
เหลือฉกุเฉินด้านที�อย่่อาศัย (Home Assistance)

• บริกิาริใหค้วิามช้ว่ิยเหลือด้านการิแพทย ์ (Medical 
Assistance)

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ิทธิิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(วิซี่า่ อนิฟิินิท) (บตั้ริหลัก) ที�มยีอดเงนิฝาก เงนิลงทนุ 
กับธนาคาริเฉลี�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้

- ธนาคาริเป้น็เพียงผู้่้ใหบ้ริกิาริป้ริะสานงาน จดัหา และ 
ให้คำาป้ริึกษา โดยค่าใช้้จ่ายทั�งหมดที�เกิดขึ�นนั�น  
ผู้่้ถือบตั้ริเป้น็ผู้่้ริบัผิู้ดช้อบ

- สอบถามริายละเอยีดเพิ�มเติ้มเกี�ยวิกับการิบริิการิ 
เงื�อนไข และ ข้อยกเวิ้น ของบริิการิต่้าง ๆ ได้ที�  
KBank Private Banking Contact Center  
02-8888811 ทกุวินัต้ลอด 24 ช้ั�วิโมง

ท่านสิามัารถืศึกษาและดีาวินโ์หลดี
THE WISDOM [VISA INFINITE]

PRIVILEGE BOOK 2023
เพิิ�มัเติ้มัได้ีที�

เงื�อนไขสิทธพิิเศษทั�งหมดเป้็นไป้ต้ามที�ธนาคาริกำาหนด และธนาคาริขอ

สงวินสิทธิ�ในการิยกเลิก หริอื แก้ไข หริอื เป้ลี�ยนแป้ลง เงื�อนไข ขอ้กำาหนด 

และ สิทธพิิเศษต่้าง ๆ  ต้ามที�ธนาคาริพิจาริณ์าเหน็สมควิริ โดยไม่ต้้องแจง้

ให้ทริาบล่วิงหน้า และ ขอสงวินสิทธิ�สำาหริับล่กค้าที�คงสถานะการิเป็้น 

ลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (วิซี่า่ อนิฟิินิท) ในวินัที�ใช้บ้ริกิาริเท่านั�น
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เงื�อนไขสิทธพิิเศษทั�งหมดเป้น็ไป้ต้ามที�ธนาคาริกสิกริไทยกำาหนด และ ธนาคาริ
ขอสงวินสิทธิ�ในการิยกเลิก หริอื แก้ไข หริอื เป้ลี�ยนแป้ลงเงื�อนไข ขอ้กำาหนด และ 
สิทธพิิเศษต่้าง ๆ ต้ามที�ธนาคาริพิจาริณ์าเหน็สมควิริ โดยไมต้่้องแจง้ใหท้ริาบ
ล่วิงหน้า และขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บตั้ริหลัก)  
ที�มยีอดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริเฉลี�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 150 ล้านบาทขึ�นไป้




