PRIVILEGE BOOK 2022

สิทธิพิเศษป 2022
THE SYMBOL OF YOUR VISION

• บริการที่ปรึกษาดานการลงทุนเพื่อการบริหารความมั่งคั่งสวนบุคคล
• บทวิเคราะหการลงทุน ธุรกิจ และขอมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ โดย
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด
• สัมมนาใหความรู และสนับสนุนเชื่อมตอเครือขายกลุมธุรกิจและนักลงทุน (Networking)

THE SYMBOL OF YOUR WELLNESS

• บริการตรวจสุขภาพประจำป หรือตรวจเฉพาะทาง ณ โรงพยาบาลชั้นนำ*
• สิทธิพิเศษ VIP Service จาก BDMS Wellness Clinic, โรงพยาบาล MedPark,
โรงพยาบาลพญาไท และ โรงพยาบาลพระราม 9
• บริการปรึกษาแพทยออนไลนตลอด 24 ชม. จาก Samitivej Virtual Hospital
• ออกกำลังกายที่ฟตเนสฟรี ณ ฟตเนสชั้นนำ อาทิ Virgin Active, We Fitness และ
Absolute You

THE SYMBOL OF YOUR JOURNEY

• บริการหองรับรองพิเศษ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
และ สนามบินดอนเมือง
• บริการหองรับรองพิเศษ Coral Lounge ณ สนามบินภูมิภาค
• บริการหองรับรองพิเศษ Priority Pass Lounge ณ สนามบินชั้นนำตางประเทศทั่วโลก
• บริการอัปเกรดที่นั่งพิเศษ ตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ

THE SYMBOL OF YOUR PLEASURE
• บริการที่จอดรถ ณ สยามพารากอน, สามยานมิตรทาวน และอื่น ๆ
• บริการที่ลางรถ ณ หางสรรพสินคา และ ศูนยลางรถชั้นนำ
• บริการเลขาสวนตัวตลอด 24 ชม.
• สิทธิพิเศษ ณ โรงแรมชั้นนำ
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ขอตอนรับสูประสบการณที่สุดของชีวิตอีกระดับกับ
THE SYMBOL OF SMART SUCCESS

“ตัวตนแหงความสำเร็จที่สะทอนความยั่งยืนแกสังคม”
อีกหนึ่งเอกสิทธิ์เหนือระดับในรูปแบบบัตรเครดิต
ที่ทานสามารถใชแสดงสิทธิ์เพื่อรับสิทธิพิเศษจากธนาคาร
และพันธมิตรที่รวมรายการ
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THE SYMBOL OF YOUR
SUSTAINABLE VISIONARY
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• บริการที่ปรึกษาดานการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งสวนบุคคล
(THE WISDOM Wealth Management Advisory)
• บริการขอมูล ขาวสารการลงทุนผาน SMS
(Investment Recommendation & Update SMS Alert)
• บทวิเคราะหการลงทุน ธุรกิจ และ ขอมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
โดย บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด (K-Econ & K-Business Analysis)
• บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงิน (K-Consolidated Statement)
• THE WISDOM Onward e-Newsletter รายเดือน
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Superior Financial Privilege
• บริการดวนพิเศษการทำธุรกรรมทางการเงิน ณ สาขาของธนาคาร
• ศูนยบริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย
• สิทธิ์ยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการใชบริการทางการเงิน
• วงเงินพิเศษเพื่อซื้อขายหลักทรัพย
• THE WISDOM Contact Center 02-8888899
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Business Empowerment
• บริการผูชวยสวนตัวดานธุรกิจ
• บริการสนับสนุนธุรกิจในยุคดิจิทัล

08
08

17
18
19
20
22
24
24
25

THE SYMBOL OF YOUR
SUSTAINABLE WELLNESS
• บริการตรวจสุขภาพประจำปหรือบริการตรวจเฉพาะทาง
ณ โรงพยาบาลชั้นนำ
• ปรึกษาแพทยออนไลน 24 ชม.จาก Samitivej Virtual Hospital
• สิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลชั้นนำ
• สิทธิพิเศษ VIP Service จาก BDMS Wellness Clinic
รพ. MedPark และ รพ. พญาไท
• บริการโปรแกรม Hyperbaric Oxygen Therapy
ที่ W9 Wellness Center โรงพยาบาลพระราม 9
• บริการทำความสะอาดและฆาเชือ
้ โรคทีน
่ อนจาก De Hygienique (Thailand)
• บริการฟตเนส ณ โรงแรม และ ฟตเนสคลับชั้นนำ
ทั้งในกรุงเทพ และ ตางจังหวัด

เดอะวิสดอม กสิกรไทย

ที่สุด....ของเอกสิทธิ์เหนือระดับ

THE SYMBOL OF YOUR
SUSTAINABLE JOURNEY
• บริการหองรับรองพิเศษ Priority Pass Lounge
ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก
• บริการหองรับรองพิเศษ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
• บริการหองรับรองพิเศษ Miracle Lounge ณ สนามบินดอนเมือง
• บริการหองรับรองพิเศษ Coral Lounge ณ สนามบินภูมิภาค
• บริการอัปเกรดที่นั่งพิเศษ ตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
ของสายการบินนกแอร และ แอรเอเชีย
• บริการผูชวยสวนตัวดานการเดินทาง
• บริการใหความชวยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางไปตางประเทศ

THE SYMBOL OF YOUR
SUSTAINABLE PLEASURE
• สัมผัสประสบการณพิเศษกับกิจกรรมสุดเอ็กซคลูซีฟ
จากบริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย
• สิทธิพิเศษ ณ โรงแรมชั้นนำ
• บริการที่จอดรถ ณ ศูนยการคาชั้นนำ
• บริการที่ลางรถ ณ หางสรรพสินคา และ ศูนยลางรถชั้นนำ
• บริการเลขาสวนตัวตลอด 24 ชม.

29
30
30
31
31
32
32
33

37
36
36
37
37
39

T HE

S Y M B O L

O F

Y O U R

SU S T AI NABL E
V IS IONAR Y

บริการที่ปรึกษาดานการลงทุนสวนบุคคล
(THE WISDOM Wealth Management Advisory)

บริการทีป
่ รึกษาดานการลงทุนพิเศษ โดยทีมผูเ ชีย
่ วชาญดานการบริหารความมัง
่ คัง
่ ประกอบดวย
เจาหนาที่ดูแลความสัมพันธ และ ที่ปรึกษาการเงินสวนบุคคลผูมากประสบการณ ที่จะมาให
คำปรึกษาแบบครบวงจรใหแกทาน เพื่อการตัดสินใจลงทุนอยางชาญฉลาด และ ใหการบริหาร
การเงินของทานเปนเรื่องที่สะดวก และ งายยิ่งขึ้น อาทิ
1. การวางแผนการจัดการความมัง
่ คัง
่ (Wealth Management Planning)
2. การวางแผนระดมทุนและสินเชือ
่ (Funding & Borrowing Planning)
3. การวางแผนปองกันความเสีย
่ ง (Protection Planning)

บริการขอมูล ขาวสารการลงทุนผาน SMS
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(Investment Recommendation & Update SMS Alert)

บริการพิเศษที่ทำใหทานไดติดตามขอมูล ขาวสารการลงทุน และ ทุกความเคลื่อนไหวของแวดวง
หลักทรัพยอยางใกลชด
ิ กอนใคร ทุกที่ ทุกเวลา ผานบริการ SMS Alert บนโทรศัพทมอ
ื ถือของทาน
เพื่อความไดเปรียบในการตัดสินใจลงทุนอยางชาญฉลาด
สอบถามเพิม
่ เติม : ศูนยลก
ู คาสัมพันธ บริษท
ั หลักทรัพยกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-6960011

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- เอกสิทธิ์เฉพาะผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัท หลักทรัพยกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
และ สมัครรับบริการเทานั้น

บริการบทวิเคราะหทางการลงทุน ธุรกิจ
และ ขอมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
โดย บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด
(K–Econ & K-Business Analysis)

ลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทย สามารถใชบริการ K-Econ & K-Business Analysis บนเว็บไซต
ศูนยวจ
ิ ย
ั กสิกรไทย ซึง
่ รวบรวมรายงานวิเคราะหวจ
ิ ย
ั ทัง
้ ในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค
ภาคการเงิน และ ภาคเศรษฐกิจไทย-ตางประเทศ โดยเนนกระแสของขาวสารขอมูลทีก
่ ำลังเปนที่
จับตามองในขณะนัน
้ นอกจากนี้ ยังประกอบดวยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาด
ทุน ภาวะเงินตราตางประเทศ ตลอดจนบทวิเคราะหแนวโนมธุรกิจ และ บทความ K SME Analysis
เพือ
่ ยกระดับวิสย
ั ทัศนในการวางแผนและดำเนินธุรกิจของทาน

บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงิน
(K-Consolidated Statement)

เพิม
่ ความสะดวกในการตรวจสอบทรัพยสน
ิ ทางการเงิน และ การบริหารสัดสวนทรัพยสน
ิ ทัง
้ หมด
ทีท
่ า นไดลงทุนไวกบ
ั ธนาคารกสิกรไทยในรายงานฉบับเดียว อาทิ
- ยอดเงินฝาก ทุกประเภทบัญชี รวมถึงบัญชีรว มทีม
่ ช
ี อ
่ื ผูถ
 อ
ื บัตรเปนชือ
่ แรกของบัญชี
- ยอดการลงทุนในกองทุนรวมกับ บริษท
ั หลักทรัพยจด
ั การกองทุนกสิกรไทย จำกัด*

- มูลคาสินทรัพยในบัญชีซอ
้ื ขายหลักทรัพยของ บริษท
ั หลักทรัพยกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ยอดใชจา ยผานบัตรเครดิตกสิกรไทย และ ยอดคงคางสินเชือ
่ บานกสิกรไทย สินเชือ
่ บุคคล รวมถึง
สินเชื่อรถยนตของ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
วิธีการสมัคร : ทานสามารถแจงความประสงคใชบริการไดที่
THE WISDOM Contact Center 02-8888899

หมายเหตุ :
- สำหรับลูกคาที่ไดรับอนุมัติบัตรใหม ธนาคารจะจัดสง K-Consolidated Statement ใหทาน
ภายใน 2 เดือนหลังจากการสมัครใชบริการ
- มูลคาบัญชีลงทุนในกองทุนรวม และ หลักทรัพย อาจคลาดเคลื่อน เมื่อมีการซื้อ - ขายหนวยลงทุน
หรือในระหวางการปดรอบบัญชี
* เฉพาะการลงทุนผานธนาคารกสิกรไทย

THE WISDOM Onward e-Newsletter รายเดือน

SUPERIOR FINANCIAL PRIVILEGE
บริการดวนพิเศษในการทำธุรกรรมทางการเงิน
(THE WISDOM Priority Service)

บริการพิเศษเพื่อใหการทำธุรกรรมที่ธนาคารเปนเรื่องงาย สะดวก รวดเร็ว เพียงทานแสดงบัตร
เดอะวิสดอมกสิกรไทย ที่พนักงานตอนรับ หรือ กดปุม THE WISDOM Smart Queue ที่เครื่อง
กดรับบัตรคิว เอกสิทธิ์เฉพาะผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเทานั้น

ศูนยบริการเดอะวิสดอมเลานจ Flagship
(THE WISDOM LOUNGE @)

เหนือระดับมากยิ่งขึ้นดวยศูนยบริการเดอะวิสดอมเลานจใจกลางเมือง ที่โดดเดน หรูหรา สงางาม
พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่จะมอบประสบการณพิเศษทั้งดานการเงิน และ ตอบสนอง
ชีวิตสวนตัวใหแกทานไดอยางครบวงจร
ศูนยบริการเดอะวิสดอมเลานจ ณ โรงแรม โซ แบงคอก
(THE WISDOM LOUNGE @ SO/ BANGKOK)
เปดใหบริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น. โทร. 02-5627787-8
ศูนยบริการเดอะวิสดอมเลานจ ณ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี
(THE WISDOM LOUNGE @ CENTRAL EMBASSY)
เปดใหบริการทุกวัน เวลา 10.30-19.30 น. โทร. 02-1605600-4

09 เอกสิทธิ์เหนือระดับ เดอะวิสดอมกสิกร ไทย ป 2565

บริการขาวสาร ความรูท
 างธุรกิจ และ คำแนะนำดานการลงทุน รวมทัง
้ อัปเดตสิทธิพเิ ศษ และ บริการ
จากเดอะวิสดอมกสิกรไทยรายเดือน ผานชองทางไลน @KBankLive เมนู WISDOM LINK, SMS
และ/หรือ อีเมล

ศูนยบริการเดอะวิสดอมเลาจน ณ สยามพารากอน
(THE WISDOM LOUNGE @ SIAM PARAGON)
เปดใหบริการทุกวัน เวลา 10.30-19.30 น. โทร. 02-6109751-3
ศูนยบริการเดอะวิสดอมเลานจ ณ เอ็มควอเทียร
(THE WISDOM LOUNGE @ EMQUARTIER)
เปดใหบริการทุกวัน โทร. 02-0036532-4
วันจันทร – ศุกร เวลา 10.30-20.00 น.
วันเสาร – อาทิตย เวลา 10.30-19.30 น.
ศูนยบริการเดอะวิสดอมเลานจ ณ ไอคอนสยาม
(THE WISDOM LOUNGE @ ICONSIAM)
เปดใหบริการทุกวัน เวลา 11.00-21.00 น. โทร. 02-0497941-44
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วิธีการรับสิทธิ์
กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก หรือ บัตรเสริม) เพื่อลงทะเบียนเขาใชบริการ
ทุกครั้ง หรือ รับสิทธิ์ผานชองทางไลน @KBankLive เมนู WISDOM LINK

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชศูนยบริการเดอะวิสดอมเลานจ Flagship:
- สามารถมีผูติดตามได 1 ทาน ในกรณ�ที่มีผูติดตามมากกวา 1 ทาน จะตองใชคะแนนสะสมแลกสิทธิ์การเขาใช 2,000 คะแนน
ตอผูติดตาม 1 ทาน (เด็กที่มีอายุนอยกวา 4 ป สามารถเขาใชโดยไมตองแลกคะแนนสะสม)
- กรุณาจองหองประชุมลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ ผาน THE WISDOM Contact Center โทร. 02-8888899
หรือที่เจาหนาที่ประจำศูนยฯ ที่ทานประสงคใชบริการ
- กรณ�ที่ลูกคาประสงคใชหองประชุมทันทีโดยไมไดจองลวงหนา โปรดแจงกับเจาหนาที่ประจำศูนยฯ เพื่อตรวจสอบหองกอน
หากไมมีลูกคาทานอื่นใชบริการอยู จึงสามารถใหบริการลูกคาได
- ลูกคาสามารถใชบริการหองประชุมไดครั้งละ 2 ชั�วโมง และไมเกิน 4 ครั้งตอเดือน
- กรณ�ลูกคาประสงคยกเลิกการจองใชหองประชุม กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ

ศูนยบริการเดอะวิสดอมเลานจ ณ หางสรรพสินคา
(THE WISDOM Lounge @ Department store)

หองรับรองพิเศษเหนือระดับ พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เปนสวนตัวในการพักผอน
พรอมบริการของวาง และ เครื่องดื่ม ณ หางสรรพสินคาตาง ๆ
ตรวจสอบหรือคนหาที่ตั้งของ THE WISDOM Lounge
รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดที่ www.kasikornbank.com/THEWISDOM

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบริการ THE WISDOM Lounge:
- กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก หรือ บัตรเสริม) เพื่อลงทะเบียนเขาใชบริการทุกครั้ง
- สามารถมีผูติดตามได 1 ทาน ในกรณ�ที่มีผูติดตามมากกวา 1 ทาน จะตองใชคะแนนสะสมแลกสิทธิ์การเขาใช 2,000 คะแนน
ตอผูติดตาม 1 ทาน (เด็กที่มีอายุนอยกวา 4 ป สามารถเขาใชบริการศูนยบริการเดอะวิสดอมได โดยไมตองใชคะแนนสะสม
แลกสิทธิ์การเขาใช)

ศูนยบริการเดอะวิสดอมเซ็นเตอร
(THE WISDOM Center)

หองรับรองเหนือระดับ เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย
ตลอดจนอำนวยความสะดวกใหทานคนหาขอมูล และ จัดการประชุมสวนตัว
พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไดแก
- มุมรับรอง : มุมสำหรับพักผอน หรือ รับรองแขกสวนตัวของทาน
- หองประชุมสวนตัว : บริการหองประชุมพิเศษ ในยานธุรกิจสำคัญ

ตรวจสอบหรือคนหาทีต
่ ง
้ั ของ THE WISDOM Center
รวมถึงรายละเอียดเพิม
่ เติมอืน
่ ๆ ไดท่ี www.kasikornbank.com/THEWISDOM

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบริการ THE WISDOM Center:
- กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก หรือ บัตรเสริม) เพื่อลงทะเบียนเขาใชบริการทุกครั้ง
- สามารถมีผูติดตามได 1 ทาน ในกรณ�ที่มีผูติดตามมากกวา 1 ทาน จะตองใชคะแนนสะสมแลกสิทธิ์การเขาใช 2,000 คะแนน
ตอผูติดตาม 1 ทาน (เด็กที่มีอายุนอยกวา 4 ป สามารถเขาใชโดยไมตองแลกคะแนนสะสม)
- กรุณาจองหองประชุมลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ ผาน THE WISDOM Contact Center โทร. 02-8888899
หรือเจาหนาที่ประจำศูนยฯ ที่ทานประสงคใชบริการ
- กรณ�ที่ลูกคาประสงคใชหองประชุมทันที โดยไมไดจองลวงหนา โปรดแจงกับเจาหนาที่ประจำศูนยฯ เพื่อตรวจสอบหองกอน
หากไมมีลูกคาทานอื่นใชบริการอยู จึงสามารถใหบริการลูกคา
- ลูกคาสามารถใชบริการหองประชุมไดครั้งละ 2 ชั�วโมง และ ไมเกิน 4 ครั้งตอเดือน
- กรณ�ลูกคาประสงคยกเลิกการจองใชหองประชุม กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ

มุมรับรองลูกคาเดอะวิสดอม
(THE WISDOM Corner)

ตรวจสอบหรือคนหาที่ตั้งของ THE WISDOM Corner
รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดที่ www.kasikornbank.com/THEWISDOM

ศูนยบริการ K-Med Club by THE WISDOM
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(K-Med Club Chiang Mai University)

เพิ่มความสะดวกสบายและเปนสวนตัวในการทำธุรกรรมทางการเงินแกอาจารยแพทยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปดใหบริการในวันเวลาทำการของสาขาธนาคาร โทร. 053-289170-1

บริการตูนิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย
(THE WISDOM Center with Safe Deposit Box)

บริการตูนิรภัยสำหรับลูกคาผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ภายใตระบบรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานระดับสากล บนทำเลใจกลางเมือง ตอบรับความสะดวกทั้งทางธุรกิจและชีวิตสวนตัว
ตกแตงอยางหรูหราพรอมหองแตงตัว มุมรับรองพิเศษ และ หองประชุมสวนตัว ที่จัดไวคอย
อำนวยความสะดวกใหแกทาน

ศูนยบริการตูนิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย

ที่เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร เวลา 9.00 - 20.00 น.
สาขา

เบอรโทรศัพท

สาขาสุขุมวิท 6 (อาคารทูแปซิฟคเพลส)

02-2551861-5

11 เอกสิทธิ์เหนือระดับ เดอะวิสดอมกสิกร ไทย ป 2565

เพิ่มความสะดวกสบายและเปนสวนตัวในการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่ทำใหประสบการณการมา
ธนาคารของทานไมเหมือนเดิมอีกตอไป เปดใหบริการในวันเวลาทำการของสาขาธนาคาร

ศูนยบริการตูนิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย
เปดบริการพรอมวันเวลาทำการสาขา
สาขา

เบอรโทรศัพท
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กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี

02-1605600-4

สาขาเอ็มควอเทียร

02-0036532-4

สาขาพาราไดซ พารค 2

02-7460067-8

สาขาสยามพารากอน

02-6109751-3

สาขาเซ็นทรัล บางนา

02-3987240-2

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต

02-1942913-17

สาขาซีคอนสแควร 2

02-3217432-6

สาขาถนนแจงวัฒนะ

02-9829760-5

สาขาถนนสาทร (โซ แบงคอก)

02-5627787-8

สาขาบางบอน

02-8998330-7

สาขาสำนักพหลโยธิน

02-2731212

สาขาสุขุมวิท 101

02-7417661-5

ตางจังหวัด
สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี

038-273862

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

038-656494, 038-942660

สาขาแมสาย

053-640786-90

สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร

034-816662-9

สาขาถนนโรจนะ อยุธยา

035-213870-2

สาขาบานโปง

032-344676-80

สาขาภูเก็ต

076-211558, 076-212139

ตรวจสอบหรือคนหาที่ตั้งของ THE WISDOM Center with Safe Deposit Box
รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดที่ www.kasikornbank.com/THEWISDOM

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใหบริการตูนิรภัย:
- สำหรับลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทย ที่มีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทย
ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ณ วันที่สมัครขอใชบริการ
- สำหรับลูกคาใหมที่มีความประสงคจะใชสิทธิ์ ตองมีการลงทุนในผลิตภัณฑกับธนาคารกสิกรไทย
ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ที่มีอายุการลงทุน 6 เดือนขึ้นไป เชน เงินฝากประจำประเภท 6 เดือนขึ้นไป
หุนกูธนาคารกสิกรไทย และ/หรือ กองทุนตามที่ธนาคารกำหนด รับสิทธิพิเศษ 1 ทาน ตอ 1 สิทธิ์
- เงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนขางตน จะตองอยูในนามบุคคลธรรมดาเทานั้น
- อายุ 20 ปบริบูรณขึ้นไป
- สัญชาติไทยเทานั้น
- ขอสงวนสิทธิ์การยกเวนคาธรรมเน�ยมรายป 1 ทาน / 1 ตูเทานั้น

การใชสท
ิ ธิย
์ กเวนคาธรรมเนียมรายป ในปถด
ั ไป : ธนาคารขอสงวนสิทธิย
์ กเวนคาธรรมเนียมรายป
สำหรับลูกคาทีค
่ งยอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย เฉลีย
่ ยอนหลัง 12 เดือน
และ ยอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย ณ ปจจุบัน ตรงตามเกณฑเงินฝาก
และ/หรือ เงินลงทุนทีธ
่ นาคารกำหนด หรือชำระคาธรรมเนียมรายปตอ
 อายุตามอัตราขางตน เพือ
่
ใชตูนิรภัยตอเนื่องจากปแรก (ลูกคาสามารถรับสิทธิพิเศษได 1 ทาน/1 สิทธิ์)

อัตราคาธรรมเนียม และหลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียม
ตูน
 ริ ภัยสำหรับลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทย
รูปแบบ

ขนาดตู

คาธรรมเนียม เกณฑเงินฝาก/เงินลงทุน
การใชบริการ/
รายป
ยกเวนคาธรรมเนียมรายปี*
(รวม VAT)
(หนวย : ลานบาท)
(บาท)

THE WISDOM Safe Deposit Box
9. สาขาสุขุมวิท 101
10. สาขาถนนโรจนะ
อยุธยา
11. สาขาบานโปง
12. สาขาถนนสุขุมวิท
ชลบุรี 1
13. สาขาถนนเศรษฐกิจ 1
สมุทรสาคร
14. สาขาถนนชางคลาน
เชียงใหม
15. สาขาแมสาย
16. สาขาภูเก็ต

THE WISDOM Safe Deposit Box Center
1. สาขาสำนักพหลโยธิน
2. สาขาสุขุมวิท (อาคารทูแปซิฟคเพลส)

M1
M2
L

3,745
3,745
5,350

10
30
50

M1
M2
L

8,560
12,840
16,050

10
30
50

M1
M2
L

16,050
26,750
37,450

10
30
50

THE WISDOM Safe Deposit Box Center @
1. สาขาเอ็มควอเทียร
2. สาขาถนนสาทร
(โรงแรมโซ แบงคอก)

3. สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี
4. ศูนยบริการเดอะวิสดอม
สยามพารากอน

หมายเหตุ: * สำหรับลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทย ที่มีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุน ที่อยูในนามบุคคลธรรมดาเทานั้น โดยจะนับ
ยอดรวมผลิตภัณฑของเครือธนาคารกสิกรไทย ที่อยูในประเทศไทยทั้งหมดที่ลูกคาถือครองอยู (เงินฝาก, กองทุนรวม (เฉพาะที่
ลงทุนผานธนาคารกสิกรไทย และ บลจ. กสิกรไทย โดยตรง เทานั้น ไมนับรวมที่ลงทุนผาน Selling Agent อื่น), หุนกูดอยสิทธิ
ธนาคารกสิกรไทย, และ กองทุนสวนบุคคลกสิกรไทย) และ/หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สิทธิ์ยกเวนคาธรรมเนียมและไดรับอัตราพิเศษตาง ๆ
ในการใชบริการทางการเงิน
(THE WISDOM Financial Privilege)

เอกสิทธิ์ที่เหนือกวาในเรื่องการยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการใชบริการทางการเงิน ดังนี้
• ยกเวนคาธรรมเนียมการซื้อ Cashier Cheque 12 ฉบับ (ตอป)
• ยกเวนคาธรรมเนียมการซือ
้ Gift Cheque ตามรูปแบบชุดมาตรฐานของธนาคาร 12 ฉบับ (ตอป)
• ยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางบัญชีออมทรัพยและบัญชีกระแสรายวันโดยอัตโนมัติ
• ยกเวนคาธรรมเนียมการซื้อสมุดเช็คเดอะวิสดอม 5 เลม (ตอป) *
• ยกเวนคาธรรมเนียมบริการแจงเตือนทุกเรื่องเช็คกสิกรไทยผาน SMS (K-Cheque Alert) **
• ยกเวนคาธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน **

13 เอกสิทธิ์เหนือระดับ เดอะวิสดอมกสิกร ไทย ป 2565

1. สาขาซีคอนสแควร 2
2. สาขาเซ็นทรัล บางนา
3. สาขาเซ็นทรัลพลาซา
ชลบุรี
4. สาขาเซ็นทรัลพลาซา
ระยอง
5. สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เวสตเกต
6. ศูนยบริการเดอะวิสดอม
พาราไดซ พารค 2
7. สาขาถนนแจงวัฒนะ
8. สาขาบางบอน

• ยกเวนคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน ***
• ยกเวนคาธรรมเนียมการขอรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย และ/หรือ บัญชีกระแสรายวัน
(ในรูปแบบกระดาษ) ***
• ยกเวนคาธรรมเนียมในการออกสมุดคูฝากในกรณีสมุดหาย
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ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบริการ:
- กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เพื่อขอรับสิทธิ์ ณ สาขาของธนาคารกสิกรไทย
- ขอสงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์ใหกับบุคคลอื่นในทุกกรณ�
- ทางธนาคารขอยกเลิกการไดรับสิทธิ์ขางตน นับจากวันที่สถานะการเปนลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทยสิ้นสุดลง
* กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) พรอมดวยบัตรกำนัลเดอะวิสดอมเช็ค เพื่อขอรับสิทธิ์ ณ สาขาของ
ธนาคารกสิกรไทย ลูกคาตองทำการแจงเปลี่ยนสมุดเช็คเปนเดอะวิสดอมเช็คผานทาง THE WISDOM Contact Center
โทร. 02-8888899 ซึ�งสมุดเช็คจะถูกเปลี่ยนเปนเดอะวิสดอมเช็คภายใน 3 วันทำการหลังจากแจงเปลี่ยน และไมสามารถโอนสิทธิ์
ใหบุคคลอื่นได (ทางธนาคารจะสงบัตรกำนัลเดอะวิสดอมเช็คไปให สำหรับลูกคาที่เคยสั�งเช็คเดอะวิสดอมแลวในป 2020 - 2021
ในกรณ�ที่ไมไดรับบัตรกำนัลเดอะวิสดอมเช็ค กรุณาติดตอที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899)
** กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เพื่อขอรับสิทธิ์ ณ สาขาของธนาคารกสิกรไทย
*** กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เพื่อขอรับสิทธิ์ ณ สาขาของธนาคารกสิกรไทย เพื่อขอยกเวนคาธรรมเน�ยม
ในการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน และคาธรรมเน�ยมการขอรายการเดินบัญชีเงินฝากออกทรัพยและ/หรือ บัญชีกระแสรายวัน
ขอสงวนสิทธิ์การขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน ไมเกิน 1 ปยอนหลัง นับจากวันที่ขอหนังสือฯ

วงเงินซื้อขายหลักทรัพยพิเศษ
รับวงเงินซื้อ - ขายหลักทรัพยทันที 5 ลานบาท เพื่อเปดบัญชีซื้อ - ขายหลักทรัพยกับ
บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย
สอบถามเพิ่มเติม : ศูนยลูกคาสัมพันธ บริษัท หลักทรัพยกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-6960011

THE WISDOM Contact Center 02-8888899
บริการหมายเลขโทรศัพทพเิ ศษสำหรับลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทย โดยเจาหนาทีธ
่ นาคารกสิกรไทย
ที่พรอมใหบริการทานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหบริการขอมูลดานการเงินพื้นฐานและทำ
ธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ ขอมูลสิทธิประโยชน ตลอดจนบริการเลขานุการสวนตัวทีจ
่ ะชวยอำนวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการใชชีวิตของทาน อาทิ จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน สงของขวัญ
สงดอกไมใหคนพิเศษ บริการใหความชวยเหลือบนทองถนน บริการใหคำปรึกษาในการซอมแซมบาน

BUSINESS EMPOWERMENT
บริการผูชวยสวนตัวดานธุรกิจ
(THE WISDOM Business Assistant Service)

บริการผูชวยสวนตัวดานธุรกิจเพื่อใหลูกคาผูประกอบการเดอะวิสดอมกสิกรไทย
สามารถบริหารธุรกิจไดอยางเต็มที่ในโลกยุคดิจิทัล และ เปนกองกำลังเสริมที่ชวยขับเคลื่อน
ธุรกิจของทานใหกาวล้ำอยางโดดเดน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• บริการใหขอมูลและสำรองหองประชุมนอกสถานที่ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
• บริการแนะนำโรงแรม สำหรับการจัดสัมมนาหรือ ประชุม เลี้ยงรับรองลูกคา

• บริการอำนวยความสะดวกดานการเดินทางไปตางประเทศเพื่อการทำธุรกิจ เชน แนะนำการทำ
BUSINESS VISA ขอมูลผูใหบริการลามแปลภาษา ลีมูซีน เชารถ เปนตน

บริการสนับสนุนธุรกิจในยุคดิจิทัล
(THE WISDOM Digital Business Support)

สิทธิพิเศษที่มอบใหเฉพาะลูกคาผูประกอบการ เดอะวิสดอมกสิกรไทย เพื่อยกระดับวิสัยทัศนแหง
ความเปนผูนำ
• สัมมนาใหความรู เพื่อพัฒนาการวางกลยุทธและตอยอดธุรกิจในยุคดิจิทัล
• บริการแนะนำโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ โดย K SME DIGIBIZ แหลงรวมตัวชวยในยุคดิจิทัล
• บทความเชิงธุรกิจ และบทวิเคราะห จาก K Research และ ผูเชี่ยวชาญ
• สิทธิพิเศษในการเขารวมกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจของธนาคาร รวมถึงกิจกรรมเชื่อมตอ
เครือขายกลุมธุรกิจและนักลงทุน (Networking)
• สิทธิพิเศษและบริการใหคำแนะนำดานธุรกิจจากพันธมิตรของธนาคาร
15 เอกสิทธิ์เหนือระดับ เดอะวิสดอมกสิกร ไทย ป 2565

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบริการ:
- เงื่อนไขในการรับสิทธิ์เปนไปตามที่ธนาคารกำหนด
- ศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมไดที่ www.Kasikornbank.com/THEWISDOM
- สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมเกี่ยวกับการบริการ ไดที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899 ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง
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บริการตรวจสุขภาพประจำปและบริการตรวจเฉพาะทาง
(THE WISDOM Annual Health Check-Up)
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รับสิทธิพเิ ศษในการตรวจสุขภาพประจำป หรือ เลือกรับบริการตรวจเฉพาะทางตามความตองการ
ของทาน 1 ครั้งโดยไมมีคาใชจาย ณ โรงพยาบาลชั้นนำ
สิทธิประโยชนที่สามารถเลือกรับได
1. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำป โดยมีรายละเอียดการตรวจสุขภาพ ดังนี้
• พบแพทย
• ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC)
• ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
• ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT, Alkaline phosphatase)
• ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, BUN)
• ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
• ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
• ตรวจปสสาวะอยางสมบูรณ (Urine Exam)
• เอกซเรยปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
• ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG)
• รายงานผลตรวจ
2. บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ จำนวน 2 เข็ม* (รวมคาแพทยแลว)
3. บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย* (รวมคาแพทยแลว)
4. บริการตรวจหาสารบงชี้มะเร็งตอมลูกหมาก (PSA)* (รวมคาแพทยแลว)
*สำหรับบริการตรวจเฉพาะทาง สามารถใชบริการไดเฉพาะโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่รวม
รายการ ไดแก รพ.กรุงเทพ (ซ.ศูนยวจ
ิ ย
ั ) รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.กรุงเทพระยอง รพ.กรุงเทพตราด
รพ.กรุงเทพจันทบุรี รพ.กรุงเทพภูเก็ต รพ.กรุงเทพหาดใหญ รพ.กรุงเทพราชสีมา รพ.กรุงเทพ
อุดร รพ.กรุงเทพขอนแกน รพ.กรุงเทพหัวหิน รพ.กรุงเทพสนามจันทร รพ.กรุงเทพเชียงราย
รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน รพ.สมิติเวช ธนบุรี รพ.สมิติเวช ศรีราชา รพ.เปาโล พหลโยธิน และ
รพ.เปาโล พระประแดง
โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการตรวจสุขภาพประจำป ไดแก
• เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ: รพ.กรุงเทพ (ซ.ศูนยวิจัย) รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.กรุงเทพระยอง
รพ.กรุงเทพตราด รพ.กรุงเทพจันทบุรี รพ.กรุงเทพภูเก็ต รพ.กรุงเทพหาดใหญ รพ.กรุงเทพสมุย
รพ.กรุงเทพสุราษฎร รพ.กรุงเทพราชสีมา รพ.กรุงเทพอุดร รพ.กรุงเทพขอนแกน รพ.กรุงเทพ
หัวหิน รพ.กรุงเทพสนามจันทร รพ.กรุงเทพเชียงใหม และ รพ.กรุงเทพเชียงราย
• เครือโรงพยาบาลสมิติเวช: รพ.สมิติเวช สุขุมวิท รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร รพ.สมิติเวช ศรีราชา
รพ.สมิติเวช ธนบุรี และ รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน
• เครือโรงพยาบาลพญาไท: รพ.พญาไท 1 รพ.พญาไท 2 รพ.พญาไท 3 รพ.พญาไท ศรีราชา และ
รพ.พญาไท นวมินทร
• เครือโรงพยาบาลเปาโล: รพ.เปาโล พหลโยธิน รพ.เปาโล โชคชัย 4 รพ.เปาโล สมุทรปราการ และ
รพ.เปาโล พระประแดง
• โรงพยาบาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร
• โรงพยาบาลเมืองราช จังหวัดราชบุรี
• โรงพยาบาลนครินทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

• โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• โรงพยาบาลศรีสวรรค จังหวัดนครสวรรค
• โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
• โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศรีบุรินทร จังหวัดเชียงราย
• โรงพยาบาลอุบลรักษ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับทานที่เลือกรับสิทธิพิเศษในการตรวจสุขภาพประจำป จะไดรับบัตรชีววัฒนะแวลูโกลด
(Chivawattana Value Gold) เพื่อรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ณ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เครือ
โรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลพญาไท และ เครือโรงพยาบาลเปาโล อาทิ
• สวนลด 30% สำหรับคาหองพัก เมื่อเขารักษาแบบผูปวยใน
• สวนลด 10% สำหรับคารักษาพยาบาลผูปวยใน-นอก
• สวนลดสูงสุด 10% สำหรับคาบริการคาทันตกรรม

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
- ใชสิทธิ์ได 1 ครั้งตอปตอทานเทานั้น นับรวมทุกชองทาง และ ขอสงวนสิทธิ์การจอง 1 สิทธิ์ตอการจอง 1 ครั้ง
- สิทธิพิเศษน�้ ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอื่น หรือ แลกเปลี่ยนได
- ตรวจสอบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี่ยวกับการบริการ เงื่อนไข และ ขอยกเวน ของบริการตาง ๆ
ไดที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899 หรือ ชองทางไลน @KBankLive เมนู WISDOM LINK
- สงวนสิทธิ์การใหบริการ เฉพาะลูกคาที่ปฎิบัติตามขั้นตอนการจองสิทธิ์
- ไมอนุโลมการใชสิทธิ์ผิดเงื่อนไขทุกกรณ� (การเขาใชบริการโดยไมจองลวงหนา ไมอนุโลมทุกกรณ�)
- ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนลูกคาตอเดือนที่ใชบริการ
- ทานสามารถเปลี่ยนแปลง และ แกไขวันนัดหมาย โดยแจงลวงหนาอยางนอย 5 วันทำการ
ไดที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899 หรือ ชองทางไลน @KBankLive เมนู WISDOM LINK
- กรุณาแสดงเอกสารยืนยันการจองสิทธิ์ พรอมกับบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ณ เคานเตอรโรงพยาบาล
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกคาที่คงสถานะการเปนลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทยในวันที่ใชบริการเทานั้น (มียอดเงินฝาก
เงินลงทุน รวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป และ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใชสิทธิ์
ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป และ/หรือ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

บริการปรึกษาแพทยออนไลน ตลอด 24 ชม.
จาก Samitivej Virtual Hospital
ปรึกษาแพทยทั่วไปของสมิติเวช 15 นาที (ยกเวนแพทยเฉพาะทาง) โดยไมมีคาใชจาย
วิธีการรับสิทธิ์
กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนาไดที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
- ใชสิทธิ์ได 1 ครั้ง ตอป ตอทาน เทานั้น และ ขอสงวนสิทธิ์การจอง 1 สิทธิ์ตอการจอง 1 ครั้ง
- สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
- สิทธิพิเศษน�้ ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอื่น หรือแลกเปลี่ยนได
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนด และเงื่อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

19 เอกสิทธิ์เหนือระดับ เดอะวิสดอมกสิกร ไทย ป 2565

วิธีการรับสิทธิ์
กรุณาสำรองสิทธิ์ตรวจสุขภาพลวงหนา 5 วันทำการ
ไดที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899
หรือ รับสิทธิ์ผานชองทางไลน @KBankLive เมนู WISDOM LINK
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สิทธิพิเศษหลากหลายจากเครือโรงพยาบาลชั้นนำ
สิทธิพิเศษจากเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ. ศูนยวิจัย
• รับสวนลด 20% สำหรับคาหองพักผูปวยใน
(ยกเวนคาบริการโรงพยาบาล คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ คา LAB พิเศษ คายาพิเศษ
คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
• รับสวนลด 10% สำหรับทันตกรรม 5 รายการ คือ อุดฟน ถอนฟน รักษาโรคเหงือก
รักษารากฟน และ ทันตกรรมเด็ก
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนหอง ICU, CCU และ NICU)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนวัคซีน และ หมวดยาพิเศษ)
• รับสวนลด 15% สำหรับคาขูดหินปูน
• รับสวนลด 5% สำหรับคาทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมเด็ก
ยกเวน ทันตกรรมใสฟนปลอมและความงาม
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนยาพิเศษ)
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนหอง ICU, CCU และ IMCU)
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองผูปวยใน (ยกเวนหอง ICU, CCU, NS, LR, คาอาหาร
คาบริการพยาบาล และ คาบริการโรงพยาบาล)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คายาพิเศษ และ คาเวชภัณฑพิเศษ)
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนคาบริการโรงพยาบาล
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (OPD, IPD) (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ คา LAB พิเศษ
คายาพิเศษ คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนคาบริการโรงพยาบาล
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ คา LAB พิเศษ คายาพิเศษ
คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนหอง ICU และ CCU)
• รับสวนลด 5% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คาอุปกรณพิเศษ คายาพิเศษ คาวัคซีน
ทุกประเภท คาเวชภัณฑพิเศษ คา LAB และ รายการเหมาจายทุกรายการ)
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
• รับสวนลด 5% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนคาบริการโรงพยาบาล
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 5% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ คา LAB พิเศษ คายาพิเศษ
คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
• รับสวนลด 5% สำหรับทันตกรรม 5 รายการ คือ อุดฟน ถอนฟน รักษาโรคเหงือก
รักษารากฟน และ ทันตกรรมเด็ก

สิทธิพิเศษจากเครือโรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทและศรีนครินทร
• รับสวนลด 30% คาหองพักผูปวยใน เฉพาะ 3 คืนแรก (ยกเวนคาแพทย คาอาหาร คาบริการ
พยาบาล คายาพิเศษ คาเครือ
่ งมือพิเศษ เวชภัณฑพเิ ศษ และ รายการเหมาจาย)
• บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ฟรี 1 ครั้ง เฉพาะคารถ (กรณีเขาพักผูปวยใน) เฉพาะเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล เทานั้น (ยกเวนคาแพทย คายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหวางใชบริการ)

21 เอกสิทธิ์เหนือระดับ เดอะวิสดอมกสิกร ไทย ป 2565

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนคาบริการโรงพยาบาล
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ คา LAB พิเศษ คายาพิเศษ
คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
• รับสวนลด 15% สำหรับคารักษาผูปวยนอก (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ คา LAB พิเศษ
คายาพิเศษ คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนหอง ICU, CCU และ IMCU)
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนคาบริการโรงพยาบาล
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ คา LAB พิเศษ คายาพิเศษ
คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนคาบริการโรงพยาบาล
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ คา LAB พิเศษ คายาพิเศษ
คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร
• รับสวนลด 5% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนคาบริการโรงพยาบาล
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 5% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ คา LAB พิเศษ คายาพิเศษ
คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนหอง ICU)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คาอุปกรณพิเศษ คายาพิเศษ คาวัคซีน
ทุกประเภท คาเวชภัณฑพิเศษ คา LAB และรายการเหมาจายทุกรายการ)
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร
• รับสวนลด 5% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนคาบริการโรงพยาบาล
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 5% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ คา LAB พิเศษ คายาพิเศษ
คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหอง (ยกเวนหอง ICU, CCU, NS, LR, คาอาหาร
คาบริการพยาบาล คาบริการโรงพยาบาล)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คายาพิเศษ เวชภัณฑพิเศษ )
โรงพยาบาลเกาะชางอินเตอรเนชั่นแนล
• รับสวนลด 10% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนหอง ICU)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนคาแพทย คาอุปกรณพิเศษ คายาพิเศษ คาวัคซีนทุก
ประเภท คาเวชภัณฑพิเศษ คา LAB และรายการเหมาจายทุกรายการ)

THE WISDOM PRIVILEGE BOOK 2022

22

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน
• รับสวนลด 15% สำหรับคายา, LAB, คา X-RAY (ยกเวนคา LAB พิเศษ, คา X-RAY พิเศษ
และ คายาพิเศษ)
• บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ฟรี 1 ครั้ง เฉพาะคารถ (กรณีเขาพักผูปวยใน) เฉพาะเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล เทานั้น ยกเวนคาแพทย คายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหวางใชบริการ
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
• รับสวนลด 20% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนหอง ICU, OR, NS ไมรวมคาแพทย
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา คาตรวจวิเคราะห (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ
คา LAB พิเศษ คายาพิเศษ คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
• รับสวนลด 15% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนหอง ICU, OR, NS ไมรวมคาแพทย
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา คาตรวจวิเคราะห (ยกเวนคาแพทย คาเวชภัณฑ
คา LAB พิเศษ คายาพิเศษ คาเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจาย)
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
• รับสวนลด 15% สำหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนหอง ICU, OR, NS ไมรวมคาแพทย
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 10% สำหรับคายา (ยกเวนคายาพิเศษ และ รายการเหมาจาย)

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สำหรับรายการชำระผานบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเทานั้น
- สวนลดของแตละโรงพยาบาลอาจแตกตางกันไป ตามเงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาลกำหนด
และ เฉพาะโรงพยาบาลที่รวมรายการเทานั้น
- กรุณาสอบถามสวนลด และ เงื่อนไขตาง ๆ กับทางโรงพยาบาลกอนใชบริการ
- ธนาคาร และ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง แกไข หรือ ยกเลิก สิทธิพิเศษดังกลาว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

สิทธิพิเศษ VIP Service จาก BDMS Wellness Clinic
• บริการหองรับรอง Lounge ชั้น 2 สามารถพาผูติดตามมาได 1 ทาน
พรอมบริการ Welcome Set ฟรี
• บริการที่จอดรถฟรี 8 ชั่วโมง (ตามเวลาทำการของคลินิก)
• ฟรี Wi-Fi
• รับสวนลด 5% สำหรับวิตามินสูตรเฉพาะบุคคล (ไมสามารถรวมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได)

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนากอนเขารับบริการอยางนอย 1 วันทำการ
โทร 02-8269999 สำหรับการใชบริการที่หองรับรอง Lounge ชั้น 2
- กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเพื่อรับบริการที่เคานเตอรชั้น 2
- เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทกำหนด

สิทธิพิเศษ VIP Service จากเครือโรงพยาบาลพญาไท
และ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
• บริการรถพยาบาลฉุกเฉินฟรี 1 ครั้ง/ป สำหรับผูปวยใน เฉพาะผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย
(บัตรหลัก) เทานั้น (รพ.พญาไท 1, 2, 3, นวมินทร ใหบริการเฉพาะภายในจังหวัดกรุงเทพฯ
เทานั้น ไมรวมปริมณฑล / รพ.พญาไท ศรีราชา ใหบริการเฉพาะภายในจังหวัดชลบุรีเทานั้น)
(เฉพาะคารถ ไมรวมคาแพทย)
• บริการรับรองดวยระบบ Fast Track โดยตองมีการนัดหมายลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ
ผานทาง Call Center

• บริการลงทะเบียนระบุพิกัดที่อยูอาศัยดวยระบบ GPS (BES) เพื่อเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน
• บริการพนักงานดูแลติดตาม ตลอดทุกเสนทางการรับบริการ โดยตองมีการนัดหมาย
ลวงหนาอยางนอย 24 ชม. ผานทาง Call center
• บริการหองรับรอง VIP หรือ Zone VIP (ถามี)
สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก และ บัตรเสริม) พรอมผูติดตาม 1 ทาน
โดยตองมีการจองลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ ผานทาง Call Center
• บริการใหคำปรึกษาสุขภาพฟรี โดยพยาบาลผูเชี่ยวชาญ
และ รับจองบริการตาง ๆ เปนกรณีพิเศษ ผานทาง Call Center
• บริการที่จอดรถ 1 - 3 คัน ตามแตความเหมาะสมที่โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 และ 3
• บริการ Valet Parking

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเพื่อเขาใชบริการ
- กรุณาสอบถามลวงหนากอนเขารับบริการอยางนอย 1 วันทำการ โทร. 1772 กด 8 Phyathai Call Center
และ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร 02-2717000
- การใหบริการขึ้นอยูกับจำนวนเจาหนาที่ผูใหบริการ และ เวลาที่ลูกคาเขารับบริการ กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนาอยางนอย 1 วัน
- เงื่อนไขเปนไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

• บริการหองรับรอง Evergreen Lounge ชั้น M สามารถพาผูติดตามมาได 1 ทาน
• รับสวนลด 5% สำหรับคายา ยกเวน กลุมยาพิเศษ ไดแก กลุมยาคีโม, กลุมยาฮอรโมน, วัคซีน,
ยาราคาพิเศษ (Net Price), ยาสมุนไพร และรายการยา ซึ่งทำรายการสงเสริมการขายแลว
• รับสวนลดคาหองพัก 10% สำหรับคาหองผูปวยใน (ยกเวนคาบริการโรงพยาบาล
คาบริการพยาบาล และ คาอาหาร)
• รับสวนลด 5% ของศูนยทันตกรรม (ขูดหินปูน, ครอบฟน, ทันตกรรมฟอกสีฟน
และทันตกรรมรากเทียม)

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเพื่อเขาใชบริการ
- กรุณาโทรนัดหมายลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ ไดที่ MedPark Access Center โทร.02-0233333
- สวนลดน�้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นๆ
- เงื่อนไขเปนไปตามที่ทางธนาคารกำหนด

สิทธิพิเศษ VIP Platinum Member จาก
โรงพยาบาลพระรามเกา
• บริการหองรับรอง VIP Lounge สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) พรอม
ผูติดตาม 1 ทานโดยตองมีการจองลวงหนาอยางนอย 2 วันทำการ ผานทาง Call Center
• รับชุดตอนรับสำหรับคนไขที่เขาพักผูปวยใน (Welcome Set)
สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) จำนวน 1 ครั้ง/ป
• บริการที่จอดรถ 4 คัน ที่ชั้น 3 B ของอาคาร A
สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก)
• รับสวนลดพิเศษ ไดแก
- สวนลด 20% สำหรับคาหองพักผูปวยใน
(ยกเวนหอง ICU และ CCU ไมรวมคาแพทย คาบริการพยาบาล และคาอาหาร)
- สวนลด 10% สำหรับคายา, คาหอง LAB, คาหอง X-Ray
(ยกเวนคายาพิเศษ, LAB พิเศษ, X-Ray พิเศษ)
- สวนลด 10% สำหรับบริการจากสถาบัน FIX & FIT (ตามเงื่อนไขของ FIX & FIT)

23 เอกสิทธิ์เหนือระดับ เดอะวิสดอมกสิกร ไทย ป 2565

สิทธิพิเศษ VIP Service จาก
โรงพยาบาลเมดพารค MedPark

- สวนลด 10% สำหรับบริการจาก W9 Clinic (ตามเงื่อนไขของ W9 Clinic)

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกคาผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
- ลูกคาผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) สมัคร VIP Platinum Member ที่โรงพยาบาลพระรามเกา กอนจะไดรับบริการ
(สมัครไดที่ แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร B และ แผนกเวชระเบียน ชั้น 2 อาคาร A)
- ติดตอสอบถามขอมูล โทร Call Center โทร.1270
- กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) หรือ แสดงสติกเกอรเดอะวิสดอมกสิกรไทยที่กระจกรถ
เพื่อใชบริการที่จอดรถพิเศษ
- สิทธิพิเศษน�้ไมสามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเปนเงินสด หรือโอนสิทธิใหแกผูอื่นได และไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือ
โปรโมชั�นอื่นได
- ระยะเวลาสมัคร VIP Platinum Member ที่โรงพยาบาลพระรามเกาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
(อายุสมาชิก VIP Platinum Member 2 ป เริ�มนับจากวันที่สมัคร)

บริการโปรแกรม Hyperbaric Oxygen Therapy
ที่ W9 Wellness Center
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รับบริการ Hyperbaric Oxygen Therapy โปรแกรมออกซิเจนบำบัด ชวยฟนฟูรางกาย
มูลคา 5,000 บาท และปรึกษาปญหาสุขภาพกับแพทยฟรี 30 นาที ที่ W9 Wellness Center
วิธีการรับสิทธิ์
กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนา 3 วันทำการ ไดที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลักและบัตรเสริม)
- ใชสิทธิ์ได 1 ครั้งตอปตอทานเทานั้น และ ขอสงวนสิทธิ์การจอง 1 สิทธิ์ตอการจอง 1 ครั้ง
- สิทธิพิเศษน�้ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอื่น หรือแลกเปลี่ยนได
- สิทธิพิเศษน�้ไมสามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเปนเงินสด หรือโอนสิทธิใหแกผูอื่นได และไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือ
โปรโมชั�นอื่นได
- สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมที่ Line ID : @w9wellness โทร. 092-9936922
ทุกวันจันทร ถึง วันอาทิตย เวลา 08.00-17.00 น.

บริการทำความสะอาดและฆาเชื้อโรคจาก
De Hygienique (Thailand)
รับบริการทำความสะอาดและฆาเชือ
้ โรคทีน
่ อน จาก De Hygienique (Thailand) มูลคา 3,590 บาท
วิธีการรับสิทธิ์
กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนา 3 วันทำการ ไดที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
- ใชสิทธิ์ได 1 ครั้งตอปตอทานเทานั้น และ ขอสงวนสิทธิ์การจอง 1 สิทธิ์ตอการจอง 1 ครั้ง
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- สิทธิพิเศษน�้ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอื่น หรือแลกเปลี่ยนได
- สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม โทร. 02-2817103
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกคาที่คงสถานะการเปนลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทยในวันที่ใชบริการเทานั้น (มียอดเงินฝาก เงินลงทุน
รวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป และ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใชสิทธิ์ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
และ/หรือ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

บริการฟตเนส ณ โรงแรม และ ฟตเนสคลับชั้นนำ
ทั้งในกรุงเทพ และ ตางจังหวัด
(Fitness Privilege)

รับสิทธิพิเศษในการเขาใชบริการฟตเนส ไดที่
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
สถานบริการชั้นนำ

โทรศัพท

หมายเหตุ

02-5150868

วันจันทร - ศุกร เวลา 07.30 - 21.30 น.
วันเสาร - อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 07.30 - 17.30 น.

Absolute You เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพราว

02-9370747

วันจันทร - พฤหัสบดี เวลา 08.30 - 21.30 น.
วันศุกร เวลา 09.00 - 21.00 น. วันเสาร - อาทิตย
และ วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.30 – 18.30 น.

Absolute You เดอะเซอรเคิล
ราชพฤกษ

02-0500214

วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 21.00 น.
วันเสาร - อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 08.30 - 18.30 น.

Absolute You มารเก็ตเพลส
นางลิ้นจี่

02-2872099

วันจันทร - พฤหัสบดี เวลา 07.30 - 21.00 น.
วันศุกร เวลา 07.30 - 19.30 น. วันเสาร - อาทิตย
และ วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.30 - 16.00 น.

Absolute You ลาวิลลา อารีย

02-0610709

วันจันทร - พฤหัสบดี เวลา 07.00 - 21.30 น.
วันศุกร เวลา 07.00 - 20.00 น. วันเสาร - อาทิตย
และ วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.30 - 16.00 น.

Absolute You อัมรินทร
พลาซา เพลินจิต

02-2524400

วันจันทร - พฤหัสบดี เวลา 07.00 - 21.30 น.
วันศุกร เวลา 07.00 - 21.00 น.
วันเสาร เวลา 08.00 - 17.30 น.
วันอาทิตย เวลา 07.30 -17.30 น.

Absolute You อารเอสยู
ทาวเวอร

02-2584020

วันจันทร - ศุกร เวลา 07.00 - 21.30 น.
วันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 08.30 - 20.00 น.

Atrium Athletic Club
อาคารทิปโก

02-2714200

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 10.00 - 17.00 น.
วันเสาร - อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 12.00 – 20.00 น.

SO/ FIT โรงแรมโซ แบงคอก

02-6240000

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร – ศุกร เวลา 06.00 – 17.00 น.
วันเสาร – อาทิตย เวลา 06.00 – 21.00 น.

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ผูเขาใชวันเสารสุดทายของ
เดือน ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป

Thana City Country Club

02-1722300

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 06.00 - 15.00 น.
วันเสาร – อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 16.00 – 21.00 น.
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Absolute You คริสตัลพารค
เอกมัย-รามอินทรา

สถานบริการชั้นนำ

หมายเหตุ

Virgin Active เอ็มไพร ทาวเวอร

02-7709772

วันจันทร - ศุกร เวลา 06.00 - 15.00 น.
วันเสาร - อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 16.00 - 21.00 น.

WE Fitness แคราย

02-5913939

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 6.00 - 17.00 น.
วันเสาร - อาทิตย 08.00 - 21.00 น.

WE Fitness เจ อเวนิว
ทองหลอ

02-1193309

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร - อาทิตย 08.00 - 21.00 น.

WE Fitness ปนเกลา

02-1193399

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร - อาทิตย 08.00 - 21.00 น.

WE Fitness รัชโยธิน

02-5153699

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร - อาทิตย 08.00 - 21.00 น.

WE Fitness โรงแรม วี
กรุงเทพฯ

02-3093939

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร - อาทิตย 08.00 - 21.00 น.

WE Fitness เอกมัย

02-7853939

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 06.00 - 17.00 น.
วันเสาร - อาทิตย 08.00 - 22.00 น.

WE Fitness เอสพลานาด
รัชดาภิเษก

02-6403939

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 06.00 - 17.00 น.
วันเสาร - อาทิตย 08.00 - 22.00 น.

(พิเศษลูกคาทีใ่ ชบริการ ณ ฟตเนส จะไดรบั
สิทธิ์ เขาใชโปรแกรมออกกำลังกายออนไลน
Everactive Lite 12 เดือน)
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โทรศัพท

ตางจังหวัด
จังหวัด

โทรศัพท

หมายเหตุ

Fitness First
เซ็นทรัล ขอนแกน

043-288433

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 06.00 - 17.00 น.

Pullman Khon Kaen
Raja Orchid ขอนแกน

043-913333

สามารถใชบริการไดทุกวัน
เวลา 06.00 - 22.00 น.

ชลบุรี

Fitness First
เซ็นทรัล ชลบุรี

038-053888

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 06.00 - 17.00 น.

เชียงใหม

DusitD2

053-999999

สามารถใชบริการไดทก
ุ วัน
เวลา 06.00 - 22.00 น.

นครราชสีมา

Fitness First
เดอะมอลล นครราชสีมา

044-393591

จำกัดการเขาใชบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 06.00 - 17.00 น.

ขอนแกน

สถานบริการชั้นนำ

จังหวัด

สถานบริการชั้นนำ

โทรศัพท

หมายเหตุ
วันจันทร - ศุกร เวลา 06.30 - 22.00 น.
วันเสาร - อาทิตย และ วันหยุด
นักขัตฤกษ เวลา 08.00 - 21.00 น.

ภูเก็ต

Alpha Health Club

076-612655-6
094-2639145

ระยอง

Foresto Fitness Club

098-8188801

สามารถใชบริการไดทุกวัน
เวลา 09.00 - 21.00 น.

สงขลา

Factﬁt

098-8292989

วันจันทร - ศุกร เวลา 06.30 - 22.00 น.
วันเสาร - อาทิตย เวลา 07.30 - 21.00 น.

สุราษฎรธานี

The Best Fitness
สุราษฎรธานี

089-4474200

วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 22.00 น.
วันเสาร - อาทิตย และ วันหยุด
นักขัตฤกษ เวลา 08.00 - 21.00 น.

อุดรธานี

9D Sport Complex

042-110487

วันจันทร - ศุกร เวลา 06.00 - 21.00 น.
วันเสาร - อาทิตย เวลา 08.00 - 21.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.00 - 22.00 น.

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และเวลาในการใหบริการที่ฟตเนสที่ใหบริการ
- สิทธิพิเศษน�้ ไมสามารถโอนใหกับผูอื่น หรือ แลกเปลี่ยนได
- สงวนสิทธิ์การเขาใชบริการ 1 ครั้งตอวันตอบัตรในแตละสถานบริการเทานั้น หากใชเกินกวาที่กำหนด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เก็บคาบริการรายวันตามอัตราที่สถานบริการกำหนด
- จำกัดจำนวนผูใชบริการสูงสุดในการเขาใชบริการ ในชวงเวลาเดียวกัน หรือ ตอวัน โปรดสอบถามรายละเอียดจาก
สถานบริการแตละแหง กอนเขาใชบริการ
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาใชบริการเกินจากระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่ปฎิบัติตามกฎขอบังคับของแตละสถานบริการ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ของผูเขารับบริการ
ตามเงื่อนไขของสถานบริการแตละแหงกอนใชบริการ หากผิดเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ระงับการเขาใชบริการ
- ธนาคารและสถานบริการ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

27 เอกสิทธิ์เหนือระดับ เดอะวิสดอมกสิก รไทย ป  2565

วิธีการรับสิทธิ์
กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เพื่อลงทะเบียนเขาใชบริการทุกครั้ง หรือ
รับสิทธิ์ผานชองทางไลน @KBankLive เมนู WISDOM LINK
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บริการหองรับรองพิเศษ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก
[Global Airport Lounge Access (Priority Pass)]

พักผอนอยางสะดวกสบาย ณ หองรับรองพิเศษในสนามบินชั้นนำกวา 1,300 แหงทั่วโลก
พรอมบริการอาหารเครื่องดื่ม และ อุปกรณอำนวยความสะดวกตาง ๆ มากมาย ไวรับรอง
ลูกคาคนสำคัญเชนทาน โดยไมจำกัดจำนวนครั้งในการใชบริการ
บริการหองรับรองพิเศษ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก (Priority Pass) ใหบริการเฉพาะในสวนของ
หองรับรอง บริการเสริมอื่น ๆ อาทิเชน หองอาบน้ำ อาจจะมีการคิดคาใชบริการ
(คาใชจายบริการเสริมตาง ๆ เปนไปตามที่หองรับรองกำหนด)
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ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเขาใชบริการหองรับรอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง
และ สนามบินภายในประเทศ (และ/หรือ หองรับรองที่รองรับบัตร Priority Pass) ทั้งนี้หากมี
การใชงาน ทางธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชบริการตามอัตราทีห
่ อ
 งรับรองกำหนด
โดยธนาคารจะเรียกเก็บพรอมใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต (ธนาคารไมอนุโลมยกเวนคาบริการ
ในทุกกรณี)
ทานสามารถศึกษารายละเอียด เงื่อนไขการเขาใชบริการเพิ่มเติมไดที่ www.prioritypass.com

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น และ บัตร Priority Pass 1 ใบ
ใชสำหรับลูกคาผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย พรอมผูติดตาม 1 ทานตอครั้งเทานั้น
(นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
- หากมีผูติดตามเกินจำนวนที่กำหนด ลูกคาจะตองเสียคาบริการตามอัตราที่หองรับรองกำหนด
โดยธนาคารจะเรียกเก็บพรอมใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชบริการเสริมอื่น ๆ ภายในหองรับรอง เชน หองอาบน้ำ เปนตน
กรุณาตรวจสอบคาใชจายกอนใชบริการ

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

เมื่อทานเดินทางดวยเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทานสามารถพักผอนอยางสะดวกสบาย
ในหองรับรองพิเศษของ Miracle Lounge จำนวน 10 จุด Concourse A C D F และ G
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกภายในประเทศหรือระหวางประเทศ พรอม
บริการอาหาร เครื่องดื่ม และ สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ไดอยางครบวงจร
วิธีการรับสิทธิ์
กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เพื่อลงทะเบียนเขาใชบริการทุกครั้ง หรือ
รับสิทธิ์ผานชองทางไลน @KBankLive เมนู WISDOM LINK

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- ใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอป (สำหรับลูกคาผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย พรอมผูติดตาม 1 ทาน นับเปน 1 ครั้ง) เมื่อเดินทางขาออก
ภายในประเทศหรือระหวางประเทศ และ การใหบริการสิทธิพิเศษน�้มีจำนวนจำกัด (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
- การใชสิทธิ์รับบริการหองรับรองพิเศษ Miracle Lounge ตองมีชื่อบนบัตรที่นั�ง (Boarding Pass) ตรงกับผูถือบัตรเทานั้น
ผูถือบัตรไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูโดยสารทานอื่นได และ สามารถใชสิทธิ์ได 1 สิทธิ์ตอการเดินทางในแตละครั้ง
หากผูถือบัตรตองการนำผูโดยสารทานอื่นเขาไปใชบริการจะตองชำระเปนเงินสด ในอัตราที่หองรับรองกำหนด
- สิทธิ์การใชหองรับรองฯ 2 ชั�วโมง ตอครั้ง หากเกินเวลาที่กำหนด ผูถือบัตรตองเสียคาธรรมเน�ยมตามอัตราที่หองรับรองกำหนด
- เด็กที่อายุนอยกวา 3 ป สามารถเขาใชบริการไดโดยไมตองชำระคาใชจายเพิ�มเติม

- สิทธิพิเศษน�้เฉพาะผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น (ธนาคารใหสิทธิ์ผูติดตาม 1 ทาน ตอการใชสิทธิ์ 1 ครั้ง)
ผูติดตามที่เกินกวาที่ธนาคารใหสิทธิ์สามารถใชบริการได โดยผูถือบัตรจำตองเสียคาใชจายเพิ�มในอัตราที่ทางหองรับรองกำหนด
- หองรับรองพิเศษ Miracle Lounge อาคารผูโดยสารขาออกภายในประเทศหรือระหวางประเทศ
จำนวน 10 จุด Concourse A C D F และ G

บริการหองรับรองพิเศษ Miracle Lounge
ณ สนามบินดอนเมือง
(Miracle Lounge @Don Mueang Airport)

เมื่อทานเดินทางดวยเที่ยวบินที่สนามบินดอนเมือง ทานสามารถพักผอนอยางสะดวกสบาย
ในห องรั บ รองพิเศษของ Miracle Lounge ณ สนามบิ น ดอนเมื อ ง อาคารผู  โ ดยสารภายใน
ประเทศ (อาคาร 2) ชั้น 3 ฝงผูโดยสารขาออกภายในประเทศ ระหวางทางเดินไป Pier 5 และ
อาคารผูโดยสารตางประเทศ (อาคาร 1) ชั้น 3 ฝงผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ พรอม
บริการอาหาร เครื่องดื่ม และ สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ไดอยางครบวงจร

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- ใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอปตอทาน (ไมรวมผูติดตาม) นับรวมทั้งฝงผูโดยสารขาออกภายในประเทศและขาออกระหวางประเทศ
และ การใหบริการสิทธิพิเศษน�้มีจำนวนจำกัด (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
- การใชสิทธิ์รับบริการหองรับรองพิเศษ Miracle Lounge ตองมีชื่อบนบัตรที่นั�ง (Boarding Pass) ตรงกับผูถือบัตรเทานั้น
ผูถือบัตรไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูโดยสารทานอื่นได และ สามารถใชสิทธิ์ได 1 สิทธิ์ตอการเดินทางในแตละครั้ง
หากผูถือบัตรตองการนำผูโดยสารทานอื่นเขาไปใชบริการจะตองชำระเปนเงินสด ในอัตราที่หองรับรองกำหนด
- สิทธิ์การใชหองรับรองฯ 2 ชั�วโมง ตอครั้ง หากเกินเวลาที่กำหนด ผูถือบัตรตองเสียคาธรรมเน�ยมตามอัตราที่หองรับรองกำหนด
- เด็กที่อายุนอยกวา 3 ป สามารถเขาใชบริการไดโดยไมตองชำระคาใชจายเพิ�มเติม
- สิทธิพิเศษน�้เฉพาะผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น ผูติดตามสามารถใชบริการได
โดยผูถือบัตรจำตองเสียคาใชจายเพิ�มในอัตราที่ทางหองรับรองกำหนด
- หองรับรองพิเศษ Miracle Lounge อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ (อาคาร 1) เปดใหบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั�วโมง

บริการหองรับรองพิเศษ ณ สนามบินภูมิภาค
(Domestic Coral Lounge)

เมื่อทานเดินทางดวยเที่ยวบินภายในประเทศ และ ระหวางประเทศโดยสายการบินใดก็ได
ทานสามารถพักผอนอยางสะดวกสบาย ในหองรับรองพิเศษของคอรัล ณ สนามบินเชียงใหม
เชียงราย อุดรธานี ภูเก็ต และ หาดใหญ
วิธีการรับสิทธิ์
กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เพื่อลงทะเบียนเขาใชบริการทุกครั้ง หรือ
รับสิทธิ์ผานชองทางไลน @KBankLive เมนู WISDOM LINK

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) ใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอปตอทาน
(นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย และไมรวมผูติดตาม)
- ผูถือบัตรสามารถใชบริการไดไมเกิน 2 ชั�วโมง 30 นาที ตอครั้ง ไมรวมบริการหองอาบน้ำ และ บริการเสริมอื่น ๆ
กรณ�ผูติดตามของผูถือบัตรมีความประสงคจะใชบริการ สามารถชำระคาธรรมเน�ยมเปนเงินสดตามอัตราที่
บริษัท ดิ เอ็กซเซคคิวทิฟเลาจ จำกัด กำหนด และ จะตองเดินทางในเที่ยวบินเดียวกันเทานั้น กรณ�ผูถือบัตรใชบริการ
หองรับรองพิเศษแลว หากเที่ยวบินมีเหตุขัดของภายหลัง ผูถือบัตรไมสามารถกลับมาใชสิทธิ์ซ้ำของเที่ยวบินนั้นไดอีก

31 เอกสิทธิ์เหนือระดับ เดอะวิสดอมกสิกร ไทย ป 2565

วิธีการรับสิทธิ์
กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เพื่อลงทะเบียนเขาใชบริการทุกครั้ง หรือ
รับสิทธิ์ผานชองทางไลน @KBankLive เมนู WISDOM LINK

- ธนาคารขอเรียกเก็บคาบริการในกรณ�ใชบริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
- เด็กอายุนอยกวา 2 ป สามารถเขาใชบริการไดโดยไมตองชำระคาใชจายเพิ�มเติม
- เงื่อนไขเปนไปตามที่ธนาคาร และ บริษัท ดิ เอ็กซเซคคิวทิฟเลาจ จำกัด กำหนด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหผูถือบัตรทราบลวงหนา

บริการอัปเกรดที่นั่งพิเศษ ตั๋วโดยสารเครื่องบิน
ภายในประเทศ พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่ม และ
น้ำหนักสัมภาระ ของสายการบิน นกแอร และ แอรเอเชีย
(Upgrade Domestic Premium Seat)
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เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของทาน ทานสามารถอัปเกรดที่นั่งพิเศษ เมื่อทานสำรอง
ตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศของสายการบินนกแอร เปน นกพรีเมี่ยมซีท และ แอรเอเชีย
เปนที่นั่ง HOT SEAT อีกทั้งยังพรอมเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มตามเมนูที่กำหนด และ รับน้ำหนัก
สัมภาระสูงสุด 20 กิโลกรัม โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) ใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอป โดยนับการเดินทางไป หรือ กลับเปนเที่ยวละ 1 สิทธิ์
โดยเจาของบัตรสามารถใชสิทธิ์ไดพรอมกับผูติดตาม 1 ทาน ในเที่ยวบินเดียวกันได ซึ�งจะถือวาเปนการนับ 2 ครั้ง
- กรุณาแจงขอใชสิทธิ์กอนวันเดินทางไมนอยกวา 7 วันทำการ แตไมเกิน 30 วันปปฏิทิน
ผานทาง THE WISDOM Contact Center โทร. 02-8888899
- ลูกคาจะตองมีบัตรโดยสารภายในประเทศ โดยจะตองซื้อผานชองทางเว็บไซต หรือ Call Center ของสายการบินโดยตรง
และ ยังไมทำการเลือกที่นั�ง กอนทำการขอใชสิทธิ์อัปเกรดที่นั�ง
- ธนาคารจะอัปเกรดที่นั�งเปนที่นั�งพิเศษ เฉพาะเที่ยวบินที่มีที่นั�งพิเศษวางอยูเทานั้น และ ไมสามารถอัปเกรดขามสายการบินได
- บริการสั�งจองอาหารลวงหนาน�้จัดเตรียมสำหรับใหบริการผูโดยสารของสายการบินนกแอร บนเที่ยวบินที่ทำการบิน
ดวยเครื่องบินแบบ Boeing 737 และ สำหรับใหบริการผูโดยสารของสายการบินแอรเอเชีย บนเที่ยวบิน FD เทานั้น
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม สำหรับสายการบินแอรเอเชีย และ สายการบินนกแอร
- ธนาคารขอสงวนสิทธิก์ ารเลือกทีน่ ง�ั และ ไมสามารถเปลีย่ นแปลงชือ่ ผูโ ดยสารเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลง ยกเลิก วันและเวลาการเดินทาง
ทุกกรณ� และ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร และ เครื่องดื่ม หลังจากไดรับการยืนยันสิทธิ์จากธนาคารเรียบรอยแลว
- สิทธิพิเศษน�้มีจำนวนจำกัด และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากมีขอพิพาทใด ๆ
คำตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกคาที่คงสถานะการเปนลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทย ในวันที่ใชบริการเทานั้น (มียอดเงินฝาก
เงินลงทุนรวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป และ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใชสิทธิ์
ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป และ/หรือ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

บริการผูชวยสวนตัวดานการเดินทาง
(THE WISDOM Travel Assistant Service)

ใหทุกการเดินทางของทานราบรื่น เต็มเปยมไปดวยความประทับใจ และสะดวกสบายกวาที่เคย
ดวยบริการใหคำปรึกษาจาก Travel Specialist ผูชวยสวนตัวที่พรอมอำนวยความสะดวกสบาย
ตลอดการเดินทาง ไมวาจุดหมายของคุณอยูที่ใดในโลก ใหบริการครอบคลุมตั้งแตชวงการ
เตรียมตัวไปจนถึงสิ้นสุดการเดินทาง เชน การใหขอมูลการเดินทาง แนะนำสถานที่ทองเที่ยว
สวนลดพิเศษสำหรับลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทย บริการจองรานอาหาร และ บริการใหความ
ชวยเหลือระหวางการเดินทางในกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ ของหาย โจรกรรม หรือ บริการดาน
ภาษา โดยทานสามารถติดตอใชบริการผาน THE WISDOM Contact Center 02-8888899

บริการใหความชวยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางไปตางประเทศ
(Global Customer Assistance Services)

หากทานตองประสบปญหาบัตรสูญหายระหวางการเดินทางไปตางประเทศ ทานจะไดรับการ
ชวยเหลือจากศูนย Visa Signature Customer Center (VSCC) ตลอด 24 ชั่วโมง ในการ
อายัดบัตร และ ออกบัตรฉุกเฉินเพื่อทดแทนบัตรที่สูญหายตลอดจนถึง การขึ้นเงินสดฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพทสำหรับบริการฉุกเฉินในตางประเทศ (Toll - Free)
ฮองกง
มาเกา
จีน

กรณีทานพำนักอยูในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กลาวขางตน โปรดติดตอโดยตรง
ที่โทรศัพทหมายเลข +1 303 967 1090 (เรียกเก็บเงินปลายทาง)

ประกันแพวัคซีนโควิด-19
มอบความคุมครองใหแกผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ในทุกครั้งที่มีการแพจากการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ทานจะไดรับความคุมครองจากแผนประกันโควิด-19 ในวงเงินสูงสุด 1.5 ลานบาท
ติดตอสอบถามเพิ่มเติม เมืองไทยประกันภัย Call Center 1484
(สิทธิพิเศษสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565)

*เงื่อนไขเปนไปตามที่ทางธนาคารและบมจ.เมืองไทยประกันภัยกำหนด
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ไตหวัน
ญี่ปุน
เกาหลีใต
มาเลเซีย
สิงคโปร
ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย
อินเดีย
นิวซีแลนด
ออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา

800 900 782
0800 454
10800 7440027 (ตอนเหนือ)
10800 4400027 (ตอนใต)
0080 1444 123
00531 440 022
00308 440 050
1800 80 2997
800 448 1250
1800 1441 0015
001 803 441 600
000 117 ตามดวย 866 765 9644
0508 600 300
1800 450 346
0800 169 5189
1866 765 9644

T H E

S Y M B O L

O F

Y O U R

S U S T AI NABLE
PLEASU RE

ประสบการณพิเศษกับกิจกรรมสุดเอ็กซคลูซีฟ
จากบริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย
(THE WISDOM Exclusive Experience)

สัมผัสประสบการณพิเศษจากกิจกรรมสุดเอ็กซคลูซีฟในหลากหลายรูปแบบที่คัดสรรมาเพื่อให
ทานไดรับความสุข ความประทับใจ ตลอดทั้งป ทั้งกิจกรรมเติมเต็มความสุขตามไลฟสไตล และ
กิจกรรมเพิ่มเติมความรูดานเศรษฐกิจการลงทุน เพื่อเปดประตูสูสังคมของผูประสบความสำเร็จ
จากหลากหลายอาชีพ
ทานสามารถติดตามขาวสารกิจกรรม และ สิทธิพิเศษที่มอบใหทานตลอดทั้งปไดที่
www.kasikornbank.com/THEWISDOM
หรือ สอบถาม THE WISDOM Contact Center 02-8888899
ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษใหกับลูกคาที่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
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สิทธิพิเศษ ณ โรงแรมชั้นนำ
(Hotel Privileges)

DUSIT HOTELS and RESORTS
เมื่อสำรองและเขาพักโรงแรมและรีสอรตในเครือดุสิตทั่วโลก (ที่รวมรายการ)
• รับสวนลด 20% จากราคา Dusit Best Available Rate
• รับสวนลด 10% จากราคา Flexibility Rate
• รับสวนลด 20% สำหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเวนเครื่องดื่มแอลกอฮอล)
• รับสวนลด 15% ที่ Dusit Devarana Spa (ประเทศไทย)
• สมัครสมาชิกดุสิตโกลด รับสิทธิ์อัปเกรดเปนระดับ Elite ทันที 1 ป
พรอมรับสิทธิพิเศษเหนือระดับมากมาย
ตรวจสอบโรงแรมที่รวมรายการ และสำรองหองพักผาน
www.dusit.com/specialoffers/WISDOM ระบุรหัสโปรโมชั่น “WISDOM”
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-2009999
Baan Dusit Thani
รับสวนลด 15% (ยกเวนชุดอาหารกลางวัน Set Lunch)
พิเศษ รับสวนลดสูงสุด 30% สำหรับสมาชิกดุสิตโกลดระดับ Elite
รานอาหารที่รวมรายการ:
• รานอาหารไทยเบญจรงค
• รานอาหารเวียดนาม เธียนดอง
• ดุสิตกรูเมต คาเฟสุดฮิป
• การเดนบาร
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-2009009 หรือไลน @baandusitthani

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลักและบัตรเสริม)
- กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกอนสำรองสิทธิ์ใชบริการ
- สำหรับการชำระเงิน ตองชำระผานบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเทานั้น
- เงื่อนไขเปนไปตามที่โรงแรม/บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริการที่จอดรถ ณ ศูนยการคาชั้นนำ
(THE WISDOM Reserved Parking Space)

สะดวกกวาที่เคยดวยบริการที่จอดรถเฉพาะลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทย ณ ศูนยการคาชั้นนำ
บริการที่จอดรถ ใชบริการไดที่
• สยามพารากอน ลานจอดรถชั้น 1 โซน South (ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
• สามยานมิตรทาวน ชั้น 1
• โรงแรมโซ แบงคอก ชั้น 3
• ศูนยการคา ริเวอรไซด พลาซา ชั้น 4
• Esplanade Cineplex รัชดาภิเษก
• Major Cineplex สุขุมวิท
• Major Cineplex ปนเกลา
• โรงพยาบาลพระราม 9

บริการที่จอดรถ และ บริการลางรถ
(THE WISDOM Park and Wash)

สิทธิพิเศษบริการที่จอดรถ และ บริการลางรถเฉพาะลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทย โดยไมเสียคาใช
จาย ณ ศูนยบริการลางรถชั้นนำ
ศูนยบริการลางรถทีก
่ รุงเทพฯ และ ปริมณฑล
• Auto Spa สยามพารากอน (ยกเวนวันเสาร – อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ)
• Proclean สยามเซ็นเตอร
• Proclean เซ็นทรัล พลาซา แกรนด พระราม 9
• Seven Creation เซ็นทรัลเวิลด
วิธีการรับสิทธิ์
กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนา 1 วันทำการ
ไดที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899
หรือ รับสิทธิ์ผานชองทางไลน @KBankLive เมนู WISDOM LINK
ศูนยบริการลางรถทีต
่ า งจังหวัด
จังหวัด

ราน

โทรศัพท

ขอนแกน

Speed Master

083-8787666

ฉะเชิงเทรา

Proclean โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

038-564287

ชลบุรี

Proclean เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

038-043189
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ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
- โปรดแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) พรอมสติ๊กเกอรจอดรถเดอะวิสดอม กอนเขาใชบริการ
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใหบริการ เฉพาะลูกคาผูที่แสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย พรอมกับสติ๊กเกอรจอดรถเดอะวิสดอม
และสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการใหบริการ ในกรณ�ที่ลูกคาไมปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกคาที่คงสถานะการเปนลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทยในวันที่ใชบริการเทานั้น (มียอดเงินฝาก เงินลงทุน
รวมกันอยูกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป และ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใชสิทธิ์ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
และ/หรือ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน - เวลาการใหบริการที่จอดรถตามที่ธนาคารและสถานบริการกำหนด
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เงือ
่ นไขสิทธิพเิ ศษทัง
้ หมดเปนไปตามทีธ
่ นาคารกำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ยกเลิก หรือแกไข หรือเปลีย
่ นแปลง เงือ
่ นไข ขอกำหนด และสิทธิพเิ ศษตางๆ ตามทีธ
่ นาคาร
พิจารณาเห็นสมควร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกคาที่
คงสถานะการเปนลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทยในวันที่ใชบริการเทานั้น (มียอดเงินฝาก
เงินลงทุน รวมกันอยูก
 บ
ั ธนาคารเฉลีย
่ 6 เดือน ตัง
้ แต 10 ลานบาทขึน
้ ไป และ มียอดเงิน
คงเหลือ ณ วันทีใ่ ชสท
ิ ธิต
์ ง
้ั แต 10 ลานบาทขึน
้ ไป และ/หรือ ตามเงือ
่ นไขทีธ
่ นาคารกำหนด)

จังหวัด

ราน

โทรศัพท

ชลบุรี

Proclean เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

033-133989

เชียงราย

Poli-Chem บิ๊กซี เชียงราย

062-9812692
063-0284855

เชียงใหม

Proclean เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม

053-288776

ตาก

Atommix Auto Spa

084-5959595

นครปฐม

Proclean เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

02-4296940

นครราชสีมา

สาธิต คารแคร

089-7171337
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081-5470731
นครศรีธรรมราช

Proclean เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช

075-803105

นครสวรรค

C-Guard

089-7036022

พระนครศรีอยุธยา

Proclean ซิตี้ พารค อยุธยา

035-346288

พิษณุโลก

CG Car Spa

084-2311194

ภูเก็ต

Proclean เซ็นทรัลพลาซา ภูเก็ต

076-209261

ระยอง

Proclean เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

038-942683

ราชบุรี

Proclean บิ๊กซี ราชบุรี

088-8983711

สงขลา

Ferrari สงขลา-หาดใหญ

074-261999
086-4902288

สมุทรสาคร

Proclean เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

034-112419

สุราษฎรธานี

Proclean โลตัส สุราษฎรธานี

077-961460

อุดรธานี

Proclean เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

042-110655

วิธีการรับสิทธิ์
กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เพื่อลงทะเบียนเขาใชบริการทุกครั้ง หรือ
รับสิทธิ์ผานชองทางไลน @KBankLive เมนู WISDOM LINK

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- สำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
- ใชสิทธิ์ได 1 ครั้งตอเดือนตอทานเทานั้น สำหรับในกรุงเทพฯ และ ไมเกิน 2 ครั้งตอเดือน สำหรับในตางจังหวัด
- สิทธิพิเศษน�้มีจำนวนจำกัด ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอื่น หรือ แลกเปลี่ยนได
- กรุณาสำรองสิทธิ์ ตามเงื่อนไขที่แจงไวขางตน และ ขอสงวนสิทธิ์ในการจอง 1 สิทธิ์ตอการจอง 1 ครั้ง
- กรณ�ลูกคาตองการยกเลิกการจองในกรุงเทพฯ กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์ และ
นับสิทธิ์ลูกคาเสมือนวาไดมีการใชสิทธิ์แลว
- ธนาคารรับผิดชอบคาใชจายลางรถแตละครั้งที่ธนาคารกำหนด หากราคาบริการลางรถเกินกวาที่ธนาคารกำหนด
ลูกคาตองชำระสวนตางเปนเงินสด
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บริการเลขาสวนตัวตลอด 24 ชม.
(THE WISDOM Personal Assistant Service)

สิทธิพิเศษเหนือระดับกับบริการเลขาสวนตัวอยางผูชวยที่รูใจสำหรับลูกคาเดอะวิสดอมกสิกรไทย
ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ผาน THE WISDOM Contact Center 02-8888899 เพื่อตอบโจทย
ทุกไลฟสไตลอยางเหนือระดับ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ผูเชี่ยวชาญดานไลฟสไตล พรอมใหคำแนะนำ และ ความชวยเหลือในการสรางความประทับใจ
ใหกับทุกกิจกรรมในชวงเวลาสุดพิเศษตามความตองการของทาน ดังรายละเอียดตอไปนี้

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสิทธิ์:
- ธนาคารเปนเพียงผูใหบริการประสานงาน จัดหา และ ใหคำปรึกษา โดยคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น ผูถือบัตรเปนผูรับผิดชอบ
- สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมเกี่ยวกับการบริการ เงื่อนไข และ ขอยกเวน ของบริการตาง ๆ
ไดที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899 ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

39 เอกสิทธิ์เหนือระดับ เดอะวิสดอมกสิก รไทย ป  2565

• บริการใหขอมูลสิทธิประโยชนและสวนลดพิเศษสำหรับผูถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย
จากผูใหบริการดานไลฟสไตล อาทิ โรงแรม รานอาหาร และ สปา
• บริการใหคำแนะนำดานจัดหาผูเชี่ยวชาญในการจัดเลี้ยง และ งานฉลองในโอกาสพิเศษ
• บริการใหขอมูล และ จองรานอาหาร ทั้งไทยและตางประเทศ
• บริการใหความชวยเหลือ และ สำรองที่พัก โรงแรม หรือ รถเชาทั้งในและตางประเทศ
• บริการใหขอ
 มูล และ สำรองการเดินทางแบบเอ็กซคลูซฟ
ี อาทิ เครือ
่ งบินสวนตัว หรือ เรือยอรช เปนตน
• บริการใหขอมูล และ สำรองการเขาใชสนามกอลฟ
• บริการใหขอมูลเกี่ยวกับดานบันเทิง อาทิ การสำรองที่นั่งบัตรคอนเสิรต หรือ การแสดงตางๆ
• บริการซื้อของหายาก หรือ จัดหาของขวัญ และ ดอกไมสำหรับคนพิเศษ
• บริการใหขอมูล และ วางแผนการทองเที่ยวทั่วโลก
• บริการใหคำปรึกษา และ ประสานงานใหความชวยเหลือฉุกเฉินดานทีอ
่ ยูอ
 าศัย (Home Assistance)
• บริการใหความชวยเหลือดานการแพทย (Medical Assistance)
• บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนทั่วประเทศ (Roadside Assistance)
สำหรับบริการลากรถฉุกเฉิน พวงแบตเตอรี่ หรือ เปลี่ยนยาง ธนาคารรับผิดชอบ
คาใชจาย 1,500 บาทตอครั้ง และ สามารถใชบริการได 2 ครั้งตอป
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