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“ความมั�งคั�งและความสำเร็จ ไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน

จึงควรคาแกความภาคภูมิใจ ธนาคารกสิกรไทยขอรวม

แสดงความยินดีกับความสำเร็จ และพรอมสนับสนุนบริการ

ทางการเงินครบวงจรดวยคำปรึกษาที่เฉ�ยบคม เพื่อใหทาน

ทะยานสูอีกระดับของความมั�งคั�งไดอยางมั�นใจ”

เพราะความสำเร็จของทาน คือ ความสำเร็จของเรา

เรียน ทานลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย 

ธนาคารกสิกรไทยขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ�งที่ไดมอบความ

ไววางใจใหเกียรติในการใชบริการธนาคารกสิกรไทยดวยดีเสมอมา

ในโอกาสน�้ 

ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีมอบบริการและสิทธิพิเศษที่คัดสรร

แลวสำหรับป 2561 ผานหนังสือสิทธิพิเศษของบัตรเดอะพรีเมียร 

กสิกรไทยโดยเฉพาะ

ธนาคารกสิกรไทยหวังเปนอยางยิ�งวาทานจะไดรับความไววางใจใน

การใหบริการแดทานตลอดไปและจะยังคงมุงมั�นพัฒนา ผลิตภัณฑ

และบริการตางๆอยางตอเน��องเพื่อใหทานไดรับความพึงพอใจ 

สูงสุดจากการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกสิกรไทย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

THE PREMIER Contact Center 02-8888877 

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

www.kasikornbank.com/thepremier
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YOUR
YOURJOY
PRIDE

THE PREMIER คือบริการพิเศษสำหรับกลุมลูกคาที่มีเงินฝาก 

และ/หรือเงินลงทุนรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 

ทีป่ระสบความสำเร็จและมีศักยภาพพรอมทะยานสูอีกระดับความสำเร็จ

อยางไรขีดจำกัด ทั้งในดานความมั�งคั�ง ดานการเงินดานธุรกิจและ 

ดานไลฟสไตลโดยมอบเอกสิทธิ์แหงคุณภาพชีวิตที่เหน�อกวา

ขอตอนรับทานสูเอกสิทธ์ิสำหรับลูกคา THE PREMIER

ท่ีธนาคารกสิกรไทย มอบใหเฉพาะลูกคา

ผูประสบความสำเร็จเชนทาน
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THE PREMIER Card

หมายเหตุ :   *ขอมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2552
THE PREMIER Privilege Book 8

วีซา ซิกเนเจอร VISA Signature: Genuine Privilege

THE PREMIER Card

ดวยลวดลายของบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ที่ถูกออกแบบเพื่อสื่อถึงความเปน 

ผูนำพิถีพิถันดวยอักษร “THE PREMIER” เฉดสีทองคำขาวแสดง ความสงา สูงคา 

และภูมิฐาน พรอมลวดลาย “กิโยเช” อันเปนเครื่องหมายแสดงถึง “ความมั�งคั�ง 

และเงินตรา” ที่นิยมใชในธนบัตร หลายสกุลทั�วโลก พรอมแถบคาด “สีเขียวหยก 

จักรพรรด์ิ” ท่ีแสดงถึงอำนาจบารมีและอักษร “EXCLUSIVE MEMBER” ท่ีแสดงถึง 

เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเทานั้นผสานกับบัตรที่มีโทนสีเงิน ซึ�งทั้งหมดเพื่อสื่อ 

ความหมายของ “สัญลักษณแหงผูนำที่จะพรอมทะยานสูความมั�งคั�งและความ 

สำเร็จไรขีดจำกัด”

ธนาคารกสิกรไทยรวมกับ VISA ในการใหบริการบัตรเครดิตระดับสูง“VISA         

Signature” เปนธนาคารแหงแรกในประเทศไทย* ซึ�งเปนบัตรที่เพิ�มอภิสิทธิ์ 

ในการจับจายที่เหน�อกวา พรอมเอกสิทธิ์เหน�อระดับสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียร 

กสิกรไทย

บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
KBank THE PREMIER Card 
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THE PREMIER ADVISORY

THE PREMIER Privilege Book 10

เอกสิทธิ์เพื่อความมั่งคั่งสวนบุคคลและธุรกิจ

หมายเหตุ : - สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม 

ประกันชีวิตตามประเภทประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาท  

ขึ้นไป

  - นัดหมายรับคำปรึกษาไดที่ 02-8888877

  - ถามปญหาดานการเงินไดที่ THEPREMIER_ADVISORY@kasikornbank.com

THE PREMIER ADVISORY

THE PREMIER ADVISORY
THE PREMIER ADVISORY

THE PREMIER ADVISORYTHE PREMIER ADVISORY

ตอยอดความสำเร็จของคุณใหกาวไกล กับบริการใหคำปรึกษาและวางแผน
การเงินสวนบุคคลและธุรกิจโดยผูเชี ่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทย 
ที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP: Certified 
Financial Planner) พรอมใหคำปรึกษาแบบสวนตัว และดูแลอยางตอเน��อง
ในหมวดวางแผนการเงิน ดังน�้
 ตรวจสุขภาพทางการเงิน - Financial Health Check
 แผนการลงทุน - Investment Plan
 แผนภาษี - Tax Plan
 แผนคุมครองความเสี่ยง - Insurance Planning
 แผนการศึกษาบุตร - Education Plan
 แผนการเกษียณ - Retirement Plan
 แผนเก็บเงินเพื่อเปาหมายเฉพาะ - Lifestyle Purchase Plan

บริการใหคำปรึกษาและวางแผนการเงินสวนบุคคลและธุรกิจ
แบบสวนตัว THE PREMIER ADVISORY Service
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เอกสิทธิ์เพื่อความมั่งคั่งสวนบุคคลและธุรกิจ

หมายเหตุ : - สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม 

ประกันชีวิตตามประเภทประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาท  

ขึ้นไป

  - นัดหมายรับคำปรึกษาไดที่ 02-8888877

  - ถามปญหาดานการเงินไดที่ THEPREMIER_ADVISORY@kasikornbank.com
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สัมมนาที่ทำใหคุณเรียนรูเทคนิคการบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อเพิ�ม 
มูลคาสินทรัพย ใหไดผลตอบแทนตามเปาหมายแบบไรขีดจำกัด ดวย 
เทคนิคการลงทุนแบบ Strategic Asset Allocation และกลยุทธในการ 
บริหารการลงทุนอยางมืออาชีพ แนะนำพอรตลงทุน พรอมแนวทางในการ
ปรับพอรตใหเปนไปตามเปาหมาย เพื่อใหความสำเร็จดานการเงินของ    
คุณเปนเรื่องที่ทำไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสัมมนาทางการเงินเพื่อชวยยกระดับความสำเร็จของคุณ
THE PREMIER ADVISORY Seminar

 สัมมนาที่ใหคุณเขาถึงขอมูลสถานการณเศรษฐกิจและการลงทุนแบบ 
เจาะลึก ทั้งหุน กองทุน และการลงทุนทางเลือกอื่นๆ เพื่อใหคุณสามารถ 
บริหารการลงทุนไดอยางมั�นใจและปรับพอรตการลงทุนใหสอดคลองกับ
ทิศทางเศรษฐกิจและแนวโนมทิศทางการลงทุน

กิจกรรมสัมมนาแนะนำการลงทุนอยางมืออาชีพ
THE PREMIER Investment Forum

หมายเหตุ : สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยท่ีมียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบ้ียของกรมธรรมประกันชีวิต

ตามประเภทประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป

หมายเหตุ : สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยท่ีมียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบ้ียของกรมธรรมประกันชีวิต

ตามประเภทประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป
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หมายเหตุ : สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยท่ีมียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบ้ียของกรมธรรมประกันชีวิต

ตามประเภทประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสรางแรงบันดาลใจ
THE PREMIER Success Forum

  เพิ�มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจดวยองคความรู จากการ 
แบงปนประสบการณโดยบุคคลชั้นนำในแวดวงธุรกิจและบุคคลพิเศษ 
จากหลากหลายวงการ เพื่อใหทานไดเสริมสรางประสบการณการบริหาร 
และแนวทางการตัดสินใจทางธุรกิจที่แมนยำที่หาไมไดในตำรา

อัพเดทภาวะเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวทางการเงิน การลงทุน 
จากบริการ THE PREMIER Next e-Newsletter ที่รายงานขาวสาร 
และบทความดานการเง ินทุกรายเดือน พรอมแนะนำผลิตภัณฑ 
เดนที่เหมาะกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใหคุณปรับพอรตการลงทุน 
ไดอยางมั�นใจ

บริการขาวสารและคำแนะนำดานการลงทุนทุกเดือน 
จาก THE PREMIER Next e-Newsletter
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BANKING

วิธีการสมัคร : ทานสามารถสมัครบริการออนไลน หรือแจงความประสงคใชบริการไดที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877

หมายเหตุ : - สำหรับลูกคาที่ไดรับอนุมัติบัตรใหม ธนาคารจะจัดสง K-Consolidated Statement ใหทานภายใน 2 เดือน หลังจากการ 

สมัครใชบริการ

  - เฉพาะการลงทุนผานธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ลีสซิ�ง กสิกรไทย จำกัด

  - มูลคาบัญชีลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยอาจคลาดเคลื่อน เมื่อมีการซื้อ - ขายหนวยลงทุนหรือในระหวางการปด    

รอบบัญชี

     บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงินพิเศษสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียร 
กสิกรไทย ที่รวมทุกทรัพยสินทางการเงินของทานที่ไดลงทุนไวกับ 
ธนาคารกสิกรไทยในรายงานฉบับเดียว ทั้งบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ 
บัญชีกองทุนรวม บัญชีซื ้อขายหุ น รวมถึงยอดสินเชื ่อบัตรเครดิต 
สินเช่ือบาน สินเช่ือเชาซ้ือรถยนต ท้ังหมดน� ้จะถูกสรุปเปนความมั�งคั�งสุทธิ 
พรอมรายละเอียดของแตละบัญช ี สงอีเมลถึงทานเปนรายเดือน ซึ�ง 
มีความปลอดภัยสูงสุดดวยรหัสสวนตัว เพื ่อใหทานทราบทุกความ 
เคลื่อนไหวของสินทรัพยไดอยางสะดวกสบายที่สุด

บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงิน
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  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ�ม 0.25% ตอป สำหรับเงินฝากประจำ       
6 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ทำรายการฝาก

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

หมายเหตุ : - สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น

  - กรุณาแสดงบัตรเดอะพรีเมียร กับเจาหนาที่สาขาเมื่อใชสิทธิ์การฝาก

  - เฉพาะเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน 1 ครั้ง ตอป และ 1 บัญชีเทานั้น

  - ยอดเงินฝากตั้งแต 10,000 บาท และสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาทตอรายบุคคล

  - เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดาเทานั้น

  - ลูกคาจะตองไดรับอนุมัติและไดรับบัตร THE PREMIER แลวเทานั้นจึงจะสามารถขอใชสิทธิพิเศษน�้ได

  - ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ�มพิเศษ โดยไมตองแจงใหทราบ

วิธีการสมัคร : ทานสามารถแจงความประสงคใชบริการไดที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877

หมายเหตุ : - การสมัครบริการน�้ ลูกคาตองแจงขอมูลสวนตัวและยินยอมใหธนาคารกสิกรไทยสงขอมูลให บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด 

เพื่อเปดใชบริการ K-Econ Analysis

  - มีบริการเฉพาะภาษาไทยเทานั้น

    ลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย สามารถใชบริการ K-Econ Analysis* 
บนเว ็บไซตศ ูนย ว ิจ ัยกส ิกรไทย  www.kasikornresearch.com 
ซึ�งรวบรวมรายงานวิเคราะหวิจัย ท้ังในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค 
ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจตางประเทศ โดยเนนกระแสของขาวสาร 
ขอมูลท่ีกำลังเปนท่ีจับตามองในขณะน้ัน นอกจากน�้ ยังประกอบดวยดัชน� 
เศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตรา 
ตางประเทศ

บริการบทวิเคราะหการลงทุน และขอมูลความเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจ โดย บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด
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* สำหรับบริการลากรถฉุกเฉิน พวงแบตเตอร่ี หรือเปล่ียนยาง ธนาคารรับผิดชอบคาใชจาย 1,500 บาทตอคร้ัง และสามารถใชบริการได 2 คร้ังตอป 

หมายเหตุ : - ธนาคารเปนเพียงผูใหบริการประสานงาน จัดหา และใหคำปรึกษา โดยคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น ผูถือบัตรเปนผูรับผิดชอบ

  - สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมเก่ียวกับการบริการ เง่ือนไข และขอยกเวน ของบริการตางๆ ไดท่ี THE PREMIER Contact Center

02-8888877 ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

บริการเลขาสวนตัว 24 ชั�วโมงทั�วโลก โดยทานสามารถติดตอผาน THE PREMIER 
Contact Center 02-8888877 ที่มีผูชวยสวนบุคคลในการใหขอมูล และทำการ 
สำรองบริการตางๆ แกผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ใหบริการทั้งในประเทศ และ 
ตางประเทศ ดังรายละเอียดตอไปน�้ 
 บริการใหขอมูลสิทธิประโยชนและสวนลดพิเศษสำหรับผูถือเดอะพรีเมียรกสิกรไทย 

จากผูใหบริการดานไลฟสไตลอาทิ โรงแรม รานอาหาร สปา
 ชวยเหลือและสำรองที่พัก โรงแรม หรือรถเชา
 บริการใหขอมูลและสำรองการเขาใชสนามกอลฟ
 บริการใหความชวยเหลือดานการสำรองรานอาหาร
 บริการใหขอมูลเกี่ยวกับดานบันเทิง อาทิ การสำรองที่นั�งบัตรคอนเสิรต หรือ 

การแสดงตางๆ
 บริการจัดสงของขวัญและดอกไม
 บริการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวทั�วโลก

บริการใหคำปรึกษาและประสานงานใหความชวยเหลือฉุกเฉินดานที่อยูอาศัย
(Home Assistance)
บริการประสานงานเพื่อชวยเหลือหรือจัดสงชางผูเชี่ยวชาญไปยังที่พักอาศัยของ     
ลูกคา ผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย อาทิ การปลดล็อคกุญแจบาน การซอม 
ระบบประปา ไฟฟา ระบบแอร เปนตน

บริการเลขาสวนตัว
(THE PREMIER Global Concierge Service )

บริการใหความชวยเหลือดานการแพทย 
(Medical Assistance)
บริการใหคำปรึกษา และประสานงาน ความชวยเหลือทางการแพทยภายในและ 
ตางประเทศ ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง อาทิ บริการใหคำแนะนำดานการแพทยทาง 
โทรศัพท การใหขอมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล และบริการฉุกเฉินทางการแพทยใน 
การเคลื่อนยายผูปวย

บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนทั�วประเทศ
(Roadside Assistance)
ดวยความหวงใยลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยจะไดรับ บริการความชวยเหลือฉุกเฉิน 
บนทองถนน* และบริการใหคำปรึกษา และประสานงาน ใหความชวยเหลือดานอื่นๆ
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หมายเหตุ : - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์ใหบุคคลอื่นทุกกรณ�

  - ทางธนาคารขอยกเลิกการไดรับสิทธิ์ขางตน นับตั้งแตวันที่สถานะการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยสิ้นสุดลง

  * สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น และกรุณาแสดงบัตรเพื่อขอรับสิทธิ์

  ** ธนาคารฯ จะดำเนินการยกเวนคาธรรมเน�ยมใหโดยอัตโนมัติ ตั้งแตเดือนที่ 3หลังจากลูกคาผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย 

บัตรหลักสมัครใชบริการและหากลูกคาสมัครแพ็คเกจรายปมากอนที่จะเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ธนาคารขอ 

สงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาธรรมเน�ยมแพ็คเกจรายปดังกลาว

ยกเวนคาธรรมเน�ยมและไดรับอัตราพิเศษตางๆ 
ในการใชบริการทางการเงิน
(THE PREMIER Financial  Privi leges )

 สวนลดพิเศษสูงสุด สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ*

 ฟรี คาธรรมเน�ยมการออกเช็คธนาคาร (Cashier Cheque) จำนวน 10 ฉบับ 
(ตอป)*

 ฟรี คาธรรมเน�ยมการออกเช็คของขวัญ (Gift Cheque) ตามรูปแบบชุดมาตรฐาน 
ธนาคาร จำนวน 10 ฉบับ (ตอป)*

 ฟรี คาบริการรายเดือนการแจงเปลี่ยนยอดบัญชีเงินฝากผาน SMS จำนวน    
1 บัญชี** (Transaction alert)

 ฟรี คาธรรมเน�ยมการรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากกระแส 
รายวัน*

 สวนลด 25 % คาธรรมเน�ยมสมุดเช็ค จำนวน 4 เลม ตอป*
 สวนลดพิเศษสูงสุด สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ*
 ฟรี คาธรรมเน�ยมคาสมุดฝาก กรณ�สมุดบัญชีสูญหาย*

BANKING
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JPY

Buying (+)สกุลเงิน Selling (-)

0.0003 0.0003

AUD, CAD, CHF, GBP, NZD, SGD, 
HKD, และ CNY 0.03 0.03

USD และ EUR 0.10 0.10

บริการหมายเลขโทรศัพทพิเศษเฉพาะลูกคา THE PREMIER โดย 
เจาหนาที่พรอมใหบริการทาน ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง และเหน�อกวา 
ดวยบริการเลขานุการสวนตัว

THE PREMIER Contact Center 02-8888877



หมายเหตุ : - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์ใหบุคคลอื่นทุกกรณ�
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หมายเหตุ
- สำหรับลูกคาผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
- สิทธิพิเศษน�้ ไมสามารถโอนใหกับผูอื่น หรือแลกเปลี่ยนได
- สงวนสิทธิ์การเขาใชบริการ 1 ครั้งตอวันตอบัตรในแตละสถานบริการเทานั้น หากใชเกินกวาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เก็บคาบริการรายวันตามอัตรา 

ที่สถานบริการกำหนด
- จำกัดจำนวนผูใชบริการสูงสุดในการเขาใชบริการ ในชวงเวลาเดียวกัน หรือตอวัน โปรดสอบถามรายละเอียดจากสถานบริการแตละแหง กอนเขาใชบริการ
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาใชบริการเกินจากระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
- สำรองสิทธิ์ ไดที่ www.kasikornbank.com/thepremier ลวงหนา 1 วันกอนวันเขาใชบริการ เริ�มเวลา 10.00 น. ถึงวันเขาใชบริการ เวลา 24.00 น. หรือจนกวาสิทธิ์ 

จะถูกจองเต็ม (ขอสงวนสิทธิ์ในการจอง 1 สิทธิ์ตอการจอง 1 ครั้ง) 
- กรณ�ลูกคาตองการยกเลิก กรุณายกเลิก ผาน www.kasikornbank.com/thepremier มิเชนนั้นจะถือวาเสียสิทธิ์ และทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการจองครั้งตอไป
- การยกเลิกการจอง ตองยกเลิกภายในเวลา 12:00 น. ของวันใชบริการ
- สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่ปฏิบัติตามกฎขอบังคับของแตละสถานบริการ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ของผูเขารับบริการตามเงื่อนไขของสถานบริการแตละแหงกอนใช 

บริการ หากผิดเงื่อนไขที่กำหนดธนาคารขอสงวนสิทธิ์ระงับการเขาใชบริการ
- ธนาคารและสถานบริการ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิตองแจง ใหทราบลวงหนา
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกคาที่คงสถานะการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยในวันที ่

ใชบริการเทานั้น (มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของ เบี้ยของกรมธรรม 
ประกันชีวิต (ตามประเภทประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) รวมกันอยูกับธนาคาร 
เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาท ขึ้นไป)

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE
LIFESTYLE

LIFESTYLE
LIFESTYLE

LIFESTYLE

เอกสิทธิ์ดานการเติมเต็มคุณภาพชีวิต LIFESTYLE
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บริการฟตเนส ณ สถานบริการชั้นนำ
หลีกหนีความวุนวายสูความเปนสวนตัวของการออกกำลังกายในบรรยากาศระดับหาดาว โดยไมตองเสีย 
คาใชจายและไมจำกัดจำนวนครั้ง ณ สถานบริการชั้นนำ ระดับเวิลดคลาส

กรุงเทพฯ

 1. Virgin Active Empire Tower โทร. 02-7709772
  (วันจันทร - ศุกร เวลา 6.00 - 15.00 น. วันเสาร - อาทิตย เวลา 16.00 น. - ปดบริการ)

 2. WE Fitness เอกมัย (ใหม)* โทร. 02-7853939
 3. WE Fitness เอสพนาด รัชดา (ใหม)* โทร. 02-6403939
 4. WE Fitness รัชโยธิน (ใหม)* โทร. 02-5153699
 5. WE Fitness ปนเกลา (ใหม)* โทร. 02-1193939
 6. WE Fitness แคราย (ใหม)* ** โทร. 02-591-3939
 7. Atrium Athletic Club at Tipco โทร. 02-2714200
  (วันจันทร - ศุกร เวลา 9.00 - 17.00 น. วันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 12.00 - 20.00 น.)

 8. Urbana Sathorn  โทร. 02-2279999 Ext. 3917
  (วันจันทร - ศุกร เวลา 06.00 - 17.00 น. วันเสาร - อาทิตย เวลา 06.00 - 22.00 น.)

 * วันจันทร - ศุกร เวลา 6.00 - 17.00 น. วันเสาร - อาทิตย 08.00 - 22.00 น.
 ** เปดใหบริการภายในป 2561

ตางจังหวัด

 9. โรงแรม Classic Kameo จ.ระยอง* โทร. 038-614340-9
 10. โรงแรมรติลานนา เชียงใหม* โทร. 053-999333 ext. Fitness Center
 11. Aleeza Fitness Club สุราษฎรธาน�* โทร. 077-273133, 077-273533
 12. โรงแรมบานเชียง อุดรธาน�* โทร. 042-327913-5
 13. CCP Health Club (นภาลัยเพลส) สงขลา* โทร. 074-357584-7
 14. โรงแรมพูลแมน ขอนแกน* โทร. 043-322155
 15. The Beverly Hills Fitness Club* โทร. 044-275941-3, 080-7714567
 16. Club Asia ภูเก็ต** โทร. 076-354027
 17. เดอะสกาย คอนโดมิเน�ยม ชลบุรี** โทร. 086-354027
 18. บานตาลฟตเนส ชุมพร โทร. 077-630-428
  (วันจันทร - ศุกร เวลา 9.30 - 21.30 น. ไมจำกัดเวลา สำหรับวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)

 * วันจันทร - ศุกร เวลา 6.00 - 17.00 น. ไมจำกัดเวลา สำหรับวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 
 ** วันจันทร - ศุกร เวลา 6.30 - 17.00 น. ไมจำกัดเวลา สำหรับวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
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- สำหรับลูกคาผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
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ใชบริการเทานั้น (มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของ เบี้ยของกรมธรรม 
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  (วันจันทร - ศุกร เวลา 9.30 - 21.30 น. ไมจำกัดเวลา สำหรับวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)

 * วันจันทร - ศุกร เวลา 6.00 - 17.00 น. ไมจำกัดเวลา สำหรับวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 
 ** วันจันทร - ศุกร เวลา 6.30 - 17.00 น. ไมจำกัดเวลา สำหรับวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
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หมายเหตุ : - สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานั้น

  - สวนลดของแตละโรงพยาบาลอาจแตกตางกันไปตามเง่ือนไขท่ีทางโรงพยาบาลกำหนด และเฉพาะโรงพยาบาลท่ีรวมรายการ 

เทานั้น

  - กรุณาสอบถามสวนลดและเงื่อนไขตางๆ ไดที่ THE PREMIER Contact Center 02-88888877 หรือ โรงพยาบาลที่ 

รวมรายการกอนเขารับบริการ

ลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย รับสวนลดคาบริการจากกลุมโรงพยาบาลชั้นนำ

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
 ภาคกลาง โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนยวิจัย, โรงพยาบาลกรุงเทพไชนาทาวน 
และโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง

 ภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา, โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ปากชอง, โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน, โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

 ภาคตะวันตก โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
 ภาคตะวันออก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพตราด, 
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

  ภาคใต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ และ 
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

  ภาคเหน�อ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

เครือโรงพยาบาลสมิติเวช
 โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร, โรงพยาบาล 
สมิติเวชธนบุรี, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
สวนลดคาหองและคายา 5%

โรงพยาบาลพญาไท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2,560 บาท
 โรงพยาบาลพญาไท 1, โรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลพญาไท 3, 
โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร, และโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

สิทธิพิเศษจากกลุมโรงพยาบาลชั้นนำกิจกรรมพิเศษเฉพาะลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
THE PREMIER Exclusive Event

ประสบการณพิเศษจากกิจกรรมตางๆ ในหลากหลายไลฟสไตลที ่ 
คัดสรรมาเพื่อทานในฐานะลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย เพื่อใหทานได 
สรางมิตรภาพใหม เติมเต็มความสุข กระชับความสัมพันธอันดี 
จากกิจกรรมตางๆ ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดขึ้นเปนพิเศษตลอดป* 

* สำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยท่ีมีเงินฝาก/เงินลงทุน ต้ังแต 2 - 9.99 ลานบาท รวมกันเฉล่ีย 6 เดือน
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เม่ือทานเดินทางดวยเท่ียวบินภายในประเทศของการบินไทย ทานสามารถ 
พักผอนอยางสะดวกสบาย ในหองรับรองพิเศษของบริษัทการบินไทย    
ณ สนามบินเชียงใหม ขอนแกน ภูเก็ต กระบี่ และหาดใหญ

บริการหองรับรองพิเศษ ณ สนามบินภูมิภาค 
(Domestic Royal Silk Lounge )

หมายเหตุ : - สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลักและบัตรเสริม) ใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอปตอทาน (นับรวมทุกประเภท 

บัตรเครดิตกสิกรไทย) 

  - สงวนสิทธิ์สำหรับผูเดินทางโดยสายการบินไทยเทานั้น

  - กรุณาแสดงบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย พรอมบัตรที่นั�งเที่ยวบินขาออกภายในประเทศของบริษัทการบินไทยกอนเขาใช       

บริการ

  - สิทธิ์การใชหองรับรองฯ 2 ชั�วโมง 30 นาทีตอครั้ง หากเกินเวลาที่กำหนด ผูถือบัตรตองเสียคาธรรมเน�ยมตามอัตราที่บริษัท 

การบินไทยกำหนด

  - สิทธิพิเศษน�้เฉพาะผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานั้น ผูติดตามสามารถใชบริการได โดยผูถือบัตรจำตองเสียคาใชจาย 

เพิ�มในอัตราที่บริษัทการบินไทยกำหนด

  - ขอเรียกเก็บคาบริการเปนเงินสดในกรณ�ใชบริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
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เพิ�มความสะดวกสบายของทานในการเดินทาง ทานสามารถอัพเกรดบัตร 
โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดภายในประเทศ ของสายการบินไทยเปน 
ชั้นธุรกิจ และการบินไทยสมายล เปนชั้น Eco Premium 

บริการอัพเกรดตั�วโดยสารภายในประเทศจากสายการบินชั้นนำ

บริการอัพเกรดตั�วโดยสารภายในประเทศกับการบินไทย  
(TG Upgrade Ticket )

หมายเหตุ : 1. สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น และไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นได

  2. ลูกคาสามารถใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอป  โดยนับการเดินทางไปหรือเดินทางกลับ เปนเที่ยวละ 1 สิทธิ์ โดยเจาของบัตรสามารถ 

ใชสิทธิ์ไดพรอมกับผูติดตาม 1 ทาน ในเที่ยวบินเดียวกันได ซึ�งจะถือวาเปนการนับ 2 ครั้ง ทั้งน�้ธนาคารขอจำกัดจำนวน 

สิทธิ์ 250 ครั้งตอเดือน

  3. กรุณาแจงขอใชสิทธิ์ กอนวันเดินทางไมนอยกวา 7 วันทำการ

  4. กรุณาสำรองที่นั�งและออกบัตรโดยสารภายในประเทศของสายการบินไทยและการบินไทยสมายล ผานตัวแทนจำหนาย  

มาแจสติก ทราแวล อินเตอรเนชั�นแนล จำกัด โทร. 02-6522000, 02-6522662 ในวันจันทร - ศุกร. เวลา 8.30 - 17.30 น. 

และในวันเสาร - อาทิตย. เวลา 9.00 - 16.00 น. เทานั้น

  5. ลูกคาตองชำระบัตรโดยสารภายในประเทศชั้นประหยัดของสายการบินไทยและการบินไทยสมายลผานบัตรเดอะพรีเมียร 

กสิกรไทยเทานั้น และจะตองเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทานั้น

  6. ธนาคารจะอัพเกรดบัตรโดยสารเปนชั้นธุรกิจ หรือชั้น Eco Premium (เฉพาะเที่ยวบินที่มีที่นั�งในชั้นนั้นๆวางเทานั้น) 

และไมสามารถอัพเกรดขามสายการบินได

  7. ธนาคารขอไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกินกวาสิทธิ์ที่ลูกคาไดรับตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมถึงคาใชจายที่   

เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารไดดำเนินการอัพเกรดเรียบรอยแลว

  8. บัตรโดยสารที่ไดรับการอัพเกรดเปนชั้นธุรกิจ หรือชั้น Eco Premium จากทางธนาคารแลว มีเงื่อนไขและขอกำหนด 

เพิ�มเติม ประกอบดวย

   - ไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูโดยสารเดินทาง และชั้นโดยสาร รวมถึงไมสามารถเปลี่ยนขามระหวางสายการบินไทย 

  และการบินไทยสมายลได

   - สามารถเปล่ียนเท่ียวบิน เปล่ียนวันเดินทาง แตไมสามารถขอทำการคืนบัตรโดยสาร เปล่ียนแปลงช่ือผูโดยสารและช้ันโดยสาร  

  รวมถึงไมสามารถเปล่ียนขามระหวางสายการบินไทยและการบินไทยสมายลได ซึ�งเง่ือนไขและคาดำเนินการตางๆ เปนไป 

  ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด

   - ไมสามารถขอคืนสิทธิ์ไดในทุกกรณ�

  9. สงวนสิทธิ์ยกเวนการอัพเกรดสำหรับบัตรโปรโมชั�นทุกประเภท

  10. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่สายการบินไทย และการบินไทยสมายล และธนาคารกำหนด โดยไมตองแจง 

ใหทราบลวงหนา

  11. หากมีขอพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด

เพิ�มความสะดวกสบายในการเดินทางของทาน ทานสามารถอัพเกรด   
ที่นั�ง ตั�วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศของสายการบินนกแอร เปน 
นกพรีเมี่ยมซีท และ แอรเอเชีย เปน ที่นั�ง Hot Seat

บริการอัพเกรดที่นั�ง ตั�วโดยสารภายในประเทศ กับสายการบิน 

นกแอร และ แอรเอเชีย  (NokAir,  AirAsia Upgrade Seat )

หมายเหตุ : 1. สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) ที่มีเงินฝากและหรือ เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทย 

เฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ณ วันที่ขอใชบริการ (เงินฝากและ/หรือ เงินลงทุนขางตน ตองอยูในนาม 

บุคคลธรรมดาเทานั้น) และไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นได

  2. ลูกคาสามารถใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอป โดยนับการเดินทางไปหรือกลับเปนเที่ยวละ 1 สิทธิ์โดยเจาของบัตรสามารถใชสิทธิ์ 

ไดพรอมกับผูติดตาม 1 ทานในเที่ยวบินกันได ซึ�งจะถือวาเปนการนับ 2 ครั้ง ทั้งน�้ธนาคารขอจำกัดจำนวนสิทธิ์                

200 ครั้งตอเดือนสำหรับบัตรเดอะพรีเมียร

  3. กรุณาแจงขอใชสิทธิ์กอนวันเดินทางไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกิน 30วันทำการ

  4. ลูกคาจะตองมีบัตรโดยสารภายในประเทศ โดยจะตองซื้อผานชองทางเวปไซต หรือ call center จากสายการบินโดยตรง 

และยังไมทำการเลือกที่นั�ง) กอนทำการขอใชสิทธิ์อัพเกรดที่นั�ง )

  5. ธนาคารจะอัพเกรดที่นั�งเปนที่นั �งพิเศษ เฉพาะเที่ยวบินที่มีที่นั �งพิเศษวางอยูเทานั้น และไมสามารถอัพเกรดขาม     

สายการบินได

  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั�ง และ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูโดยสารเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก 

วันและเวลาการเดินทางทุกกรณ�

  7. หากมีขอพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด
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เพิ�มความสะดวกสบายของทานในการเดินทาง ทานสามารถอัพเกรดบัตร 
โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดภายในประเทศ ของสายการบินไทยเปน 
ชั้นธุรกิจ และการบินไทยสมายล เปนชั้น Eco Premium 

บริการอัพเกรดตั�วโดยสารภายในประเทศจากสายการบินชั้นนำ

บริการอัพเกรดตั�วโดยสารภายในประเทศกับการบินไทย  
(TG Upgrade Ticket )

หมายเหตุ : 1. สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น และไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นได

  2. ลูกคาสามารถใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอป  โดยนับการเดินทางไปหรือเดินทางกลับ เปนเที่ยวละ 1 สิทธิ์ โดยเจาของบัตรสามารถ 

ใชสิทธิ์ไดพรอมกับผูติดตาม 1 ทาน ในเที่ยวบินเดียวกันได ซึ�งจะถือวาเปนการนับ 2 ครั้ง ทั้งน�้ธนาคารขอจำกัดจำนวน 

สิทธิ์ 250 ครั้งตอเดือน

  3. กรุณาแจงขอใชสิทธิ์ กอนวันเดินทางไมนอยกวา 7 วันทำการ

  4. กรุณาสำรองที่นั�งและออกบัตรโดยสารภายในประเทศของสายการบินไทยและการบินไทยสมายล ผานตัวแทนจำหนาย  

มาแจสติก ทราแวล อินเตอรเนชั�นแนล จำกัด โทร. 02-6522000, 02-6522662 ในวันจันทร - ศุกร. เวลา 8.30 - 17.30 น. 

และในวันเสาร - อาทิตย. เวลา 9.00 - 16.00 น. เทานั้น

  5. ลูกคาตองชำระบัตรโดยสารภายในประเทศชั้นประหยัดของสายการบินไทยและการบินไทยสมายลผานบัตรเดอะพรีเมียร 

กสิกรไทยเทานั้น และจะตองเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทานั้น

  6. ธนาคารจะอัพเกรดบัตรโดยสารเปนชั้นธุรกิจ หรือชั้น Eco Premium (เฉพาะเที่ยวบินที่มีที่นั�งในชั้นนั้นๆวางเทานั้น) 

และไมสามารถอัพเกรดขามสายการบินได

  7. ธนาคารขอไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกินกวาสิทธิ์ที่ลูกคาไดรับตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมถึงคาใชจายที่   

เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารไดดำเนินการอัพเกรดเรียบรอยแลว

  8. บัตรโดยสารที่ไดรับการอัพเกรดเปนชั้นธุรกิจ หรือชั้น Eco Premium จากทางธนาคารแลว มีเงื่อนไขและขอกำหนด 

เพิ�มเติม ประกอบดวย

   - ไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูโดยสารเดินทาง และชั้นโดยสาร รวมถึงไมสามารถเปลี่ยนขามระหวางสายการบินไทย 

  และการบินไทยสมายลได

   - สามารถเปล่ียนเท่ียวบิน เปล่ียนวันเดินทาง แตไมสามารถขอทำการคืนบัตรโดยสาร เปล่ียนแปลงช่ือผูโดยสารและช้ันโดยสาร  

  รวมถึงไมสามารถเปล่ียนขามระหวางสายการบินไทยและการบินไทยสมายลได ซึ�งเง่ือนไขและคาดำเนินการตางๆ เปนไป 

  ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด

   - ไมสามารถขอคืนสิทธิ์ไดในทุกกรณ�

  9. สงวนสิทธิ์ยกเวนการอัพเกรดสำหรับบัตรโปรโมชั�นทุกประเภท

  10. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่สายการบินไทย และการบินไทยสมายล และธนาคารกำหนด โดยไมตองแจง 

ใหทราบลวงหนา

  11. หากมีขอพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด

เพิ�มความสะดวกสบายในการเดินทางของทาน ทานสามารถอัพเกรด   
ที่นั�ง ตั�วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศของสายการบินนกแอร เปน 
นกพรีเมี่ยมซีท และ แอรเอเชีย เปน ที่นั�ง Hot Seat

บริการอัพเกรดที่นั�ง ตั�วโดยสารภายในประเทศ กับสายการบิน 

นกแอร และ แอรเอเชีย  (NokAir,  AirAsia Upgrade Seat )

หมายเหตุ : 1. สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) ที่มีเงินฝากและหรือ เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทย 

เฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ณ วันที่ขอใชบริการ (เงินฝากและ/หรือ เงินลงทุนขางตน ตองอยูในนาม 

บุคคลธรรมดาเทานั้น) และไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นได

  2. ลูกคาสามารถใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอป โดยนับการเดินทางไปหรือกลับเปนเที่ยวละ 1 สิทธิ์โดยเจาของบัตรสามารถใชสิทธิ์ 

ไดพรอมกับผูติดตาม 1 ทานในเที่ยวบินกันได ซึ�งจะถือวาเปนการนับ 2 ครั้ง ทั้งน�้ธนาคารขอจำกัดจำนวนสิทธิ์                

200 ครั้งตอเดือนสำหรับบัตรเดอะพรีเมียร

  3. กรุณาแจงขอใชสิทธิ์กอนวันเดินทางไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกิน 30วันทำการ

  4. ลูกคาจะตองมีบัตรโดยสารภายในประเทศ โดยจะตองซื้อผานชองทางเวปไซต หรือ call center จากสายการบินโดยตรง 

และยังไมทำการเลือกที่นั�ง) กอนทำการขอใชสิทธิ์อัพเกรดที่นั�ง )

  5. ธนาคารจะอัพเกรดที่นั�งเปนที่นั �งพิเศษ เฉพาะเที่ยวบินที่มีที่นั �งพิเศษวางอยูเทานั้น และไมสามารถอัพเกรดขาม     

สายการบินได

  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั�ง และ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูโดยสารเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก 

วันและเวลาการเดินทางทุกกรณ�

  7. หากมีขอพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด
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Travel Specialist ผูชวยสวนตัวที่พรอมอำนวยความสะดวกสบายตลอด 
การเดินทาง ไมวาจุดหมายของคุณอยูที่ใดในโลก ใหบริการครอบคลุม 
ตั้งแตชวงการเตรียมตัวไปจนถึงสิ้นสุดการเดินทาง เชน การใหขอมูล 
การเดินทาง แนะนำสถานที่ทองเที ่ยว สวนลดพิเศษสำหรับลูกคา 
เดอะพรีเมียรกสิกรไทย บริการจองรานอาหาร และบริการใหความ 
ชวยเหลือระหวางการเดินทางในกรณ�ฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ ของหาย 
โจรกรรม หรือ บริการดานภาษา โดยทานสามารถติดตอใชบริการผาน 
THE PREMIER Contact Center 02-8888877

บริการ Smart Travel Service 

ผูชวยสวนตัวดานการเดินทาง

หมายเหตุ : สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยท่ีมียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบ้ียของกรมธรรมประกันชีวิต 

ตามประเภทประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป

รับสิทธิพิเศษไดที่
โรงแรมในเครืออนันตรา และ อวาน�
 รับสวนลด 15% จากราคา Best Flexible Rate ในประเทศ
 รับสวนลดสูงสุด 20% สำหรับสปา (เมื่อเขาใชบริการ 2 ทานขึ้นไป)
 รับสวนลดสูงสุด 20% สำหรับหองอาหารเมื่อเขาพัก (ไมรวมแอลกอฮอล)
กรุณาระบุ Promotion code เพื่อรับสิทธิ์: KBANKWP
สำรองสิทธิ์ไดที่ www.anantara.com/kbankwp
  www.anantara.co.th/kbankwp
  www.avanihotels.com/kbankwp
กรุณาศึกษารายละเอียดสิทธิพิเศษเพิ�มเติมจาก URL ขางตนกอนทำการจองสิทธ์ิ 

โรงแรมในเครือ KANTARY & CAPE Hotels
รับสวนลด 10% จากราคา Best Available Rate พรอมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน 
เมื่อทำการเขาพักที่โรงแรมที่รวมรายการ 
 Cape Kudu, Koh Yao Noi กรุณานัดหมายลวงหนาหรือสอบถามเพิ�มเติม 
โทร.  076-592-600

 Cape Panwa Hotel, Phuketกรุณานัดหมายลวงหนาหรือสอบถามเพิ�มเติม   
โทร.  076-391-123

 Kantary Beach Hotel, Khao Lak กรุณานัดหมายลวงหนาหรือสอบถามเพิ�มเติม 
โทร.  076-584-700

 Somewhere Hotel, Kho SiChang  กรุณานัดหมายลวงหนาหรือสอบถาม 
เพิ�มเติม โทร. 038-109-400

สิทธิพิเศษจากพันธมิตรโรงแรม 
(Hotel Privi leges )

หมายเหตุ : - เงื่อนไขเปนไปตามโรงแรมกำหนด 

  - กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกอนสำรองสิทธิ์

  - สำหรับการชำระเงินผานบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเทานั้น

  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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Travel Specialist ผูชวยสวนตัวที่พรอมอำนวยความสะดวกสบายตลอด 
การเดินทาง ไมวาจุดหมายของคุณอยูที่ใดในโลก ใหบริการครอบคลุม 
ตั้งแตชวงการเตรียมตัวไปจนถึงสิ้นสุดการเดินทาง เชน การใหขอมูล 
การเดินทาง แนะนำสถานที่ทองเที ่ยว สวนลดพิเศษสำหรับลูกคา 
เดอะพรีเมียรกสิกรไทย บริการจองรานอาหาร และบริการใหความ 
ชวยเหลือระหวางการเดินทางในกรณ�ฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ ของหาย 
โจรกรรม หรือ บริการดานภาษา โดยทานสามารถติดตอใชบริการผาน 
THE PREMIER Contact Center 02-8888877

บริการ Smart Travel Service 

ผูชวยสวนตัวดานการเดินทาง

หมายเหตุ : สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยท่ีมียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบ้ียของกรมธรรมประกันชีวิต 

ตามประเภทประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป

รับสิทธิพิเศษไดที่
โรงแรมในเครืออนันตรา และ อวาน�
 รับสวนลด 15% จากราคา Best Flexible Rate ในประเทศ
 รับสวนลดสูงสุด 20% สำหรับสปา (เมื่อเขาใชบริการ 2 ทานขึ้นไป)
 รับสวนลดสูงสุด 20% สำหรับหองอาหารเมื่อเขาพัก (ไมรวมแอลกอฮอล)
กรุณาระบุ Promotion code เพื่อรับสิทธิ์: KBANKWP
สำรองสิทธิ์ไดที่ www.anantara.com/kbankwp
  www.anantara.co.th/kbankwp
  www.avanihotels.com/kbankwp
กรุณาศึกษารายละเอียดสิทธิพิเศษเพิ�มเติมจาก URL ขางตนกอนทำการจองสิทธ์ิ 

โรงแรมในเครือ KANTARY & CAPE Hotels
รับสวนลด 10% จากราคา Best Available Rate พรอมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน 
เมื่อทำการเขาพักที่โรงแรมที่รวมรายการ 
 Cape Kudu, Koh Yao Noi กรุณานัดหมายลวงหนาหรือสอบถามเพิ�มเติม 
โทร.  076-592-600

 Cape Panwa Hotel, Phuketกรุณานัดหมายลวงหนาหรือสอบถามเพิ�มเติม   
โทร.  076-391-123

 Kantary Beach Hotel, Khao Lak กรุณานัดหมายลวงหนาหรือสอบถามเพิ�มเติม 
โทร.  076-584-700

 Somewhere Hotel, Kho SiChang  กรุณานัดหมายลวงหนาหรือสอบถาม 
เพิ�มเติม โทร. 038-109-400

สิทธิพิเศษจากพันธมิตรโรงแรม 
(Hotel Privi leges )

หมายเหตุ : - เงื่อนไขเปนไปตามโรงแรมกำหนด 

  - กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกอนสำรองสิทธิ์

  - สำหรับการชำระเงินผานบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเทานั้น

  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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มอบความคุมครองใหแกลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ในทุกคร้ังท่ีเดินทาง 
โดยไมตองเสียคาใชจายเพิ�มเติมใดๆ เพียงทานชำระคาบัตรโดยสาร 
เดินทางผานบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ทานจะไดรับความคุมครอง 
โดยอัตโนมัติจากแผนประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ในวงเงินสูงสุด 
20 ลานบาท

แผนประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง

เงื่อนไข และสิทธิพิเศษทั้งหมด เปนไปตามที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด

และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ทานสามารถศึกษาเงื่อนไข สิทธิพิเศษตางๆ และรายละเอียดเพิ�มเติมไดใน

THE PREMIER Manual Book หรือสอบถามผานทาง

THE PREMIER Contact Center 02-8888877
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