PRIVILEGE BOOK 2021

เรียน ทานลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทยขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ�งที่ไดมอบความ
ไววางใจใหเกียรติในการใชบริการธนาคารกสิกรไทยดวยดีเสมอมา
ในโอกาสน�้ ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีมอบบริการและสิทธิ
พิเศษที่คัดสรรแลวสำหรับป 2564 ผานหนังสือสิทธิพิเศษของ
บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยโดยเฉพาะ
ธนาคารกสิกรไทยหวังเปนอยางยิง� วาทานจะไดรบั ความไววางใจใน
การใหบริการแดทานตลอดไปและจะยังคงมุงมั�นพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการตางๆอยางตอเน�อ� งเพือ่ ใหทา นไดรบั ความพึงพอใจสูงสุด
จากการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกสิกรไทย

www.kasikornbank.com/THEPREMIER

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
THE PREMIER Contact Center 02-8888877
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“ความมั�งคั�งและความสำเร็จ ไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน
จึงควรคาแกความภาคภูมิใจ ธนาคารกสิกรไทยขอรวม
แสดงความยินดีกับความสำเร็จ และพรอมสนับสนุนบริการ
ทางการเงินครบวงจรดวยคำปรึกษาที่เฉ�ยบคม เพื่อใหทาน
ทะยานสูอีกระดับของความมั�งคั�งไดอยางมั�นใจ”
เพราะความสำเร็จของทาน คือ ความสำเร็จของเรา
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ขอตอนรับทานสูเ อกสิทธิส์ ำหรับลูกคา THE PREMIER
ทีธ่ นาคารกสิกรไทย มอบใหเฉพาะลูกคา
ผูป ระสบความสำเร็จเชนทาน
คือบริการพิเศษสำหรับกลุมลูกคาที่มีเงินฝาก
และ/หรือเงินลงทุนรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป
ทีป่ ระสบความสำเร็จและมีศกั ยภาพพรอมทะยานสูอ กี ระดับความสำเร็จ
อยางไรขีดจำกัด ทั้งในดานความมั�งคั�ง ดานการเงิน ดานธุรกิจและ
ดานไลฟสไตล โดยมอบเอกสิทธิ์แหงคุณภาพชีวิตที่เหน�อกวา
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8 บริการเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
9 เอกสิทธิ์เพื่อความมั�งคั�งสวนบุคคลและธุรกิจ

KBank THE PREMIER

THE PREMIER ADVISORY

บริการใหคำปรึกษาและวางแผนการเงินสวนบุคคลและธุรกิจแบบสวนตัว
THE PREMIER ADVISORY Service

กิจกรรมสัมมนาทางการเงินเพื่อชวยยกระดับความสำเร็จของคุณ
THE PREMIER ADVISORY Seminar

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสรางแรงบันดาลใจ THE PREMIER Success Forum
รับ THE PREMIER Next e-Newsletter รายเดือน

13 เอกสิทธิ์ดานการเงินและบริการจากธนาคารกสิกรไทย
Banking

บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงิน
บริการบทวิเคราะหการลงทุน และขอมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
โดย บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
บริการเลขาสวนตัว
ยกเวนคาธรรมเน�ยมและไดรับอัตราพิเศษตางๆ ในการบริการดานการเงิน
THE PREMIER Contact Center 02-8888877

19 เอกสิทธิ์ดานการเติมเต็มคุณภาพชีวิต
Lifestyle

บริการฟตเนส ณ สถานบริการชั้นนำ
กิจกรรมพิเศษเฉพาะลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
สิทธิพิเศษจากกลุมโรงพยาบาลชั้นนำ

23 เอกสิทธิ์ดานการเดินทางและประสบการณไรขีดจำกัด
Travel

บริการอัพเกรดตั�วโดยสารภายในประเทศจากสายการบินชั้นนำ
บริการหองรับรองพิเศษ คอรัล ณ สนามบินภูมิภาค
(Domestic Coral Lounge)
บริการ Smart Travel Service ผูชวยสวนตัวดานการเดินทาง
สิทธิพิเศษจากพันธมิตรโรงแรม
แผนประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง

T HE P REM IER Card

T HE P R EM IER Card

บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย

KBank THE PREMIER Card

ดวยลวดลายของบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ที่ถูกออกแบบเพื่อสื่อถึงความเปน
ผูน ำพิถพี ถิ นั ดวยอักษร “THE PREMIER” เฉดสีทองคำขาวแสดง ความสงา สูงคา
และภูมิฐาน พรอมลวดลาย “กิโยเช” อันเปนเครื่องหมายแสดงถึง “ความมั�งคั�ง
และเงินตรา”ที่นิยมใชในธนบัตร หลายสกุลทั�วโลก พรอมแถบคาด “สีเขียวหยก
จักรพรรดิ”์ ทีแ่ สดงถึงอำนาจบารมีและอักษร “EXCLUSIVE MEMBER” ทีแ่ สดงถึง
เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเทานั้นผสานกับบัตรที่มีโทนสีเงิน ซึ�งทั้งหมด เพื่อสื่อ
ความหมายของ“สัญลักษณแหงผูนำที่จะพรอมทะยานสูความมั�งคั�งและความ
สำเร็จไรขีดจำกัด”
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เอกสิทธิ์เพื่อความมั่งคั่งสวนบุคคลและธุรกิจ

THE
PREMIER
ADVISORY
THE PREMIER
ADVISORY

THE PREMIER ADVISORY
THE PREMIER ADVISORY
THE PREMIER ADVISORY

THE PREMIER ADVISORY

บริการใหคำปรึกษาและวางแผนการเงินสวนบุคคลและธุรกิจ
แบบสวนตัว THE PREMIER ADVISORY Service
ตอยอดความสำเร็จของคุณใหกา วไกล กับบริการใหคำปรึกษาและวางแผน
การเงินสวนบุคคลและธุรกิจโดยผูเชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทย
ที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP: Certified
Financial Planner) พรอมใหคำปรึกษาแบบสวนตัว และดูแลอยางตอเน�อ� ง
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
หมายเหตุ :
- สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยทีม่ ยี อดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบีย้ ของกรมธรรมประกันชีวติ ตามประเภท
ประกันชีวติ และเงือ่ นไขทีธ่ นาคารกำหนดรวมกันอยูก บั ธนาคารเฉลีย่ 6 เดือน ตัง้ แต 2 ลานบาทขึน้ ไป
- นัดหมายรับคำปรึกษาไดที่ 02-8888877
- ถามปญหาดานการเงินไดที่ THEPREMIER_ADVISORY@kasikornbank.com
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THE PREMIER ADVISORY

กิจกรรมสัมมนาทางการเงินเพื่อชวยยกระดับความสำเร็จของคุณ
THE PREMIER Seminar

สัมมนาที่ทำใหคุณเรียนรูเทคนิคการบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อเพิ�ม
มูลคาสินทรัพย ใหไดผลตอบแทนตามเปาหมายแบบไรขีดจำกัด ดวย
เทคนิคการลงทุนแบบ Strategic Asset Allocation และกลยุทธในการ
บริหารการลงทุนอยางมืออาชีพ แนะนำพอรตลงทุน พรอมแนวทางในการ
ปรับพอรตใหเปนไปตามเปาหมาย เพือ่ ใหความสำเร็จดานการเงินของคุณ
เปนเรื่องที่ทำไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ :
สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยทีม่ ยี อดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบีย้ ของกรมธรรมประกันชีวติ ตามประเภท
ประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสรางแรงบันดาลใจ
THE PREMIER Success Forum

เพิ�มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจดวยองคความรู จากการ
แบงปนประสบการณโดยบุคคลชั้นนำในแวดวงธุรกิจและบุคคลพิเศษ
จากหลากหลายวงการ เพื่อใหทานไดเสริมสรางประสบการณการบริหาร
และแนวทางการตัดสินใจทางธุรกิจที่แมนยำที่หาไมไดในตำรา
หมายเหตุ :
สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยทีม่ ยี อดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบีย้ ของกรมธรรมประกันชีวติ ตามประเภท
ประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป
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THE PREMIER ADVISORY

THE PREMIER Next e-Newsletter

รายเดือน

อัพเดทภาวะเศรษฐกิจและความเคลือ่ นไหวทางการเงิน การลงทุน จากบริการ
THE PREMIER Next e-Newsletter ทีร่ ายงานขาวสารและบทความ
ดานการเงินทุกรายเดือน พรอมแนะนำผลิตภัณฑเดนทีเ่ หมาะกับสถานการณ
ปจจุบัน เพื่อใหคุณปรับพอรตการลงทุนไดอยางมั�นใจ
หมายเหตุ :
สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยทีม่ ยี อดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบีย้ ของกรมธรรมประกันชีวติ ตามประเภท
ประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป
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เอกสิทธิ์ดานการเงินและบริการจากธนาคารกสิกรไทย

BANKING
BANKING

BANKING
BANKING
BANKING

BANKING

บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงิน
บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงินพิเศษสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียร
กสิกรไทย ที่รวมทุกทรัพยสินทางการเงินของทานที่ไดลงทุนไวกับ
ธนาคารกสิกรไทยในรายงานฉบับเดียว ทั้งบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ
บัญชีกองทุนรวม บัญชีซอ้ื ขายหุน รวมถึงยอดสินเชือ่ บัตรเครดิต สินเชือ่
บาน สินเชื่อเชาซื้อรถยนต ทั้งหมดน�้ จะถูกสรุปเปนความมั�งคั�งสุทธิ
พรอมรายละเอียดของแตละบัญชี สงอีเมลถึงทานเปนรายเดือน ซึ�งมี
ความปลอดภัยสูงสุดดวยรหัสสวนตัว เพือ่ ใหทา นทราบทุกความเคลือ่ นไหว
ของสินทรัพยไดอยางสะดวกสบายทีส่ ดุ
วิธีการสมัคร : ทานสามารถ สมัครบริการออนไลน หรือ แจงความประสงคใชบริการไดที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877
หมายเหตุ :
- สำหรับลูกคาที่ไดรับอนุมัติบัตรใหม ธนาคารจะจัดสง K-Consolidated Statement ใหทานภายใน 2 เดือน หลังจากการสมัครใชบริการ
- เฉพาะการลงทุนผานธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ลีสซิ�ง กสิกรไทย จำกัด
- มูลคาบัญชีลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยอาจคลาดเคลื่อน เมื่อมีการซื้อ - ขายหน�วยลงทุนหรือในระหวางการปดรอบบัญชี
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BANKING

บริการบทวิเคราะหทางการลงทุน ธุรกิจ และขอมูลความเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจ โดย บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด
(K-Econ & K-Business Analysis Membership)
ลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย สามารถใชบริการ K-Econ Analysis บน
เว็บไซตศูนยวิจัยกสิกรไทย ซึ�งรวบรวมรายงานวิเคราะหวิจัยทั้งในภาค
เศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจไทยตางประเทศ โดยเนนกระแสของขาวสารขอมูลที่กำลังเปนที่จับตามอง
ในขณะนัน้ นอกจากน�้ ยังประกอบดวยดัชน�เศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน ภาวะเงินตราตางประเทศ ตลอดจนบทวิเคราะหแนวโนม
ธุรกิจ และบทความ K SME Analysis เพื่อยกระดับวิสัยทัศนในการ
วางแผนและดำเนินธุรกิจของทาน
วิธีการสมัคร : ทานสามารถแจงความประสงคใชบริการไดที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877
หมายเหตุ :
- การสมัครบริการน�้ ลูกคาตองแจงขอมูลสวนตัวและยินยอมใหธนาคารกสิกรไทยสงขอมูลให บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด เพื่อเปด
ใชบริการ K-Econ Analysis
- มีบริการเฉพาะภาษาไทยเทานั้น

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ�ม 0.25% ตอป สำหรับเงินฝากประจำ
6 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร ณ วันทีท่ ำรายการฝาก
หมายเหตุ :
- สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
- กรุณาแสดงบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย กับเจาหนาที่สาขาเพื่อใชสิทธิ์การฝาก
- เฉพาะเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน 1 ครั้ง ตอป และ 1 บัญชีเทานั้น
- ยอดเงินฝากตั้งแต 10,000 บาท และสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาทตอรายบุคคล
- เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดาเทานั้น
- ลูกคาจะตองไดรบั อนุมตั แิ ละไดรบั บัตร THE PREMIER แลวเทานัน้
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จึงจะสามารถขอใชสิทธิพิเศษน�้ได
- ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ�มพิเศษ โดยไมตองแจงใหทราบ

BANKING

บริการเลขาสวนตัว
(THE PREMIER Global
Concierge Service)

บริการผูช ว ยสวนตัว 24 ชัว� โมงทัว� โลก
โดยท า นสามารถติ ด ต อ ผ า น THE
PREMIER Contact Center
02-8888877 ที่มีผูชวยสวนบุคคลในการใหขอมูล และทำการสำรองบริการตางๆ
แกผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ใหบริการทั้งในประเทศ และตางประเทศ
ดังรายละเอียดตอไปน�้
บริการใหขอ มูลสิทธิประโยชนและสวนลดพิเศษสำหรับผูถ อื เดอะพรีเมียรกสิกรไทย
จากผูใหบริการดานไลฟสไตล อาทิ โรงแรม รานอาหาร สปา
ชวยเหลือและสำรองที่พัก โรงแรม หรือรถเชา
บริการใหขอมูลและสำรองการเขาใชสนามกอลฟ
บริการใหความชวยเหลือดานการสำรองรานอาหาร
บริการใหขอมูลเกี่ยวกับดานบันเทิง อาทิ การสำรองที่นั�งบัตรคอนเสิรต หรือ
การแสดงตางๆ
บริการจัดสงของขวัญและดอกไม
บริการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวทั�วโลก
บริการใหคำปรึกษาและประสานงานใหความชวยเหลือฉุกเฉินดานที่อยูอาศัย
(Home Assistance)
บริการประสานงานเพือ่ ชวยเหลือหรือจัดสงชางผูเ ชีย่ วชาญไปยังทีพ่ กั อาศัยของลูกคา
ผูถ อื บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย อาทิ การปลดล็อคกุญแจบาน การซอมระบบประปา
ไฟฟา ระบบแอร เปนตน
บริการใหความชวยเหลือดานการแพทย (Medical Assistance)
บริการใหคำปรึกษา และประสานงานความชวยเหลือทางการแพทยภายใน และ
ตางประเทศ ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง อาทิ บริการใหคำแนะนำดานการแพทยทาง
โทรศัพท การใหขอมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล และบริการฉุกเฉินทางการแพทย
ในการเคลื่อนยายผูปวย
บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนทั�วประเทศ (Roadside Assistance)
ดวยความหวงใยลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยจะไดรบั บริการความชวยเหลือฉุกเฉิน
บนทองถนน* และบริการใหคำปรึกษา และประสานงาน ใหความชวยเหลือดานอืน่ ๆ
* สำหรับบริการลากรถฉุกเฉิน พวงแบตเตอรี่ หรือเปลีย่ นยาง ธนาคารรับผิดชอบคาใชจา ย 1,500 บาทตอครัง้ และสามารถใชบริการได 2 ครัง้ ตอป
หมายเหตุ :
- ธนาคารเปนเพียงผูใหบริการประสานงาน จัดหา และใหคำปรึกษา โดยคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น ผูถือบัตรเปนผูรับผิดชอบ
- สอบถามรายละเอียดเพิม� เติมเกีย่ วกับการบริการ เงือ่ นไข และขอยกเวน ของบริการตางๆ ไดท่ี THE PREMIER Contact Center 02-8888877
ทุกวันตลอด 24 ชัว� โมง
THE PREMIER Privilege Book
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ยกเวนคาธรรมเน�ยมและไดรับอัตราพิเศษตางๆ
ในการใชบริการทางการเงิน
(THE PREMIER Financial Privileges )
ฟรี คาธรรมเน�ยมการออกเช็คธนาคาร (Cashier Cheque) จำนวน 10 ฉบับ
(ตอป)*
ฟรี คาธรรมเน�ยมการออกเช็คของขวัญ (Gift Cheque) ตามรูปแบบชุดมาตรฐาน
ธนาคาร จำนวน 10 ฉบับ (ตอป)*
ฟรี คาธรรมเน�ยมการรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากกระแสรายวัน*
สวนลด 25 % คาธรรมเน�ยมสมุดเช็ค จำนวน 4 เลม ตอป*
ฟรี คาธรรมเน�ยมคาสมุดฝาก กรณ�สมุดบัญชีสูญหาย*
หมายเหตุ :
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์ใหบุคคลอื่นทุกกรณ�
- ทางธนาคารขอยกเลิกการไดรับสิทธิ์ขางตน นับตั้งแตวันที่สถานะการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยสิ้นสุดลง
* สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น และกรุณาแสดงบัตรเพื่อขอรับสิทธิ์
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THE PREMIER

Contact Center 02-8888877

บริ ก ารหมายเลขโทรศั พ ท พ ิ เ ศษเฉพาะลู ก ค า THE PREMIER
โดยเจาหนาทีพ่ รอมใหบริการทาน ทุกวันตลอด 24 ชัว� โมง และเหน�อกวา
ดวยบริการ เลขานุการสวนตัว
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เอกสิทธิ์ดานการเติมเต็มคุณภาพชีวิต
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บริการฟตเนส ณ ฟตเนสคลับชั้นนำ
หลีกหน�ความวุน วายสูค วามเปนสวนตัวของการออกกำลังกาย โดยไมตอ งเสียคาใชจา ยและ
ไมจำกัดจำนวนครัง้ ณ สถานบริการชัน้ นำระดับเวิลดคลาส

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สถานบริการชั้นนำ
1. Jetts 24 Hour Fitness สาขาสเตเดียมวัน
2. Jetts 24 Hour Fitness สาขาอโศก
3. Jetts 24 Hour Fitness สาขา สีลม คอนเนค
4. Jetts 24 Hour Fitness สาขาโฮมโปร ราชพฤกษ
5. Jetts 24 Hour Fitness สาขา ดองกิ มอลล เอกมัย
6. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เมโทรโพล เรสซิเดนท
(สุขุมวิท 39)
7. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เอฟวายไอ เซ็นเตอร
(คลองเตย)
8. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เดอะ ฟล (ออนนุช)
9. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เดอะ สตรีท (รัชดา)
10. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เอส.พี. บิวดิ้ง (อารี)

โทรศัพท
095-8494375
063-8503316
095-8519310
091-7701819
082-5164281
064-3027695

ขอกำหนดและและเงื่อนไขการใหบริการ
สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.
สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.
สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.
สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.
สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.
สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

091-7701816

สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

095-8520014
095-8519312
064-3027697

สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.
สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.
สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

สถานบริการชั้นนำ
11. Jetts 24 Hour Fitness สาขา วัน นิมมาน เชียงใหม
12. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล
ภูเก็ต
13. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เทอมินอล 21
นครราชสีมา
14. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel ขอนแกน
15. The Best Fitness สุราษฎรธาน�
16. Fitness Lifestyle โรบินสันไลฟสไตล ชลบุรี
17. 9D Sport Complex อุดรธาน�

โทรศัพท
082-5164278
082-5164376

สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

063-8502548

สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

043-913333
089-4474200
063-6020982
042-110487

18. Factory Fit สงขลา
19. Foresto Fitness Club ระยอง

098-8292989
098-8188801

สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 22.00 น.
วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 22.00 น. วันเสาร - อาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.00 - 21.00 น.
วันจันทร - ศุกร เวลา 06.00 - 22.00 น.
วันเสาร - อาทิตย เวลา 08.00 - 21.00 น.
วันจันทร - ศุกร เวลา 06.00 - 22.00 น.
วันเสาร - อาทิตย เวลา 08.00 - 21.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.00 - 22.00 น.
วันจันทร - ศุกร เวลา 06.30 - 22.00 น.
วันเสาร - อาทิตย เวลา 07.30 - 21.00 น.

ตางจังหวัด
ขอกำหนดและและเงื่อนไขการใหบริการ
สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น.

หมายเหตุ :
- สำหรับลูกคาผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
- สามารถใชบริการไดไมจำกัดเวลา ในวันเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ (เฉพาะบางแหง)
- กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขที่สถานบริการ
- สิทธิพิเศษน�้ ไมสามารถโอนใหกับผูอื่น หรือแลกเปลี่ยนได
- สงวนสิทธิ์การเขาใชบริการ 1 ครั้งตอวันตอบัตรในแตละสถานบริการเทานั้น หากใชเกินกวาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เก็บคาบริการรายวันตาม
อัตราที่สถานบริการกำหนด
- จำกัดจำนวนผูใ ชบริการสูงสุดในการเขาใชบริการ ในชวงเวลาเดียวกัน หรือตอวัน โปรดสอบถามรายละเอียดจากสถานบริการแตละแหง กอนเขาใชบริการ
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาใชบริการเกินจากระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่ปฎิบัติตามกฎขอบังคับของแตละสถานบริการ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ของผูเขารับบริการตามเงื่อนไขของสถานบริการ
แตละแหงกอนใชบริการ หากผิดเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ระงับการเขาใชบริการ
- ธนาคารและสถานบริการ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
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- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกคาที่คงสถานะการเปนลูกคาเดอะพรีเมียร
กสิกรไทยในวันที่ใชบริการเทานั้น (มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของ เบี้ยของกรมธรรมประกันชีวิต (ตามประเภทประกัน และเงื่อนไข
ที่ธนาคารกำหนด) รวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป)

L IF E S TYLE

กิจกรรมพิเศษเฉพาะลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
THE PREMIER Exclusive Event

ประสบการณพิเศษจากกิจกรรมตางๆ ในหลากหลายไลฟสไตลที่คัดสรร
มาเพื่อทานในฐานะลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย เพื่อใหทานไดสราง
มิตรภาพใหม เติมเต็มความสุข กระชับความสัมพันธอันดี จากกิจกรรม
ตางๆ ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดขึ้นเปนพิเศษตลอดป*
* สำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยทีม่ เี งินฝาก/เงินลงทุน ตัง้ แต 2 - 9.99 ลานบาท รวมกันเฉลีย่ 6 เดือน
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สิทธิพิเศษจากกลุมโรงพยาบาลชั้นนำ

ลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย รับสวนลดคาบริการจากกลุมโรงพยาบาลชั้นนำ
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ :
รพ.กรุงเทพ (ซ.ศูนยวิจัย) รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.กรุงเทพระยอง
รพ.กรุงเทพตราด รพ.กรุงเทพจันทบุรี รพ.กรุงเทพภูเก็ต รพ.กรุงเทพสมุย
รพ.กรุงเทพสุราษฎร รพ.กรุงเทพราชสีมา รพ.กรุงเทพอุดร
รพ.กรุงเทพขอนแกน รพ.กรุงเทพราชสีมา รพ.กรุงเทพหัวหิน
รพ.กรุงเทพสนามจันทร รพ.กรุงเทพเชียงใหม รพ.กรุงเทพเชียงราย
รพ.เกาะชางอินเตอรเนชั�นแนล
เครือโรงพยาบาลสมิติเวช :
รพ.สมิติเวช สุขุมวิท รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร รพ.สมิติเวช ธนบุรี
รพ.สมิติเวช ไชน�าทาวน และ รพ.สมิติเวช ชลบุรี
เครือโรงพยาบาลพญาไท :
รพ.พญาไท 1 รพ.พญาไท 2 รพ.พญาไท 3 รพ.พญาไท ศรีราชา และ
รพ.พญาไท นวมินทร
เครือโรงพยาบาลเปาโล :
รพ.เปาโล เกษตร และ รพ.เปาโล สมุทรปราการ

หมายเหตุ :
- สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานั้น
- สวนลดของแตละโรงพยาบาลอาจแตกตางกันไปตามเงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาลกำหนด และเฉพาะโรงพยาบาลที่รวมรายการ เทานั้น
- กรุณาสอบถามสวนลดและเงื่อนไขตางๆ ไดที่ THE PREMIER Contact Center 02-88888877 หรือ โรงพยาบาลที่รวมรายการกอน
เขารับบริการ
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เอกสิทธิ์ดานการเดินทางและประสบการณไรขีดจำกัด
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บริการอัพเกรดตั�วโดยสารภายในประเทศจากสายการบินชั้นนำ
บริการอัพเกรดตั�วโดยสารภายในประเทศกับการบินไทย

(TG Upgrade Ticket )

เพิ�มความสะดวกสบายของทานในการเดินทาง ทานสามารถอัพเกรด
บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดภายในประเทศ ของสายการบินไทย
เปนชั้นธุรกิจ และการบินไทยสมายล เปนชั้น Eco Premium
หมายเหตุ
- สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น และไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นได
- ลูกคาสามารถใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอป โดยนับการเดินทางไปหรือเดินทางกลับ เปนเที่ยวละ 1 สิทธิ์ โดยเจาของบัตรสามารถใชสิทธิ์ได
พรอมกับผูติดตาม 1 ทาน ในเที่ยวบินเดียวกันได ซึ�งจะถือวาเปนการนับ 2 ครั้ง ทั้งน�้ธนาคารขอจำกัดจำนวนสิทธิ์ 250 ครั้งตอเดือน
- กรุณาแจงขอใชสิทธิ์ กอนวันเดินทางไมนอยกวา 7 วันทำการ
- กรุณาสำรองทีน่ ง�ั และออกบัตรโดยสารภายในประเทศของสายการบินไทยและการบินไทยสมายล ผานตัวแทนจำหน�าย Express International
Travel (เอกซเปรส อินเตอรเนชั�นแนล แทรเวิล) จำกัด โทร. 02-2350557 email : kbank@expressinter.com ในวันจันทร - ศุกร. เวลา
09.00 - 17.30 น. และในวันเสาร เวลา 9.00 - 13.00 น. เทานั้น
- ลูกคาตองชำระบัตรโดยสารภายในประเทศชั้นประหยัดของสายการบินไทยและการบินไทยสมายลผานบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานั้น
และจะตองเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทานั้น
- ธนาคารจะอัพเกรดบัตรโดยสารเปนชัน้ ธุรกิจ หรือชัน้ Eco Premium (เฉพาะเทีย่ วบินทีม่ ที น่ี ง�ั ในชัน้ นัน้ ๆ วางเทานัน้ ) และไมสามารถอัพเกรด
ขามสายการบินได
- ธนาคารขอไมรบั ผิดชอบคาใชจา ยตางๆ ทีเ่ กินกวาสิทธิท์ ล่ี กู คาไดรบั ตามเงือ่ นไขทีธ่ นาคารกำหนด รวมถึงคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทีธ่ นาคาร
ไดดำเนินการอัพเกรดเรียบรอยแลว
- บัตรโดยสารที่ไดรับการอัพเกรดเปนชั้นธุรกิจ หรือชั้น Eco Premium จากทางธนาคารแลว มีเงื่อนไขและขอกำหนดเพิ�มเติม ประกอบดวย
• ไมสามารถเปลีย่ นแปลงชือ่ ผูโ ดยสารเดินทาง และชัน้ โดยสาร รวมถึงไมสามารถเปลีย่ นขามระหวางสายการบินไทยและการบินไทยสมายลได
• สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันเดินทาง แตไมสามารถขอทำการคืนบัตรโดยสาร เปลี่ยนแปลงชื่อผูโดยสารและชั้นโดยสาร รวมถึง
ไมสามารถเปลีย่ นขามระหวางสายการบินไทยและการบินไทยสมายลได ซึง� เงือ่ นไขและคาดำเนินการตางๆ เปนไปตามที่ บริษทั การบินไทย
จำกัด (มหาชน) กำหนด
• ไมสามารถขอคืนสิทธิ์ไดในทุกกรณ�
- สงวนสิทธิ์ยกเวนการอัพเกรดสำหรับบัตรโปรโมชั�นทุกประเภท
- สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่สายการบินไทย และการบินไทยสมายล และธนาคารกำหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
- หากมีขอพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด
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บริการหองรับรองพิเศษคอรัล ณ สนามบินภูมิภาค
(Domestic Coral Lounge )
เมื่อทานเดินทางดวยเที่ยวบินภายในประเทศดวยสายการบินใดก็ได
ทานสามารถพักผอนอยางสะดวกสบาย ในหองรับรองพิเศษของบริษทั คอรัล
ณ สนามบินเชียงใหม เชียงราย อุดรธาน� ภูเก็ต และ หาดใหญ
หมายเหตุ :
- สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) ใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอปตอทาน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
- ขอสงวนสิทธิ์การเขาใชบริการ 1 สิทธิ์การเขาใชบริการ / ผูเดินทาง 1 ทาน / ครั้ง โดยไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นไดทุกกรณ�
- ผูถือบัตรสามารถใชบริการไดไมเกิน 2 ชั�วโมง 30 นาที / ครั้ง ไมรวมบริการหองอาบน้ำและบริการเสริมอื่นๆ กรณ�ผูติดตามของผูถือบัตร
ความประสงคจะใชบริการ สามารถชำระคาธรรมเน�ยมตามอัตรา ที่ บริษัท เอ็กซเซคคิวทิฟ เลาจ (ไทยแลนด) กำหนดและจะตองเดินทาง
ในวันเดียวกัน เทานั้น กรณ�ผูถือบัตรใชบริการหองรับรองพิเศษแลว หากเที่ยวบินมีเหตุขัดของภายหลัง ผูถือบัตรไมสามารถกลับมาใชสิทธิ์
ซ้ำของเที่ยวบินนั้นอีก
- เด็กอายุต่ำกวา 2 ป สามารถใชบริการน�้ไดโดยไมนับสิทธิ์
- ธนาคารขอเรียกเก็บคาบริการในกรณ�ใชบริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
- เงื่อนไขเปนไปตามที่ธนาคารและ บริษัทกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหผูถือบัตรทราบ
ลวงหนา
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บริการ Smart Travel Service

ผูชวยสวนตัวดานการเดินทาง

Travel Specialist ผูช ว ยสวนตัวทีพ่ รอมอำนวยความสะดวกสบายตลอด
การเดินทาง ไมวาจุดหมายของคุณอยูที่ใดในโลก ใหบริการครอบคลุม
ตั้งแตชวงการเตรียมตัวไปจนถึงสิ้นสุดการเดินทาง เชน การใหขอมูล
การเดินทาง แนะนำสถานที่ทองเที่ยว สวนลดพิเศษสำหรับลูกคาเดอะ
พรีเมียรกสิกรไทย บริการจองรานอาหาร และบริการใหความชวยเหลือ
ระหวางการเดินทางในกรณ�ฉกุ เฉินจากอุบตั เิ หตุ ของหาย โจรกรรม หรือ
บริการดานภาษา โดยทานสามารถติดตอใชบริการผาน THE PREMIER
Contact Center 02-8888877
หมายเหตุ :
- สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยทีม่ ยี อดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบีย้ ของ กรมธรรมประกันชีวติ ตามประเภท
ประกันชีวติ และเงือ่ นไขทีธ่ นาคารกำหนดรวมกันอยูก บั ธนาคารเฉลีย่ 6 เดือน ตัง้ แต 2 ลานบาทขึน้ ไป
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สิทธิพิเศษจากพันธมิตรโรงแรมและสปาชั้นนำ
(Hotel and Spa Privileges )
DUSIT HOTELS & RESORTS
• รับสวนลด 20% จากราคา Dusit Best Available Rate (สามารถตรวจสอบ
โรงแรมทีเ่ ขารวมรายการไดจาก http://kbank.co/3rxZaMS)
• รับสวนลด 20% สำหรับคาอาหาร และเครื่องดื่ม (ยกเวนแอลกอฮอล)
• รับสวนลด 15% ที่ Dusit Devarana
• รับสวนลด 10% ที่ Naam Spa (ในประเทศไทย)
• รับสวนลด 15% ที่ Baan Dusit Thani (ยกเวนอาหารชุดมื้อกลางวัน)
วิธีการสำรองสิทธิ์ผาน www.dusit.com/PREMIER หรือโทรสำรองตรงกับ
โรงแรม โดยระบุรหัส “PREMIER” กรุณานัดหมายลวงหนา หรือ สอบถาม
เพิ�มเติม โทร. 02-2009898
Divana Spa
รับสวนลด 20% สำหรับโปรแกรมสปา (ที่มีคอรสแชอางน้ำนม)
• Divana Scentuara spa (สาขาซอยสมคิด โทร. 063- 4746566)
• Divana Nurture spa (สาขานานา โทร. 02-6512916)
• Divana Virtue spa (สาขาสีลม โทร. 02-2366788-9)
• Divana Dine spa (สาขาทองหลอ 17 โทร. 02-7128986)
Divana Urban Wellness (บริการนวดผอนคลายที่บาน)
รับสวนลด 20% สำหรับบริการนวดผอนคลายทีบ่ า น Divana Urban Wellness
โทร. 066-0958526 หรือ 02-6369800
Divana Cafe
รับสวนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
• Divana Cafe สาขาเซ็นทรัลเวิรล ชั้น 2 โทร. 02-2522614
กรุณาสำรองลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม
โทร.
ขอกำหนดและเงือ่ นไข
- สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก)
- กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกอนสำรองสิทธิ์ใชบริการ
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- สำหรับการชำระเงิน ตองชำระผานบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานั้น
- เงื่อนไขเปนไปตามโรงแรมหรือผูใหบริการกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

TRAVEL

แผนประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
มอบความคุม ครองใหแกลกู คาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ในทุกครัง้ ทีเ่ ดินทาง
โดยไมตอ งเสียคาใชจา ยเพิม� เติมใดๆ เพียงทานชำระคาบัตรโดยสารเดินทาง
ผานบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ทานจะไดรบั ความคุม ครองโดยอัตโนมัติ
จากแผนประกันอุบตั เิ หตุระหวางการเดินทาง ในวงเงินสูงสุด 20 ลานบาท
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เงื่อนไข และสิทธิพิเศษทั้งหมด เปนไปตามที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ทานสามารถศึกษาเงื่อนไข สิทธิพิเศษตางๆ และรายละเอียดเพิ�มเติมไดในที่
www.kasikornbank.com/THEPREMIER หรือสอบถามผานทาง
THE PREMIER Contact Center 02-8888877

1 Soi Rat Burana 27/1, Rat Burana Road,
Bangkok 10140, Thailand

www.kasikornbank.com

THE PREMIER Contact Center Tel. 02-8888877

