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เรียน ทานลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย 

ธนาคารกสิกรไทยขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ�งที่ไดมอบความ 

ไววางใจใหเกียรติในการใชบริการธนาคารกสิกรไทยดวยดีเสมอมา 

ในโอกาสน�้ ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีมอบบริการและสิทธิ

พิเศษที่คัดสรรแลวสำหรับป 2566 ผานหนังสือสิทธิพิเศษของ

บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยโดยเฉพาะ

ธนาคารกสิกรไทยหวังเปนอยางยิ�งวาทานจะไดรับความไววางใจใน

การใหบริการแดทานตลอดไปและจะยังคงมุงมั�นพัฒนาผลิตภัณฑ

และบริการตางๆอยางตอเน��องเพ่ือใหทานไดรับความพึงพอใจสูงสุด

จากการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกสิกรไทย

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

www.kasikornbank.com/THEPREMIER
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YOUR
YOURJOY
PRIDE

THE PREMIER คือบริการพิเศษสำหรับกลุมลูกคาที่มีเงินฝาก

และ/หรือเงินลงทุนรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 

ท่ีประสบความสำเร็จและมีศักยภาพพรอมทะยานสูอีกระดับความสำเร็จ

อยางไรขีดจำกัด ทั้งในดานความมั�งคั�ง ดานการเงิน ดานธุรกิจและ

ดานไลฟสไตล โดยมอบเอกสิทธิ์แหงคุณภาพชีวิตที่เหน�อกวา

ขอตอนรับทานสูเอกสิทธ์ิสำหรับลูกคา THE PREMIER

ท่ีธนาคารกสิกรไทย มอบใหเฉพาะลูกคา

ผูประสบความสำเร็จเชนทาน
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THE PREMIER Card

ดวยลวดลายของบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ที่ถูกออกแบบเพื่อสื่อถึงความเปน

ผูนำพิถีพิถันดวยอักษร “THE PREMIER” เฉดสีทองคำขาวแสดง ความสงา สูงคา

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

และเงินตรา” ที่นิยมใชในธนบัตร หลายสกุลทั�วโลก พรอมแถบคาด “สีเขียวหยก

จักรพรรดิ” ท่ีแสดงถึงอำนาจบารมีและอักษร “EXCLUSIVE MEMBER” ท่ีแสดงถึง

เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเทานั้นผสานกับบัตรที่มีโทนสีเงิน ซึ�งทั้งหมด เพื่อสื่อ

ความหมายของ “สัญลักษณแหงผูนำที่จะพรอมทะยานสูความมั�งคั�งและความ

สำเร็จไรขีดจำกัด”

บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
KBank THE PREMIER Card 
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เอกสิทธิ์เพื่อความมั่งคั่งสวนบุคคลและธุรกิจ

THE PREMIER ADVISORY
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สัมมนาที่ทำใหคุณเรียนรูเทคนิคการบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อเพิ�ม
มูลคาสินทรัพย ใหไดผลตอบแทนตามเปาหมายแบบไรขีดจำกัด ดวย
เทคนิคการลงทุนแบบ Strategic Asset Allocation และกลยุทธในการ
บริหารการลงทุนอยางมืออาชีพ แนะนำพอรตลงทุน พรอมแนวทางในการ
ปรับพอรตใหเปนไปตามเปาหมาย เพ่ือใหความสำเร็จดานการเงินของคุณ
เปนเรื่องที่ทำไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสัมมนาทางการเงินเพื่อชวยยกระดับความสำเร็จของคุณ
THE PREMIER Seminar

หมายเหตุ : 

สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน รวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 

และ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันท่ีใชสิทธ์ิต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป และ/หรือ ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกำหนด
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เพิ�มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจดวยองคความรู จากการ
แบงปนประสบการณโดยบุคคลชั้นนำในแวดวงธุรกิจและบุคคลพิเศษ
จากหลากหลายวงการ เพื่อใหทานไดเสริมสรางประสบการณการบริหาร
และแนวทางการตัดสินใจทางธุรกิจที่แมนยำที่หาไมไดในตำรา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสรางแรงบันดาลใจ
THE PREMIER Success Forum

หมายเหตุ : 

สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน รวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 

และ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันท่ีใชสิทธ์ิต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป และ/หรือ ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกำหนด

อัพเดทภาวะเศรษฐกิจและความเคล่ือนไหวทางการเงิน การลงทุน จากบริการ
THE PREMIER Next e-Newsletter ท่ีรายงานขาวสารและบทความ
ดานการเงินทุกรายเดือน พรอมแนะนำผลิตภัณฑเดนท่ีเหมาะกับสถานการณ
ปจจุบัน เพื่อใหคุณปรับพอรตการลงทุนไดอยางมั�นใจ

THE PREMIER Next e-Newsletter รายเดือน
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เอกสิทธิ์ดานการเงินและบริการจากธนาคารกสิกรไทย BANKING

วิธีการสมัคร : ทานสามารถ สมัครบริการออนไลน หรือ แจงความประสงคใชบริการไดที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877

หมายเหตุ :

- สำหรับลูกคาที่ไดรับอนุมัติบัตรใหม ธนาคารจะจัดสง K-Consolidated Statement ใหทานทางอีเมลภายใน 2 เดือน หลังจากการสมัคร

 ใชบริการ

- เฉพาะการลงทุนผานธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ลีสซิ�ง กสิกรไทย จำกัด

- มูลคาบัญชีลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยอาจคลาดเคลื่อน เมื่อมีการซื้อ - ขายหน�วยลงทุนหรือในระหวางการปดรอบบัญชี

บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงินพิเศษสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียร
กสิกรไทย ที่รวมทุกทรัพยสินทางการเงินของทานที่ไดลงทุนไวกับ
ธนาคารกสิกรไทยในรายงานฉบับเดียว ทั้งบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ 
บัญชีกองทุนรวม บัญชีซ้ือขายหุน รวมถึงยอดสินเช่ือบัตรเครดิต สินเช่ือ
บาน สินเชื่อเชาซื้อรถยนต ทั้งหมดน�้ จะถูกสรุปเปนความมั�งคั�งสุทธิ 
พรอมรายละเอียดของแตละบัญชี สงอีเมลถึงทานเปนรายเดือน ซึ�งมี
ความปลอดภัยสูงสุดดวยรหัสสวนตัว เพ่ือใหทานทราบทุกความเคล่ือนไหว
ของสินทรัพยไดอยางสะดวกสบายท่ีสุด

บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงิน
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รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ�ม 0.25% ตอป สำหรับเงินฝากประจำ 
6 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบ้ียของธนาคาร ณ วันท่ีทำรายการฝาก

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

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
- ลูกคาจะตองไดรับอนุมัติและไดรับบัตร THE PREMIER แลวเทาน้ัน
 จึงจะสามารถขอใชสิทธิพิเศษน�้ได
- ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ�มพิเศษ โดยไมตองแจงใหทราบ

ลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย สามารถใชบริการ K-Econ Analysis บน
เว็บไซตศูนยวิจัยกสิกรไทย ซึ�งรวบรวมรายงานวิเคราะหวิจัยทั้งในภาค
เศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจไทย-
ตางประเทศ โดยเนนกระแสของขาวสารขอมูลที่กำลังเปนที่จับตามอง
ในขณะน้ัน นอกจากน�้ ยังประกอบดวยดัชน�เศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน ภาวะเงินตราตางประเทศ

บริการบทวิเคราะหทางการลงทุน และขอมูลความเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจ โดย บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด
(K-Econ Analysis)

ยกเวนคาธรรมเน�ยมและไดรับอัตราพิเศษตางๆ 
ในการใชบริการทางการเงิน
(THE PREMIER Financial  Privi leges )

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

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

 ฟรี คาธรรมเน�ยมการรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากกระแส รายวัน*
 สวนลด 25 % คาธรรมเน�ยมสมุดเช็ค จำนวน 4 เลม ตอป*
 ฟรี คาธรรมเน�ยมคาสมุดฝาก กรณ�สมุดบัญชีสูญหาย*

หมายเหตุ : - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์ใหบุคคลอื่นทุกกรณ�

  - ทางธนาคารขอยกเลิกการไดรับสิทธิ์ขางตน นับตั้งแตวันที่สถานะการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยสิ้นสุดลง

  * สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น และกรุณาแสดงบัตรเพื่อขอรับสิทธิ์

บร ิการหมายเลขโทรศัพทพิเศษเฉพาะลูกคา THE PREMIER 
โดยเจาหนาที่พรอมใหบริการทาน ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

THE PREMIER Contact Center 02-8888877
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  * สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น และกรุณาแสดงบัตรเพื่อขอรับสิทธิ์

บร ิการหมายเลขโทรศัพทพิเศษเฉพาะลูกคา THE PREMIER 
โดยเจาหนาที่พรอมใหบริการทาน ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

THE PREMIER Contact Center 02-8888877



สถานบริการชั้นนำ โทรศัพท ขอกำหนดและและเงื่อนไขการใหบริการ

สถานบริการชั้นนำ โทรศัพท ขอกำหนดและและเงื่อนไขการใหบริการ
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LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE
LIFESTYLE

LIFESTYLE
LIFESTYLE

LIFESTYLE

เอกสิทธิ์ดานการเติมเต็มคุณภาพชีวิต

หมายเหตุ :
- สำหรับลูกคาผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
- สามารถใชบริการไดไมจำกัดเวลา ในวันเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ (เฉพาะบางแหง)
- กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขที่สถานบริการ 
- สิทธิพิเศษน�้ ไมสามารถโอนใหกับผูอื่น หรือแลกเปลี่ยนได
- สงวนสิทธิ์การเขาใชบริการ 1 ครั้งตอวันตอบัตรในแตละสถานบริการเทานั้น หากใชเกินกวาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เก็บคาบริการรายวันตาม
อัตราที่สถานบริการกำหนด

- จำกัดจำนวนผูใชบริการสูงสุดในการเขาใชบริการ ในชวงเวลาเดียวกัน หรือตอวัน โปรดสอบถามรายละเอียดจากสถานบริการแตละแหง กอนเขาใชบริการ
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาใชบริการเกินจากระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่ปฎิบัติตามกฎขอบังคับของแตละสถานบริการ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ของผูเขารับบริการตามเงื่อนไขของสถานบริการ
แตละแหงกอนใชบริการ หากผิดเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ระงับการเขาใชบริการ

- ธนาคารและสถานบริการ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
- สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยท่ีมียอดเงินฝาก เงินลงทุน รวมกันอยูกับธนาคารเฉล่ีย 6 เดือน ต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป และ มียอดเงิน
คงเหลือ ณ วันท่ีใชสิทธ์ิต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป และ/หรือ ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกำหนด

LIFESTYLE

บริการฟตเนส ณ ฟตเนสคลับชั้นนำ
หลีกหน�ความวุนวายสูความเปนสวนตัวของการออกกำลังกาย โดยไมตองเสียคาใชจายและ
ไมจำกัดจำนวนคร้ัง ณ สถานบริการช้ันนำระดับเวิลดคลาส
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

095-8494375 1. Jetts 24 Hour Fitness สาขาสเตเดียมวัน สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

095-8519310 3. Jetts 24 Hour Fitness สาขา สีลม คอนเนค สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

091-7701819 4. Jetts 24 Hour Fitness สาขาโฮมโปร ราชพฤกษ สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

082-5164281 5. Jetts 24 Hour Fitness สาขา ดองกิ มอลล เอกมัย สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

095-8520014 8. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เดอะ ฟล (ออนนุช) สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

095-8519312 9. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เดอะ สตรีท (รัชดา) สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

064-3027697 10. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เอส.พี. บิวดิ้ง (อารี) สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

064-3027695 6. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เมโทรโพล เรสซิเดนท
  (สุขุมวิท 39)

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

091-7329384 7. Jetts 24 Hour Fitness สาขา สยามสแควรวัน สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

063-8503316 2. Jetts 24 Hour Fitness สาขาอโศก สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

ตางจังหวัด

082-5164278 11. Jetts 24 Hour Fitness สาขา วัน นิมมาน เชียงใหม สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

063-8502548 13. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เทอมินอล 21
  นครราชสีมา

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

043-913333 14. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel ขอนแกน สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 22.00 น.

084-6903035 15. Fit For Life สุราษฎรธาน� วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 22.00 น.
วันเสาร - อาทิตย เวลา 08.00 - 21.00 น.

096-9966814 18. Fitness Lifestyle (หาดใหญ) สงขลา สามารถใชบริการไดทุกวัน 06.00 - 22.00 น.

088-8127999 19. Energy Fitness ระยอง สามารถใชบริการไดทุกวัน 05.00 - 22.00 น.

095-5729051 16. Fitness Lifestyle ชลบุรี สามารถใชบริการไดทุกวัน 06.00 - 22.00 น.

088-5741006 17. Fitness Lifestyle อุดรธาน� สามารถใชบริการไดทุกวัน 06.00 - 22.00 น.

082-5164376 12. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล
  ภูเก็ต

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



สถานบริการชั้นนำ โทรศัพท ขอกำหนดและและเงื่อนไขการใหบริการ

สถานบริการชั้นนำ โทรศัพท ขอกำหนดและและเงื่อนไขการใหบริการ
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LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE
LIFESTYLE

LIFESTYLE
LIFESTYLE

LIFESTYLE

เอกสิทธิ์ดานการเติมเต็มคุณภาพชีวิต

หมายเหตุ :
- สำหรับลูกคาผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
- สามารถใชบริการไดไมจำกัดเวลา ในวันเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ (เฉพาะบางแหง)
- กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขที่สถานบริการ 
- สิทธิพิเศษน�้ ไมสามารถโอนใหกับผูอื่น หรือแลกเปลี่ยนได
- สงวนสิทธิ์การเขาใชบริการ 1 ครั้งตอวันตอบัตรในแตละสถานบริการเทานั้น หากใชเกินกวาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เก็บคาบริการรายวันตาม
อัตราที่สถานบริการกำหนด

- จำกัดจำนวนผูใชบริการสูงสุดในการเขาใชบริการ ในชวงเวลาเดียวกัน หรือตอวัน โปรดสอบถามรายละเอียดจากสถานบริการแตละแหง กอนเขาใชบริการ
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาใชบริการเกินจากระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่ปฎิบัติตามกฎขอบังคับของแตละสถานบริการ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ของผูเขารับบริการตามเงื่อนไขของสถานบริการ
แตละแหงกอนใชบริการ หากผิดเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ระงับการเขาใชบริการ

- ธนาคารและสถานบริการ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
- สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยท่ีมียอดเงินฝาก เงินลงทุน รวมกันอยูกับธนาคารเฉล่ีย 6 เดือน ต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป และ มียอดเงิน
คงเหลือ ณ วันท่ีใชสิทธ์ิต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป และ/หรือ ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกำหนด

LIFESTYLE

บริการฟตเนส ณ ฟตเนสคลับชั้นนำ
หลีกหน�ความวุนวายสูความเปนสวนตัวของการออกกำลังกาย โดยไมตองเสียคาใชจายและ
ไมจำกัดจำนวนคร้ัง ณ สถานบริการช้ันนำระดับเวิลดคลาส
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

095-8494375 1. Jetts 24 Hour Fitness สาขาสเตเดียมวัน สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

095-8519310 3. Jetts 24 Hour Fitness สาขา สีลม คอนเนค สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

091-7701819 4. Jetts 24 Hour Fitness สาขาโฮมโปร ราชพฤกษ สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

082-5164281 5. Jetts 24 Hour Fitness สาขา ดองกิ มอลล เอกมัย สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

095-8520014 8. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เดอะ ฟล (ออนนุช) สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

095-8519312 9. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เดอะ สตรีท (รัชดา) สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

064-3027697 10. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เอส.พี. บิวดิ้ง (อารี) สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

064-3027695 6. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เมโทรโพล เรสซิเดนท
  (สุขุมวิท 39)

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

091-7329384 7. Jetts 24 Hour Fitness สาขา สยามสแควรวัน สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

063-8503316 2. Jetts 24 Hour Fitness สาขาอโศก สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

ตางจังหวัด

082-5164278 11. Jetts 24 Hour Fitness สาขา วัน นิมมาน เชียงใหม สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.

063-8502548 13. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เทอมินอล 21
  นครราชสีมา

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

043-913333 14. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel ขอนแกน สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 22.00 น.

084-6903035 15. Fit For Life สุราษฎรธาน� วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 22.00 น.
วันเสาร - อาทิตย เวลา 08.00 - 21.00 น.

096-9966814 18. Fitness Lifestyle (หาดใหญ) สงขลา สามารถใชบริการไดทุกวัน 06.00 - 22.00 น.

088-8127999 19. Energy Fitness ระยอง สามารถใชบริการไดทุกวัน 05.00 - 22.00 น.

095-5729051 16. Fitness Lifestyle ชลบุรี สามารถใชบริการไดทุกวัน 06.00 - 22.00 น.

088-5741006 17. Fitness Lifestyle อุดรธาน� สามารถใชบริการไดทุกวัน 06.00 - 22.00 น.

082-5164376 12. Jetts 24 Hour Fitness สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล
  ภูเก็ต

สามารถใชบริการไดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
และ 20.00 - 22.00 น.
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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
 รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
 รพ.กรุงเทพเมืองราช 

 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

สิทธิพิเศษจากกลุมโรงพยาบาลชั้นนำกิจกรรมพิเศษเฉพาะลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
THE PREMIER Exclusive Event

ประสบการณพิเศษจากกิจกรรมตางๆ ในหลากหลายไลฟสไตลที่คัดสรร
มาเพื่อทานในฐานะลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย เพื่อใหทานไดสราง
มิตรภาพใหม เติมเต็มความสุข กระชับความสัมพันธอันดี จากกิจกรรม
ตางๆ ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดขึ้นเปนพิเศษตลอดป* 

* สำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยท่ีมีเงินฝาก/เงินลงทุน ต้ังแต 2 - 9.99 ลานบาท รวมกันเฉล่ีย 6 เดือน

หมายเหตุ : 

- สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานั้น

-  สวนลดของแตละโรงพยาบาลอาจแตกตางกันไปตามเงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาลกำหนด และเฉพาะโรงพยาบาลที่รวมรายการ เทานั้น

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

เขารับบริการ
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LIFESTYLE LIFESTYLE
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 รพ.กรุงเทพ (ซ.ศูนยวิจัย) รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.กรุงเทพระยอง
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สิทธิพิเศษจากกลุมโรงพยาบาลชั้นนำกิจกรรมพิเศษเฉพาะลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
THE PREMIER Exclusive Event

ประสบการณพิเศษจากกิจกรรมตางๆ ในหลากหลายไลฟสไตลที่คัดสรร
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เขารับบริการ
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TRAVEL

เม่ือทานเดินทางดวยเท่ียวบินท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ทานสามารถพักผอน
อยางสะดวกสบายในหองรับรองพิเศษของ Miracle Lounge จำนวน 9 จุด
Concourse A  C D  F และ G  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร
ขาออกระหวางประเทศ พรอมบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และ สิ�งอำนวยความ
สะดวกตาง ๆ ไดอยางครบวงจร

บริการหองรับรองพิเศษ
Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
(Miracle Lounge @Suvarnabhumi Airport)TRAVEL

TRAVELTRAVELTRAVELTRAVEL

เอกสิทธิ์ดานการเดินทางและประสบการณไรขีดจำกัด

วิธีการรับสิทธิ์ 
กรุณาแสดงบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย เพื่อลงทะเบียนเขาใชบริการทุกครั้ง 

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์: 
- สำหรับลูกคาผูถือบัตรเดอะพรีเมี่ยรกสิกรไทย เมื่อเดินทางขาออกระหวางประเทศ ดวยสายการบินไทย ใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอปตอทาน 
การใหบริการสิทธิพิเศษน�้มีจำนวนจำกัด (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)

- บัตรเสริมสามารถเขาใชบริการไดโดยนับรวมสิทธิ์เดียวกันกับบัตรหลักคือสิทธิ์ได 2ครั้งตอป (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
- ขอสงวนสิทธิ์การเขาใชบริการ 1 สิทธิ์การเขาใชบริการ / ผูเดินทาง 1 ทาน / ครั้ง 
- การใชสิทธ์ิรับบริการหองรับรองพิเศษ Miracle Lounge ตองมีช่ือบนบัตรท่ีนั�ง (Boarding Pass) ตรงกับผูถือบัตรเทาน้ัน ผูถือบัตรไมสามารถ
โอนสิทธิ์ใหผูโดยสารทานอื่นได และ สามารถใชสิทธิ์ได 1 สิทธิ์ตอการเดินทางในแตละครั้ง หากผูถือบัตรตองการนำผูโดยสารทานอื่น
เขาไปใชบริการจะตองชำระเปนเงินสด ในอัตราที่หองรับรองกำหนด

- สิทธิ์การใชหองรับรองฯ 2 ชั�วโมง ตอครั้ง หากเกินเวลาที่กำหนด ผูถือบัตรตองเสียคาธรรมเน�ยมตามอัตราที่หองรับรองกำหนด
- เด็กที่อายุนอยกวา 3 ป สามารถเขาใชบริการไดโดยไมตองชำระคาใชจายเพิ�มเติม
- สงวนสิทธ์ิการใช Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ตามเง่ือนไขบริการท่ีหองรับรองกำหนด
เทาน้ัน

- ผูถือบัตรสามารถเขาไปใชบริการที่หองรับรองพิเศษ Miracle Lounge ทั้ง 9 จุดภายในสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse A 
(Level 3), Concourse A1 (Level 3), Concourse C (Level 3),  Concourse D (D5) (Level 3),  Concourse D (D6) (Level 3), Concourse 
F (Level 3), Concourse G  (Level 3), Concourse G (Level 4), Concourse G3 (Level 3) ท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

- เงื่อนไขเปนไปตามที่ธนาคาร และ บริษัทกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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 DUSIT HOTELS & RESORTS
 เมื่อสำรองและเขาพักโรงแรมและรีสอรตในเครือดุสิตทั�วโลก (ที่รวมรายการ)
 • รับสวนลด 20% จากราคา Dusit Bed & Breakfast เมื่อเขาพักที่หอง 
  ประเภท Club และ Suite ตั้งแต 2 คืนขึ้นไป
 • รับสวนลด 10% จากราคา Flexibility Rate with breakfast
 • รับสวนลด 10% สำหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม (สำหรับเมนู a la carte  
  และไมรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล)
 • รับสวนลด 10% ที่ Devarana Wellness
 • สมัครสมาชิกดุสิตโกลดที่ www.dusit.com/loyalty/PREMIER
   รับสิทธิ์อัพเกรดเปนระดับ Elite ทันที 1 ป พรอมรับสิทธิพิเศษเหน�อระดับ
  มากมาย

วิธีการรับสิทธิ์: 
กรุณาตรวจสอบโรงแรมที่รวมรายการ และ สำรองหองพักผาน www.dusit.com/specialoffers/PREMIER ระบุรหัสโปรโมชั�น

“THE PREMIER” สอบถามเพิ�มเติม โทร. 02-2009999

 Baan Dusit Thani
 รับสวนลด 10% (สำหรับเมนู a la carte)
 รานอาหารที่รวมรายการ: 
 •  หองอาหารไทยเบญจรงค 
 •  หองอาหารเวียดนาม เธียนดอง
 •  ดุสิตกรูเมต คาเฟสุดฮิป
 •  การเดนบาร

วิธีการรับสิทธิ์:
กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนา หรือสอบถามเพิ�มเติม โทร 02-200 9009 หรือ ไลน (@baandusitthani)

สิทธิพิเศษจากพันธมิตรโรงแรมและสปาชั้นนำ
(Hotel and Spa Privi leges )

 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 Cafe
 รับสวนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
 • Divana Cafe สาขาเซ็นทรัลเวิลด ชั้น 2 โทร. 02-2522614

กรุณาสำรองลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม 
โทร.
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เพิ�มความสะดวกสบายของทานในการเดินทาง ทานสามารถอัพเกรด
บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดภายในประเทศ ของสายการบินไทย
เปนชั้นธุรกิจ และการบินไทยสมายล เปนชั้น Eco Premium 

บริการอัพเกรดตั�วโดยสารภายในประเทศจากสายการบินชั้นนำ
บริการอัพเกรดตั�วโดยสารภายในประเทศกับการบินไทย

(TG Upgrade Ticket )

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

- กรุณาสำรองท่ีนั�งและออกบัตรโดยสารภายในประเทศของสายการบินไทยและการบินไทยสมายล 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 2566 เทานั้น

- ธนาคารจะอัพเกรดบัตรโดยสารเปนช้ันธุรกิจ หรือช้ัน Eco Premium (เฉพาะเท่ียวบินท่ีมีท่ีนั�งในช้ันน้ันๆ วางเทาน้ัน) และไมสามารถอัพเกรด

ขามสายการบินได

- ธนาคารขอไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ท่ีเกินกวาสิทธ์ิท่ีลูกคาไดรับตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกำหนด รวมถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หลังจากท่ีธนาคาร

ไดดำเนินการอัพเกรดเรียบรอยแลว

- บัตรโดยสารที่ไดรับการอัพเกรดเปนชั้นธุรกิจ หรือชั้น Eco Premium จากทางธนาคารแลว มีเงื่อนไขและขอกำหนดเพิ�มเติม ประกอบดวย

 • ไมสามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูโดยสารเดินทาง และช้ันโดยสาร รวมถึงไมสามารถเปล่ียนขามระหวางสายการบินไทยและการบินไทยสมายลได

 • สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันเดินทาง แตไมสามารถขอทำการคืนบัตรโดยสาร เปลี่ยนแปลงชื่อผูโดยสารและชั้นโดยสาร รวมถึง

ไมสามารถเปล่ียนขามระหวางสายการบินไทยและการบินไทยสมายลได  ซึ�งเง่ือนไขและคาดำเนินการตางๆ เปนไปตามท่ี บริษัท การบินไทย 

จำกัด (มหาชน) กำหนด

 • ไมสามารถขอคืนสิทธิ์ไดในทุกกรณ�

- สงวนสิทธิ์ยกเวนการอัพเกรดสำหรับบัตรโปรโมชั�นทุกประเภท

- สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่สายการบินไทย และการบินไทยสมายล และธนาคารกำหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- หากมีขอพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด

TRAVEL TRAVEL
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 DUSIT HOTELS & RESORTS
 เมื่อสำรองและเขาพักโรงแรมและรีสอรตในเครือดุสิตทั�วโลก (ที่รวมรายการ)
 • รับสวนลด 20% จากราคา Dusit Bed & Breakfast เมื่อเขาพักที่หอง 
  ประเภท Club และ Suite ตั้งแต 2 คืนขึ้นไป
 • รับสวนลด 10% จากราคา Flexibility Rate with breakfast
 • รับสวนลด 10% สำหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม (สำหรับเมนู a la carte  
  และไมรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล)
 • รับสวนลด 10% ที่ Devarana Wellness
 • สมัครสมาชิกดุสิตโกลดที่ www.dusit.com/loyalty/PREMIER
   รับสิทธิ์อัพเกรดเปนระดับ Elite ทันที 1 ป พรอมรับสิทธิพิเศษเหน�อระดับ
  มากมาย

วิธีการรับสิทธิ์: 
กรุณาตรวจสอบโรงแรมที่รวมรายการ และ สำรองหองพักผาน www.dusit.com/specialoffers/PREMIER ระบุรหัสโปรโมชั�น

“THE PREMIER” สอบถามเพิ�มเติม โทร. 02-2009999

 Baan Dusit Thani
 รับสวนลด 10% (สำหรับเมนู a la carte)
 รานอาหารที่รวมรายการ: 
 •  หองอาหารไทยเบญจรงค 
 •  หองอาหารเวียดนาม เธียนดอง
 •  ดุสิตกรูเมต คาเฟสุดฮิป
 •  การเดนบาร

วิธีการรับสิทธิ์:
กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนา หรือสอบถามเพิ�มเติม โทร 02-200 9009 หรือ ไลน (@baandusitthani)

สิทธิพิเศษจากพันธมิตรโรงแรมและสปาชั้นนำ
(Hotel and Spa Privi leges )

 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 Cafe
 รับสวนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
 • Divana Cafe สาขาเซ็นทรัลเวิลด ชั้น 2 โทร. 02-2522614

กรุณาสำรองลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม 
โทร.
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เพิ�มความสะดวกสบายของทานในการเดินทาง ทานสามารถอัพเกรด
บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดภายในประเทศ ของสายการบินไทย
เปนชั้นธุรกิจ และการบินไทยสมายล เปนชั้น Eco Premium 

บริการอัพเกรดตั�วโดยสารภายในประเทศจากสายการบินชั้นนำ
บริการอัพเกรดตั�วโดยสารภายในประเทศกับการบินไทย

(TG Upgrade Ticket )

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

- กรุณาสำรองท่ีนั�งและออกบัตรโดยสารภายในประเทศของสายการบินไทยและการบินไทยสมายล 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 2566 เทานั้น

- ธนาคารจะอัพเกรดบัตรโดยสารเปนช้ันธุรกิจ หรือช้ัน Eco Premium (เฉพาะเท่ียวบินท่ีมีท่ีนั�งในช้ันน้ันๆ วางเทาน้ัน) และไมสามารถอัพเกรด

ขามสายการบินได

- ธนาคารขอไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ท่ีเกินกวาสิทธ์ิท่ีลูกคาไดรับตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกำหนด รวมถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หลังจากท่ีธนาคาร

ไดดำเนินการอัพเกรดเรียบรอยแลว

- บัตรโดยสารที่ไดรับการอัพเกรดเปนชั้นธุรกิจ หรือชั้น Eco Premium จากทางธนาคารแลว มีเงื่อนไขและขอกำหนดเพิ�มเติม ประกอบดวย

 • ไมสามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูโดยสารเดินทาง และช้ันโดยสาร รวมถึงไมสามารถเปล่ียนขามระหวางสายการบินไทยและการบินไทยสมายลได

 • สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันเดินทาง แตไมสามารถขอทำการคืนบัตรโดยสาร เปลี่ยนแปลงชื่อผูโดยสารและชั้นโดยสาร รวมถึง

ไมสามารถเปล่ียนขามระหวางสายการบินไทยและการบินไทยสมายลได  ซึ�งเง่ือนไขและคาดำเนินการตางๆ เปนไปตามท่ี บริษัท การบินไทย 

จำกัด (มหาชน) กำหนด

 • ไมสามารถขอคืนสิทธิ์ไดในทุกกรณ�

- สงวนสิทธิ์ยกเวนการอัพเกรดสำหรับบัตรโปรโมชั�นทุกประเภท

- สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่สายการบินไทย และการบินไทยสมายล และธนาคารกำหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- หากมีขอพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด

TRAVEL TRAVEL



 DUSIT HOTELS & RESORTS
 เมื่อสำรองและเขาพักโรงแรมและรีสอรตในเครือดุสิตทั�วโลก (ที่รวมรายการ)
 • รับสวนลด 20% จากราคา Dusit Bed & Breakfast เมื่อเขาพักที่หอง 
  ประเภท Club และ Suite ตั้งแต 2 คืนขึ้นไป
 • รับสวนลด 10% จากราคา Flexibility Rate with breakfast
 • รับสวนลด 10% สำหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม (สำหรับเมนู a la carte  
  และไมรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล)
 • รับสวนลด 10% ที่ Devarana Wellness
 • สมัครสมาชิกดุสิตโกลดที่ www.dusit.com/loyalty/PREMIER
   รับสิทธิ์อัพเกรดเปนระดับ Elite ทันที 1 ป พรอมรับสิทธิพิเศษเหน�อระดับ
  มากมาย

วิธีการรับสิทธิ์: 
กรุณาตรวจสอบโรงแรมที่รวมรายการ และ สำรองหองพักผาน www.dusit.com/specialoffers/PREMIER ระบุรหัสโปรโมชั�น

“THE PREMIER” สอบถามเพิ�มเติม โทร. 02-2009999

 Baan Dusit Thani
 รับสวนลด 10% (สำหรับเมนู a la carte)
 รานอาหารที่รวมรายการ: 
 •  หองอาหารไทยเบญจรงค 
 •  หองอาหารเวียดนาม เธียนดอง
 •  ดุสิตกรูเมต คาเฟสุดฮิป
 •  การเดนบาร

วิธีการรับสิทธิ์:
กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนา หรือสอบถามเพิ�มเติม โทร 02-200 9009 หรือ ไลน (@baandusitthani)

ขอกำหนดและเง่ือนไข

- สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก)

- กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกอนสำรองสิทธิ์ใชบริการ

- สำหรับการชำระเงิน ตองชำระผานบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานั้น

- เงื่อนไขเปนไปตามโรงแรมหรือผูใหบริการกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 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 Cafe
 รับสวนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
 • Divana Cafe สาขาเซ็นทรัลเวิลด ชั้น 2 โทร. 02-2522614

กรุณาสำรองลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม 
โทร.
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 DUSIT HOTELS & RESORTS
 เมื่อสำรองและเขาพักโรงแรมและรีสอรตในเครือดุสิตทั�วโลก (ที่รวมรายการ)
 • รับสวนลด 20% จากราคา Dusit Bed & Breakfast เมื่อเขาพักที่หอง 
  ประเภท Club และ Suite ตั้งแต 2 คืนขึ้นไป
 • รับสวนลด 10% จากราคา Flexibility Rate with breakfast
 • รับสวนลด 10% สำหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม (สำหรับเมนู a la carte  
  และไมรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล)
 • รับสวนลด 10% ที่ Devarana Wellness
 • สมัครสมาชิกดุสิตโกลดที่ www.dusit.com/loyalty/PREMIER
   รับสิทธิ์อัพเกรดเปนระดับ Elite ทันที 1 ป พรอมรับสิทธิพิเศษเหน�อระดับ
  มากมาย

วิธีการรับสิทธิ์: 
กรุณาตรวจสอบโรงแรมที่รวมรายการ และ สำรองหองพักผาน www.dusit.com/specialoffers/PREMIER ระบุรหัสโปรโมชั�น

“THE PREMIER” สอบถามเพิ�มเติม โทร. 02-2009999

 Baan Dusit Thani
 รับสวนลด 10% (สำหรับเมนู a la carte)
 รานอาหารที่รวมรายการ: 
 •  หองอาหารไทยเบญจรงค 
 •  หองอาหารเวียดนาม เธียนดอง
 •  ดุสิตกรูเมต คาเฟสุดฮิป
 •  การเดนบาร

วิธีการรับสิทธิ์:
กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนา หรือสอบถามเพิ�มเติม โทร 02-200 9009 หรือ ไลน (@baandusitthani)

ขอกำหนดและเง่ือนไข

- สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก)

- กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกอนสำรองสิทธิ์ใชบริการ

- สำหรับการชำระเงิน ตองชำระผานบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานั้น

- เงื่อนไขเปนไปตามโรงแรมหรือผูใหบริการกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 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 Cafe
 รับสวนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
 • Divana Cafe สาขาเซ็นทรัลเวิลด ชั้น 2 โทร. 02-2522614

กรุณาสำรองลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม 
โทร.
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เงื่อนไข และสิทธิพิเศษทั้งหมด เปนไปตามที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด

และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ทานสามารถศึกษาเงื่อนไข สิทธิพิเศษตางๆ และรายละเอียดเพิ�มเติมไดในที่

www.kasikornbank.com/THEPREMIER หรือสอบถามผานทาง

THE PREMIER Contact Center 02-8888877
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