
P R I V I L E G E  
B O O K 

2 0 2 3



P R I V I L E G E  B O O K  2 0 2 3



บริกิาริเดอะวิสิดอม โดยธนาคาริกสิกริไทย ขอต้้อนริบัท่านส่่ “ท่�สุดของ
เอกสิทธิ�เหนือริะดับ” ทั�งเริื�องการิบริิหาริควิามมั�งคั�งให้ท่าน  
ส่่เป้้าหมายควิามสำาเริจ็ท่�เหนือกวิา่ ในด้านการิเงนิส่วินบุคคล พริอ้ม
ป้ริะสบการิณ์พิ์เศษเหนือริะดับในทกุโอกาสเพื�อใหท่้านได้ริบับริกิาริท่�ด่
ท่�สุด เพริาะทุกองคป์้ริะกอบเหล่าน่� คือ ควิามสำาเริจ็ของการิใช้้ช้่วิติ้
สมบ่ริณ์แ์บบ ท่�เริย่กได้วิา่เป้น็ “The Symbol of Smart Success”

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิ่�มเต่ิมได้ทีี่�
THE WISDOM Contact Center 02-8888899

ทกุวินั ต้ลอด 24 ช้ั�วิโมง
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Highlight ส่ที่ธิพ่่ิ่เศษ ปี ี2023 

THE SYMBOL OF YOUR VISION

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

• บริกิาริท่�ป้ริกึษาด้านการิลงทุนเพื�อการิบริหิาริควิาม
มั�งคั�งส่วินบุคคล

• สัมมนาใหค้วิามริ่จ้าก Wealth Guru ท่�มช่้ื�อเส่ยง และ
ริบัขา่วิสาริเจาะลึกด้านการิลงทนุ เพื�อใหค้ณุ์ก้าวินำา
ทกุสถานการิณ์ก์าริลงทนุ 

• บริกิาริริายงานสริปุ้ขอ้ม่ลทางการิเงนิ  
(K-Consolidated Statement)

• บริิการิด่วินพิเศษในการิทำาธุริกริริมทางการิเงิน  
ณ์ สาขา ของธนาคาริ (THE WISDOM Priority 
Service)

• ศ่นยบ์ริกิาริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย

 

THE SYMBOL OF YOUR WELLNESS

• บริกิาริต้ริวิจสุขภาพป้ริะจำาป้ ีหริอื ต้ริวิจเฉพาะทาง 
ณ์ โริงพยาบาลช้ั�นนำา

• สิทธพิิเศษ VIP Service จาก BDMS Wellness 
Clinic, โริงพยาบาล MedPark, เคริอืโริงพยาบาล
พญาไท, โริงพยาบาลพริะริาม 9 และ สถาบนัสุขภาพ
และควิามงามต้ริยัญา

• บริกิาริป้ริกึษาแพทยอ์อนไลนต์้ลอด 24 ช้ม. จาก 
Samitivej Virtual Hospital

• ออกกำาลังกายท่�ฟิิต้เนสฟิริ ่ ณ์ ฟิิต้เนสช้ั�นนำา อาทิ 
Cascade Club, We Fitness และ Absolute You
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THE SYMBOL OF YOUR JOURNEY

• บริกิาริห้องริบัริองพิเศษ Priority Pass Airport 
Lounge ณ์ สนามบินช้ั�นนำาต่้างป้ริะเทศทั�วิโลกพริอ้ม
ผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน โดยไม่จำากัดจำานวินคริั�งในการิใช้้
บริกิาริ

• บริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle Lounge  
ณ์ สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ ิและ สนามบนิดอนเมอืง

• บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Coral Lounge  
ณ์ สนามบนิภม่ภิาค

• บริกิาริพื�นท่�นั�งพักผู่้อนก่อนขึ�นเคริื�องท่�  
K Point KLUB ณ์ สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ิ

THE SYMBOL OF YOUR PLEASURE

• สัมผัู้สป้ริะสบการิณ์พิ์เศษกับกิจกริริมสุดเอก็ซ์ค์ลซ่์ฟ่ิ

• สิทธพิิเศษ ณ์ โริงแริม และ สป้า ช้ั�นนำา

• บริกิาริท่�จอดริถ ณ์ สามย่านมติ้ริทาวิน ์และ อื�น ๆ

• บริกิาริเลขาส่วินตั้วิต้ลอด 24 ช้ม. 

 เพื�อเติ้มเต็้มทุกช้ว่ิงเวิลาอนัลำาค่าของท่าน ผู่้านการิด่แลอย่าง
เหนือริะดับจากธนาคาริ ริวิมถึงข่าวิสาริและสิทธิพิเศษต่้าง ๆ ท่�ได้ 
คัดสริริมาให้ ท่านโดยเฉพาะ  เ พ่ยงสมัคริผู่้านช้่องทางไลน ์ 
@KBank Live เมน่  THE WISDOM PRIVILEGE

วิธิีกีารสมััครเพ่ื่�อใช้บ้รกิาร THE WISDOM PRIVILEGE ผ่่านทาง
ช้อ่งทางไลน์

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

2. ลงทะเบย่นด้วิยบตั้ริป้ริะช้าช้นและหมายเลขโทริศัพท์

3.     เขา้ส่่เมน่ THE WISDOM PRIVILEGE

* เมื�อสมคัริบริกิาริแล้วิ ท่านจะสามาริถต้ริวิจสอบสิทธปิ้ริะโยช้น์
และสถานะของท่านท่�เมน่ STATUS
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สารบญั
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย 

ท่�สุด ... ของเอกสิทธิ�เหนือริะดับ

11. THE SYMBOL OF YOUR VISION

• บริิการิท่�ป้ริึกษาด้านการิลงทุนเพื�อบริิหาริควิาม
มั�งคั�งส่วินบุคคล (THE WISDOM Wealth  
Management Advisory)

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

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

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

• บริกิาริริายงานสริปุ้ขอ้ม่ลทางการิเงนิ  
(K-Consolidated Statement)

• THE WISDOM Onward e-Newsletter ริายเดือน

15. Financial Privilege

• บริิการิด่วินพิเศษการิทำาธุริกริริมทางการิเงิน ณ์ 
สาขาของธนาคาริ 

• ศ่นยบ์ริกิาริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย

• บริกิาริต้่้นิริภัยเดอะวิสิดอมกสิกริไทย

• สิทธิ�ยกเวิน้ค่าธริริมเน่ยมต่้าง ๆ ในการิใช้้บริกิาริ
ทางการิเงนิ 

• วิงเงนิพิเศษเพื�อซ์ื�อขายหลักทริพัย์

• THE WISDOM Contact Center 02-8888899
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29. THE SYMBOL OF YOUR WELLNESS

• บริกิาริต้ริวิจสุขภาพป้ริะจำาป้ ีหริอื บริกิาริต้ริวิจเฉพาะ
ทาง ณ์ โริงพยาบาลช้ั�นนำา

• ป้ริึกษาแพทย์ออนไลน์ 24 ช้ม.จาก Samitivej  
Virtual Hospital

• สิทธพิิเศษจากโริงพยาบาลในเคริอืโริงพยาบาลช้ั�นนำา

• สิทธพิิเศษ VIP Service จาก BDMS Wellness 
Clinic, โริงพยาบาล MedPark, เคริอืโริงพยาบาล
พญาไท, โริงพยาบาลพริะริาม 9 และ สถาบนัสุขภาพ
และควิามงามต้ริยัญา

• บริกิาริต้ริวิจสแกนริา่งกาย 3 มติิ้ จากสถาบนัสุขภาพ
และควิามงามต้ริยัญา 

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

• บริกิาริทำาสะอาด และ ฆ่า่เช้ื�อโริคท่�นอนจาก  
De Hygienique (Thailand)

50. THE SYMBOL OF YOUR JOURNEY

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

• บริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle Lounge  
ณ์ สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ิ

• บริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle Lounge  
ณ์ สนามบนิดอนเมอืง

• บ ริิ ก า ริ ห้ อ ง ริั บ ริ อ ง พิ เ ศ ษ  C o r a l  L o u n g e  
ณ์ สนามบนิภม่ภิาค

• บริกิาริพื�นท่�นั�งพักผู่้อนก่อนขึ�นเคริื�องท่�  
K Point KLUB ณ์ สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ิ

• บริิการิให้ควิามช้่วิยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางไป้ 
ต่้างป้ริะเทศ  

• ป้ริะกันภัยการิเดินทาง
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60. THE SYMBOL OF YOUR PLEASURE

• สัมผัู้สป้ริะสบการิณ์พิ์เศษกับกิจกริริมสุดเอก็ซ์ค์ล่ซ์ฟ่ิ
จากบริกิาริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย

• สิทธพิิเศษ ณ์ โริงแริม และ สป้าช้ั�นนำา

• บริกิาริท่�จอดริถ ณ์ ศ่นยก์าริค้าช้ั�นนำา 

• บริกิาริเลขาส่วินตั้วิต้ลอด 24 ช้ม.
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K B a n k   

T H E   W I S D O M   C a r d

ยิินดีีต้้อนรบัท่านเข้า้ส่่ที�สุดีข้องเอกสิทธีิ�เหน่อระดัีบ

อก่หนึ�งเอกสิทธิ�เหนือริะดับในริป่้แบบบตั้ริเคริดิต้ 
ท่�ท่านสามาริถใช้แ้สดงสิทธิ�เพื�อริบัสิทธพิิเศษจากธนาคาริ 
และพันธมติ้ริท่�ริว่ิมริายการิ

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



THE 

SYMBOL 

OF YOUR 

VISION



The Symbol  
of Your Vision

บรกิารที�ปรกึษาด้ีานการลงทุนส่วินบุคคล  
(THE WISDOM Wealth Management Advisory)

บริิการิท่�ป้ริึกษาด้านการิลงทุนพิเศษ โดยท่มผู้่้เช้่�ยวิช้าญด้านการิ
บริหิาริควิามมั�งคั�ง ป้ริะกอบด้วิย เจา้หน้าท่�ด่แลควิามสัมพันธ ์ และ 
ท่�ป้ริกึษาการิเงินส่วินบุคคลผู้่้มากป้ริะสบการิณ์ ์ ท่�จะมาให้คำาป้ริกึษา
แบบคริบวิงจริใหแ้ก่ท่าน เพื�อการิตั้ดสินใจลงทนุอย่างช้าญฉลาด และ 
ใหก้าริบริหิาริการิเงนิของท่านเป้น็เริื�องท่�สะดวิก และ งา่ยยิ�งขึ�น อาทิ

• การิวิางแผู้นการิจดัการิควิามมั�งคั�ง 
 (Wealth Management Planning)

• การิวิางแผู้นริะดมทนุและสินเช้ื�อ  
(Funding & Borrowing Planning)

• การิวิางแผู้นป้อ้งกันควิามเส่�ยง  
(Protection Planning)

บรกิารใหค้ำาแนะนำาเร่�องการลงทนุ ต้ามัช้ว่ิงเวิลาที�เหมัาะสมั 
(Centralized Wealth Service)

บริกิาริใหค้ำาแนะนำาเริื�องการิลงทนุโดยเจา้หน้าท่�ใหค้ำาป้ริกึษาการิลงทนุ
ท่�เหมาะสมกับควิามต้้องการิลก่ค้า

วิธิีกีารสมััครใช้บ้รกิาร:  
กริุณ์าสมัคริใช้้บริิการิ ผู่้าน THE WISDOM Contact Center  
02-8888899 
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ขอ้กำาหนดและเงื�อนไขการิใช้สิ้ทธิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บัต้ริหลัก) ท่�ม่ยอดเงินฝาก เงินลงทุน กับธนาคาริ
เฉล่�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื จา่ย
เบ่�ยป้ริะกันช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด

- สิทธพิิเศษน่� ไม่สามาริถโอนสิทธิ�ให้ผู้่้อื�น หริอื แลก
เป้ล่�ยนได้

- ขอสงวินสิทธิ�ในการิเป้ล่�ยนแป้ลงข้อกำาหนด และ
เงื�อนไขโดยมต้ิ้องแจง้ใหท้ริาบล่วิงหน้า

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

• เสิริฟ์ิขอ้ม่ลลงทนุ และ บทวิเิคริาะหก์องทนุ หุน้ไทย
และ ต่้างป้ริะเทศ 

• ริบัขา่วิหุน้และการิลงทนุฉับไวิด้วิยเมน่  
KS BREAKING NEWS จากท่ม KS RESEARCH

• ซ์ื�อ - ขายกองทนุ และ หุน้ต่้างป้ริะเทศริวิมถึงการิเช้ื�อม
ต่้อแพลต้ฟิอริม์ซ์ื�อ - ขายหุน้ไทย

• จดัการิพอริต์้การิลงทนุ ริวิมพอริต์้ทกุสินทริพัย ์คริบ 
จบในท่�เด่ยวิ

• สะดวิกสุดทุกธุริกริริมออนไลน์ ทั�งฝาก ถอนเงิน 
แลกเป้ล่�ยนสกุลเงินต่้างป้ริะเทศ และ อื�น ๆ สะดวิก 
ริวิดเริว็ิ ป้ลอดภัย

เอกสิทธีิ�เฉพื่าะผ้่่ถ่ือบัต้รเดีอะวิสิดีอมักสิกรไทยิ ท่�มบ่ญัช้ซ่์ื�อขาย
หลักทริพัยกั์บบริษัิท หลักทริพัยก์สิกริไทย จำากัด (มหาช้น) และ 
สมัคริริับบริิการิเท่านั�น สนใจเป้ิดบัญช้่ซ์ื�อขายหลักทริัพย ์ 
Scan QR Code
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บรกิารบทวิเิคราะหก์ารลงทุน และ ข้อ้ม่ัลควิามัเคล่�อนไหวิ
ทางเศรษฐกิจ โดียิ บริษัท ศ่นยิว์ิิจัยิกสิกรไทยิ จำากัดี  
(K-Econ & K-Business Analysis)

ลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย สามาริถใช้บ้ริกิาริ K-Econ & K-Business 
Analysis บนเวิบ็ไซ์ต้ศ่์นยว์ิจิยักสิกริไทย ซ์ึ�งริวิบริวิมริายงานวิเิคริาะห์
วิจิยั ทั�งในภาคเศริษฐกิจริะดับจลุภาค มหภาค ภาคการิเงนิ และ ภาค
เศริษฐกิจไทย-ต่้างป้ริะเทศ โดยเน้นกริะแสของขา่วิสาริขอ้ม่ลท่�กำาลัง
เป้น็ท่�จบัต้ามองในขณ์ะนั�น นอกจากน่� ยังป้ริะกอบด้วิยดัช้น่เศริษฐกิจ 
ริายงานภาวิะต้ลาดเงนิและต้ลาดทนุ ภาวิะเงนิต้ริาต่้างป้ริะเทศ ต้ลอด
จนบทวิเิคริาะหแ์นวิโน้มธรุิกิจ และ บทควิาม K SME Analysis เพื�อ 
ยกริะดับวิสัิยทัศนใ์นการิวิางแผู้น และดำาเนินธรุิกิจของท่าน 

บรกิารรายิงานสรปุข้อ้ม่ัลทางการเงนิ   
(K-Consolidated Statement)

เพิ�มควิามสะดวิกในการิต้ริวิจสอบทริัพยสิ์นทางการิเงิน และ การิ
บริหิาริสัดส่วินทริพัยสิ์นทั�งหมดท่�ท่านได้ลงทนุไวิกั้บธนาคาริกสิกริไทย
ในริายงานฉบบัเด่ยวิ อาทิ

• ยอดเงินฝาก ทุกป้ริะเภทบัญช้่ ริวิมถึงบัญช้่ริว่ิมท่�
มช่้ื�อผู้่้ถือบตั้ริเป้น็ช้ื�อแริกของบญัช้่

• ยอดการิลงทนุในกองทนุริวิมกับ บริษัิท หลักทริพัย์
จดัการิกองทนุกสิกริไทย จำากัด*

• ม่ลค่าสินทริพัยใ์นบญัช้ซ่์ื�อขายหลักทริพัยข์อง บริษัิท 
หลักทริพัยก์สิกริไทย จำากัด (มหาช้น)

• ยอดใช้จ้า่ยผู่้านบัต้ริเคริดิต้กสิกริไทย และ ยอดคง
ค้างสินเช้ื�อบ้านกสิกริไทย สินเช้ื�อบุคคล ริวิมถึง 
สินเช้ื�อริถยนต้ข์อง บริษัิท ล่สซ์ิ�งกสิกริไทย จำากัด

วิิธีีการสมััคร: ท่านสามาริถแจ้งควิามป้ริะสงค์ใช้้บริิการิได้ท่�  
THE WISDOM Contact Center 02-8888899
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หมายเหตุ้:

• สำาหริบัลก่ค้าท่�ได้ริบัอนุมติั้บตั้ริใหม ่ธนาคาริจะจดัส่ง 
K-Consolidated Statement ให้ท่านทางอเ่มล
ภายใน 2 เดือนหลังจากการิสมคัริใช้บ้ริกิาริ

• ม่ลค่าบญัช้ล่งทนุในกองทนุริวิม และ หลักทริพัย ์อาจ
คลาดเคลื�อน เมื�อมก่าริซ์ื�อ–ขายหน่วิยลงทนุหริอืใน
ริะหวิา่งการิป้ดิริอบบญัช้่

* เฉพาะการิลงทนุผู่้านธนาคาริกสิกริไทย

THE WISDOM Onward e-Newsletter รายิเด่ีอน

บริกิาริขา่วิสาริ ควิามริ่ท้างธรุิกิจ และ คำาแนะนำาด้านการิลงทนุ ริวิมทั�ง
อปั้เดต้สิทธพิิเศษ และ บริกิาริจากเดอะวิสิดอมกสิกริไทยริายเดือน ผู่้าน
การิเพิ�มเพื�อน และ ลงทะเบย่นบนช้อ่งทางไลน ์@KBank Live, SMS 
และ/หริอื อเ่มล  
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Financial Privilege

บรกิารด่ีวินพิื่เศษในการทำาธีรุกรรมัทางการเงนิ ณ สาข้า
ข้องธีนาคาร (THE WISDOM Priority Service)

บริกิาริพิเศษเพื�อให้การิทำาธุริกริริมท่�ธนาคาริเป้็นเริื�องง่าย สะดวิก 
ริวิดเริว็ิ เพ่ยงท่านแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทยท่�พนักงานต้้อนริบั 
หริอื ริด่บตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทยท่�เคริื�องกดริบับตั้ริคิวิ

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิดีอมัเลานจ ์ Flagship                                                
(THE WISDOM LOUNGE @)

เหนือริะดับมากยิ�งขึ�นด้วิยศ่นยบ์ริกิาริเดอะวิสิดอมเลานจใ์จกลางเมอืง 
ท่�โดดเด่น หริห่ริา สงา่งามพริอ้มสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกต่้าง ๆ  ท่�จะมอบ
ป้ริะสบการิณ์พิ์เศษทั�งด้านการิเงนิ และ ต้อบสนองช้ว่ิติ้ส่วินตั้วิใหแ้ก่
ท่านได้อย่างคริบวิงจริ 

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิดีอมัเลานจ ์ณ โรงแรมั โซ แบงคอก 
(THE WISDOM LOUNGE @ SO/ BANGKOK) 

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

ศ่นยิบ์ริการเดีอะวิิสดีอมัเลานจ ์ ณ เซ็นทรัลเอ็มับาสซ ี
(THE WISDOM LOUNGE @ CENTRAL EMBASSY)

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

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิดีอมัเลานจ ์ณ สยิามัพื่ารากอน 
(THE WISDOM LOUNGE @ SIAM PARAGON)

เป้ดิใหบ้ริกิาริทกุวินั เวิลา 10.30 - 19.30 น. โทริ. 02-6109751-3
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ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิดีอมัเลานจ ์ณ เอม็ัควิอเทียิร ์  
(THE WISDOM LOUNGE @ EMQUARTIER)

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

ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิดีอมัเลานจ ์ณ ไอคอนสยิามั  
(THE WISDOM LOUNGE @ ICONSIAM)

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

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�:  กริณุ์าริบัสิทธิ�ผู่้านช้อ่งทางไลน ์@KBank Live เมน่ 
THE WISDOM PRIVILEGE ก่อนเขา้ใช้บ้ริกิาริทกุคริั�ง

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้ศ่้นยิบ์รกิาร  
เดีอะวิสิดีอมัเลานจ ์Flagship:

- สามาริถม่ผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่าน ในกริณ่์ท่�ม่ผู้่้ติ้ดต้าม
มากกวิา่ 1 ท่าน จะต้้องใช้ค้ะแนนสะสมภายในบัต้ริ
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย แลกสิทธิ�การิเข้าใช้ ้ 2,000 
คะแนนต่้อผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน (เด็กท่�ม่อายุน้อยกวิา่  
4 ป้ ีสามาริถเขา้ใช้ไ้ด้โดยไมต้่้องแลกคะแนนสะสม)

- กริุณ์าจองห้องป้ริะชุ้มล่วิงหน้าอย่างน้อย 3 วิัน
ทำาการิ ผู่้าน THE WISDOM Contact Center โทริ. 
02-8888899 หริอืท่�เจา้หน้าท่�ป้ริะจำาศ่นยฯ์ ท่�ท่าน
ป้ริะสงคใ์ช้บ้ริกิาริ

- กริณ่์ท่�ล่กค้าป้ริะสงคใ์ช้้ห้องป้ริะชุ้มทันท่โดยไม่ได้
จองล่วิงหน้า โป้ริดแจ้งกับเจ้าหน้าท่�ป้ริะจำาศ่นยฯ์ 
เพื�อต้ริวิจสอบห้องก่อน หากไม่ม่ล่กค้าท่านอื�นใช้้
บริกิาริอย่่ จงึสามาริถใหบ้ริกิาริลก่ค้าได้
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- ล่กค้าสามาริถใช้้บริิการิห้องป้ริะชุ้มได้คริั�งละ 2 
ช้ั�วิโมง และ ไมเ่กิน 4 คริั�งต่้อเดือน

- กริณ่์ล่กค้าป้ริะสงคย์กเลิกการิจองใช้้ห้องป้ริะชุ้ม 
กริณุ์าแจง้ล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินัทำาการิ

- ขอสงวินสิทธิ�การิให้บริกิาริเฉพาะท่านสมาช้ิกท่�คง
สถานะการิเป้็นล่กค้าเดอะวิิสดอมกสิกริไทย ต้าม
เกณ์ฑ์ท่์�ธนาคาริกำาหนด เท่านั�น 

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

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

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�:  กริณุ์าลงทะเบย่นเขา้ใช้บ้ริกิาริ โดยผู่้านช้อ่งทางไลน ์
KLOUD by KBank ทกุคริั�ง ในกริณ่์ท่�ยงัไมเ่คยลงทะเบย่นไลน ์KLOUD 
by KBank สามาริถทำาได้โดยกดเพิ�มเพื�อน และ ค้นหา @kloudbykbank

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้ศ่้นยิบ์รกิารเดีอะวิสิดีอมัเลานจ ์ 
ณ อาคารคลาวิ บายิ เคแบงก:์

- สามาริถม่ผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่าน ในกริณ่์ท่�ม่ผู้่้ติ้ดต้าม
มากกวิา่ 1 ท่าน จะต้้องใช้ค้ะแนนสะสมภายในบัต้ริ
เดอะวิสิดอมกสิกริไทยแลกสิทธิ�การิเข้าใช้้ 2,000 
คะแนนต่้อผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน (เด็กท่�ม่อายุน้อยกวิา่  
4 ป้ ีสามาริถเขา้ใช้ไ้ด้โดยไมต้่้องแลกคะแนนสะสม)

- สามาริถม่ผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่าน โดยทำาการิเพิ�ม 
ผู้่้ติ้ดต้ามผู่้านช้อ่งทางไลน ์KLOUD by KBank 

- สามาริถใช้้บริกิาริเก้าอ่�นวิดภายในศ่นยฯ์ ได้วินัละ  
1 คริั�ง โดยทำาการิจองผู่้านช้อ่งทางไลน ์KLOUD by 
KBank ก่อนการิใช้บ้ริกิาริ 
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ศ่นยิบ์รกิารเดีอะวิสิดีอมัเลานจ ์ณ หา้งสรรพื่สินค้า 
(THE WISDOM LOUNGE @ Department store)

หอ้งริบัริองพิเศษเหนือริะดับ พริอ้มสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกสบาย เป้น็
ส่วินตั้วิในการิพักผู่้อน พริ้อมบริิการิของวิ่าง และ เคริื�องดื�ม  
ณ์ หา้งสริริพสินค้าช้ั�นนำา

ต้ริวิจสอบหริอืค้นหาท่�ตั้�งของ THE WISDOM LOUNGE ริวิมถึง 
ริายละเอย่ดเพิ�มเติ้มอื�น ๆ  ได้ท่� www.kasikornbank.com/THEWISDOM

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�:  กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย  
(บตั้ริหลัก หริอื บตั้ริเสริมิ) เพื�อลงทะเบย่นเขา้ใช้บ้ริกิาริทกุคริั�ง

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้บ้รกิาร THE WISDOM LOUNGE : 

- สามาริถม่ผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่าน ในกริณ่์ท่�ม่ผู้่้ติ้ดต้าม
มากกวิา่ 1 ท่าน จะต้้องใช้ค้ะแนนสะสมภายในบัต้ริ
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย แลกสิทธิ�การิเข้าใช้ ้ 2,000 
คะแนน ต่้อผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน (เด็กท่�มอ่ายุน้อยกวิา่ 4 
ป้ ีสามาริถเขา้ใช้ไ้ด้โดยไมต้่้องแลกคะแนนสะสม)

- กริุณ์าจองห้องป้ริะชุ้มล่วิงหน้าอย่างน้อย 3 วิัน
ทำาการิ ผู่้าน THE WISDOM Contact Center โทริ. 
02-8888899 หริอื ท่�เจา้หน้าท่�ป้ริะจำาศ่นยฯ์ ท่�ท่าน
ป้ริะสงคใ์ช้บ้ริกิาริ

 

- ขอสงวินสิทธิ�การิให้บริกิาริเฉพาะท่านสมาช้ิกท่�คง
สถานะการิเป้็นล่กค้าเดอะวิิสดอมกสิกริไทย ต้าม
เกณ์ฑ์ท่์�ธนาคาริกำาหนดเท่านั�น 

- ขอ้กำาหนด และ เงื�อนไขการิใช้บ้ริกิาริอื�น ๆ  เป็้นไป้ต้าม
ข้อกำาหนดการิใช้้สถานท่�ของอาคาริ KLOUD by 
KBank 
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- กริณ่์ท่�ล่กค้าป้ริะสงคใ์ช้้ห้องป้ริะชุ้มทันท่โดยไม่ได้
จองล่วิงหน้า โป้ริดแจ้งกับเจ้าหน้าท่�ป้ริะจำาศ่นยฯ์ 
เพื�อต้ริวิจสอบห้องก่อน หากไม่ม่ล่กค้าท่านอื�นใช้้
บริกิาริอย่่ จงึสามาริถใหบ้ริกิาริลก่ค้าได้

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

- กริณ่์ล่กค้าป้ริะสงคย์กเลิกการิจองใช้้ห้องป้ริะชุ้ม 
กริณุ์าแจง้ล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินัทำาการิ

- ขอสงวินสิทธิ�การิใหบ้ริกิาริเฉพาะท่านสมาช้กิท่�คง
สถานะการิเป้น็ลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย ต้าม
เกณ์ฑ์ท่์�ธนาคาริกำาหนด เท่านั�น

ศ่นยิบ์ริการเดีอะวิิสดีอมัเซ็นเต้อร ์ (THE WISDOM  
Center)

หอ้งริบัริองเหนือริะดับ เพื�อเป้น็ศ่นยก์ลางในการิใหบ้ริกิาริทางการิเงนิ
ของธนาคาริกสิกริไทย ต้ลอดจนอำานวิยควิามสะดวิกให้ท่านค้นหา
ข้อม่ล และ จัดการิป้ริะชุ้มส่วินตั้วิ พริ้อมสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก 
คริบครินั ได้แก่

• มุมริบัริอง: มุมสำาหริบัพักผู่้อน หริอื ริบัริองแขกส่วิน
ตั้วิของท่าน

• ห้องป้ริะชุ้มส่วินตั้วิ: บริิการิห้องป้ริะชุ้มพิเศษ  
ในย่านธรุิกิจสำาคัญ 

ต้ริวิจสอบหริือค้นหาท่�ตั้�งของ THE WISDOM Center ริวิมถึง 
ริายละเอย่ดเพิ�มเติ้มอื�นๆ ได้ท่� www.kasikornbank.com/THEWISDOM

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�:  กริณุ์าแสดงบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บัต้ริหลัก 
หริอื บตั้ริเสริมิ) เพื�อลงทะเบย่นเขา้ใช้บ้ริกิาริทกุคริั�ง
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ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้บ้รกิาร THE WISDOM Center :

- สามาริถม่ผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่าน ในกริณ่์ท่�ม่ผู้่้ติ้ดต้าม
มากกวิา่ 1 ท่าน จะต้้องใช้ค้ะแนนสะสมภายในบัต้ริ
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย แลกสิทธิ�การิเข้าใช้ ้ 2,000 
คะแนน ต่้อผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน (เด็กท่�มอ่ายุน้อยกวิา่ 4 
ป้ ีสามาริถเขา้ใช้ไ้ด้โดยไมต้่้องแลกคะแนนสะสม)

- กริุณ์าจองห้องป้ริะชุ้มล่วิงหน้าอย่างน้อย 3 วิัน
ทำาการิ ผู่้าน THE WISDOM Contact Center โทริ. 
02-8888899 หริอื ท่�เจา้หน้าท่�ป้ริะจำาศ่นยฯ์ ท่�ท่าน
ป้ริะสงคใ์ช้บ้ริกิาริ 

- กริณ่์ท่�ล่กค้าป้ริะสงคใ์ช้้ห้องป้ริะชุ้มทันท่โดยไม่ได้
จองล่วิงหน้า โป้ริดแจ้งกับเจ้าหน้าท่�ป้ริะจำาศ่นยฯ์ 
เพื�อต้ริวิจสอบห้องก่อน หากไม่ม่ล่กค้าท่านอื�นใช้้
บริกิาริอย่่ จงึสามาริถใหบ้ริกิาริลก่ค้าได้

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

- กริณ่์ล่กค้าป้ริะสงคย์กเลิกการิจองใช้้ห้องป้ริะชุ้ม 
กริณุ์าแจง้ล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินัทำาการิ

- ขอสงวินสิทธิ�การิให้บริกิาริเฉพาะท่านสมาช้ิกท่�คง
สถานะการิเป้็นล่กค้าเดอะวิิสดอมกสิกริไทย ต้าม
เกณ์ฑ์ท่์�ธนาคาริกำาหนด เท่านั�น

มุัมัรบัรองลก่ค้าเดีอะวิสิดีอมั (THE WISDOM Corner)

เพิ�มควิามสะดวิกสบายและเป็้นส่วินตั้วิในการิทำาธรุิกริริมทางการิเงนิ 
ท่�ทำาใหป้้ริะสบการิณ์ก์าริมาธนาคาริของท่านไมเ่หมอืนเดิมอก่ต่้อไป้ เป้ดิ
ใหบ้ริกิาริในวินัเวิลาทำาการิของสาขาธนาคาริ 

ต้ริวิจสอบหริอืค้นหาท่�ตั้�งของ THE WISDOM Corner ริวิมถึงริาย
ละเอย่ดเพิ�มเติ้มอื�น ๆ  ได้ท่� www.kasikornbank.com/THEWISDOM
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บรกิารต้่้นิรภััยิเดีอะวิสิดีอมักสิกรไทยิ (THE WISDOM 
Center with Safe Deposit Box)

บริกิาริต้่้นิริภัยสำาหริบัล่กค้าผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย ภายใต้้
ริะบบริกัษาควิามป้ลอดภัยมาต้ริฐานริะดับสากล บนทำาเลใจกลางเมอืง 
ต้อบริบัควิามสะดวิกทั�งทางธรุิกิจและช้ว่ิติ้ส่วินตั้วิ ต้กแต่้งอยา่งหริห่ริา
พริอ้มหอ้งแต่้งตั้วิ มุมริบัริองพิเศษ และ หอ้งป้ริะช้มุส่วินตั้วิ ท่�จดัไวิค้อย
อำานวิยควิามสะดวิกใหแ้ก่ท่าน

ศ่นยิบ์รกิารต้่นิ้รภััยิเดีอะวิสิดีอมักสิกรไทยิ เปดิีบรกิารพื่รอ้มัวินัเวิลา
ทำาการสาข้า

สาขา

กรงุเทพื่ฯ และ ปรมิัณฑล

สาขาเซ์น็ทริลัเอม็บาสซ์่
สาขาเอม็ควิอเท่ยริ์
สาขาพาริาไดซ์ ์พาริค์ 2
สาขาสยามพาริากอน
สาขาเซ์น็ทริลั บางนา
สาขาเซ์น็ทริลั เวิสต้เ์กต้
สาขาซ์ค่อนสแควิริ ์2
สาขาถนนแจง้วิฒันะ
สาขาบางบอน
สาขาสำานักพหลโยธนิ
สาขาสุขุมวิทิ 101

 

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

เบอริโ์ทริศัพท์

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

เพิ�มควิามสะดวิกสบายและเป้็นส่วินตั้วิในการิทำาธรุิกริริมทางการิเงนิ
แก่อาจาริยแ์พทยข์องมหาวิทิยาลัยเช้ย่งใหม ่เป้ดิใหบ้ริกิาริในวินัเวิลา
ทำาการิของสาขาธนาคาริ โทริ. 053-289170-1
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ต้ริวิจสอบหริอืค้นหาท่�ตั้�งของ THE WISDOM Center with Safe 
Deposit Box ริวิมถึงริายละเอย่ดเพิ�มเติ้มอื�น ๆ ได้ท่�  
www.kasikornbank.com/THEWISDOM

วิธิีกีารสมััครใช้บ้รกิาร : กริณุ์าติ้ดต่้อเจา้หน้าท่�ดแ่ลควิามสัมพันธข์อง
ท่าน หริอื เจา้หน้าท่�สาขาของศ่นยบ์ริกิาริต้่้นิริภัยท่�ท่านสนใจใช้บ้ริกิาริ

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใหบ้รกิารต้่้นิรภััยิ:

- สำาหริบัลก่ค้าใหม่ท่�ม่ควิามป้ริะสงคจ์ะใช้สิ้ทธิ� ต้้องม่
การิลงทนุในผู้ลิต้ภัณ์ฑ์กั์บธนาคาริกสิกริไทย ตั้�งแต่้ 
10 ล้านบาทขึ�นไป้ ท่�มอ่ายุการิลงทนุ 6 เดือนขึ�นไป้ 
เช้่น เงินฝากป้ริะจำาป้ริะเภท 6 เดือนขึ�นไป้ หุ้นก่้
ธนาคาริกสิกริไทย และ/หริอื กองทนุต้ามท่�ธนาคาริ
กำาหนด ริับสิทธิพิเศษ 1 ท่าน ต่้อ 1 สิทธิ� (ทั�งน่�  
การิใช้้สิทธิ�ของขนาดต้่้นิริภัย ขึ�นอย่่กับอตั้ริาการิ
ลงทนุในผู้ลิต้ภัณ์ฑ์กั์บธนาคาริกสิกริไทย)

สาขา

สาขาแมส่าย
สาขาถนนเศริษฐกิจ 1 
สมุทริสาคริ
สาขาถนนโริจนะ อยุธยา
สาขาบา้นโป้ง่
สาขาภเ่ก็ต้  

สาขาเซ์น็ทริลั ช้ลบุริ่
สาขาถนนช้า้งคลาน 
เช้ย่งใหม่

 

053-640786-90
034-816662-9

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

เบอริโ์ทริศัพท์

ต่้างจงัหวิดัี

สาขาถนนสุขุมวิทิ  
ช้ลบุริ ่1
สาขาเซ์น็ทริลั ริะยอง

 

038-273862

038-656494
038-942660
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- สำาหริบัลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย ท่�มเ่งนิฝาก และ/
หริอื เงนิลงทนุกับธนาคาริกสิกริไทยในป้ริะเทศไทย 
ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ ณ์ วินัท่�สมคัริขอใช้บ้ริกิาริ 

- เงนิฝาก และ/หริอื เงนิลงทนุขา้งต้้น จะต้้องอย่่ในนาม
บุคคลธริริมดา เท่านั�น

- อายุ 20 ป้บีริบ่ิริณ์ข์ึ�นไป้

- สัญช้าติ้ไทยเท่านั�น

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

การิใช้สิ้ทธิ�ยกเวิน้ค่าธริริมเน่ยมริายป้ ีในป้ถัีดไป้: ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�
ยกเวิน้ค่าธริริมเน่ยมริายป้ี สำาหริบัล่กค้าท่�คงยอดเงนิฝาก และ/หริอื 
เงนิลงทนุกับธนาคาริกสิกริไทย เฉล่�ยยอ้นหลัง 12 เดือน และ ยอดเงนิ
ฝาก และ/หริอื เงนิลงทนุกับธนาคาริกสิกริไทย ณ์ ป้จัจบุนั ต้ริงต้าม
เกณ์ฑ์เ์งินฝาก และ/หริอื เงินลงทุนท่�ธนาคาริกำาหนด หริอื ช้ำาริะค่า
ธริริมเน่ยมริายป้ต่ี้ออายุต้ามอตั้ริาขา้งต้้น เพื�อใช้ต้่้้นิริภัยต่้อเนื�องจาก
ป้แีริก (ลก่ค้าสามาริถริบัสิทธพิิเศษได้ 1 ท่าน ต่้อ 1 สิทธิ�)

หริือสำาหริับล่กค้าท่�ยอดเงินฝาก และ/หริือ เงินลงทุนกับธนาคาริ 
กสิกริไทย ไม่ต้ริงต้ามเกณ์ฑ์์ท่�ธนาคาริกำาหนด สามาริถช้ำาริะค่า
ธริริมเน่ยมริายป้ต่ี้ออายุต้ามอตั้ริาขา้งต้้น เพื�อใช้ต้่้้นิริภัยต่้อเนื�องจาก
ป้แีริกได้
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1. สาขาซ์ค่อน 
สแควิริ2์

2. สาขาเซ์น็ทริลั บางนา

3. สาขาเซ์น็ทริลั ช้ลบุริ ่

4. สาขาเซ์น็ทริลั ริะยอง

5. สาขาเซ์น็ทริลั เวิสต้เ์กต้

6. ศ่นยบ์ริกิาริเดอะวิสิดอม 
พาริาไดซ์ ์พาริค์ 2

7. สาขาถนนแจง้วิฒันะ

8. สาขาบางบอน

9.  สาขาสุขุมวิทิ 101

10. สาขาถนนโริจนะ อยุธยา

11. สาขาบา้นโป่้ง

12. สาขาถนนสุขุมวิทิ ช้ลบุริ ่1

13. สาขาถนนเศริษฐกิจ 1 
สมุทริสาคริ

14. สาขาถนนช้า้งคลาน 
เช้ย่งใหม่

15. สาขาแมส่าย

16. สาขาภเ่ก็ต้

1. สาขาเอม็ควิอเท่ยริ ์

2.  สาขาเซ์น็ทริลัเอม็บาสซ์่

3.  ศ่นยบ์ริกิาริเดอะวิสิดอม 
สยามพาริากอน

THE WISDOM  Safe  
Deposit Box

THE WISDOM  Safe  
Deposit Box Center @

THE WISDOM Safe  
Deposit Box Center
สาขาสำานักพหลโยธนิ 

M1 3,745 10

M1 8,560 10

M1 16,050 10

M2 3,745 30

M2 12,840 30

M2 26,750 30

L 5,350 50

L 16,050 50

L 37,450 50

อตั้ราค่าธีรรมัเนียิมั และหลักเกณฑก์ารยิกเวิน้ค่า 
ธีรรมัเนียิมัต้่้นิรภััยิสำาหรบัลก่ค้าเดีอะวิสิดีอมักสิกรไทยิ 

ริป่้แบบ ขนาดต้่้

ค่า 
ธริริมเน่ยม

ริายป่้ 
(ริวิม VAT) 

(บาท)

เกณ์ฑ์เ์งนิ
ฝาก/เงนิ

ลงทนุการิใช้้
บริกิาริ/ยกเวิน้
ค่าธริริมเน่ยม
ริายป่้* (หน่วิย : 

ล้านบาท)
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หมัายิเหต้:ุ * สำาหริบัลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย ท่�มเ่งนิฝาก และ/หริอื 
เงินลงทุน ท่�อย่่ในนามบุคคลธริริมดา เท่านั�น โดยจะนับยอดริวิม
ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์ข์องบริษัิทของธนาคาริกสิกริไทย ท่�อย่ใ่นป้ริะเทศไทยทั�งหมด
ท่�ลก่ค้าถือคริองอย่่ (เงนิฝาก, กองทุนริวิม (เฉพาะท่�ลงทนุผู่้านธนาคาริ
กสิกริไทย และ บลจ. กสิกริไทย โดยต้ริง เท่านั�น ไม่นับริวิมท่�ลงทนุผู่้าน 
Selling Agent อื�น) หุ้นก่้ด้อยสิทธธินาคาริกสิกริไทย, และ กองทุน
ส่วินบุคคลกสิกริไทย) และ/หริอื ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด

สิทธีิ�ยิกเวิน้ค่าธีรรมัเนียิมัและได้ีรบัอตั้ราพิื่เศษต่้าง ๆ  
ในการใช้บ้รกิารทางการเงิน (THE WISDOM Financial 
Privilege)

เอกสิทธิ�ท่�เหนือกวิา่ในเริื�องการิยกเวิน้ค่าธริริมเน่ยมต่้าง ๆ ในการิใช้้
บริกิาริทางการิเงนิ ดังน่�

• ยกเวิ้นค่าธริริมเน่ยมการิซ์ื�อ Cashier Cheque  
12 ฉบบั (ต่้อป้)ี

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

• ยกเวิ้นค่าธริริมเน่ยมการิโอนเงินริะหวิ่างบัญช้ ่
ออมทริพัย ์และ บญัช้ก่ริะแสริายวินัโดยอตั้โนมติั้

• ยกเวิน้ค่าธริริมเน่ยมการิซ์ื�อสมุดเช้็คเดอะวิสิดอม  
5 เล่ม (ต่้อป้)ี *

• ยกเวิ้นค่าธริริมเน่ยมการิริักษาบัญช้่เงินฝาก 
ออมทริพัย ์และบญัช้เ่งนิฝากกริะแสริายวินั 

• ยกเวิน้ค่าธริริมเน่ยมในการิออกหนังสือริบัริองฐานะ
ทางการิเงนิ 

• ยกเวิน้ค่าธริริมเน่ยมการิขอริายการิเดินบัญช้่เงิน
ฝากออมทริัพย์ และ/หริือ บัญช้่กริะแสริายวิัน  
(ในริป่้แบบกริะดาษ) **

• ยกเวิน้ค่าธริริมเน่ยมในการิออกสมุดค่่ฝากในกริณ่์
สมุดหาย
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ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้บ้รกิาร:

- กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บตั้ริหลัก) 
เพื�อขอริบัสิทธิ� ณ์ สาขาของธนาคาริกสิกริไทย

- ขอสงวินสิทธิ�การิโอนสิทธิ� ให้ กับบุคคลอื�นใน 
ทกุกริณ่์ 

- ทางธนาคาริขอยกเลิกการิได้ริบัสิทธิ�ขา้งต้้น นับ
จากวินัท่�สถานะการิเป็้นลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย
สิ�นสุดลง

* กริณุ์าแสดงบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บัต้ริหลัก) พริอ้มด้วิยบัต้ริกำานัล
เดอะวิสิดอมเช้ค็ เพื�อขอริบัสิทธิ� ณ์ สาขาของธนาคาริกสิกริไทย ล่กค้าต้้อง
ทำาการิแจ้งเป้ล่�ยนสมุดเช้็คเป้็นเดอะวิิสดอมเช้็คผู่้านทาง THE WISDOM 
Contact Center โทริ. 02-8888899 ซ์ึ�งสมุดเช้ค็จะถก่เป้ล่�ยนเป้น็เดอะวิสิดอม
เช้ค็ภายใน 3 วินัทำาการิหลังจากแจง้เป้ล่�ยน และไมส่ามาริถโอนสิทธิ�ใหบุ้คคล
อื�นได้ (ทางธนาคาริจะส่งบัต้ริกำานัลเดอะวิสิดอมเช้ค็ไป้ให้ สำาหริบัล่กค้าท่�เคย
สั�งเช้็คเดอะวิิสดอมแล้วิในป้ี 2021 - 2022 ในกริณ่์ท่�ไม่ได้ริับบัต้ริกำานัล 
เดอะวิิสดอมเช้็ค กริุณ์าติ้ดต่้อท่�  THE WISDOM Contact Center  
02-8888899)

** ขอสงวินสิทธิ�การิขอริายการิเดินบญัช้เ่งนิฝากออกทริพัย ์และ/หริอื บญัช้่
กริะแสริายวินั ไมเ่กิน 1 ป้ยี้อนหลัง นับจากวินัท่�ขอหนังสือฯ

วิงเงนิซ่�อข้ายิหลักทรพัื่ยิพิ์ื่เศษ

ริบัวิงเงนิซ์ื�อ - ขายหลักทริพัยทั์นท่ 5 ล้านบาท เพื�อเป้ดิบญัช้ซ่์ื�อ - ขาย
หลักทริพัยกั์บ บริษัิท หลักทริพัยก์สิกริไทย จำากัด (มหาช้น) เมื�อแสดง
บตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย

สอบถืามัเพิื่�มัเติ้มั: ศ่นยล์่กค้าสัมพันธ ์ บริษัิท หลักทริพัยก์สิกริไทย 
จำากัด (มหาช้น) โทริ. 02-6960011
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THE WISDOM Contact Center 02-8888899

บริกิาริหมายเลขโทริศัพทพิ์เศษสำาหริบัล่กค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 

โดยเจา้หน้าท่�ธนาคาริกสิกริไทยท่�พริอ้มใหบ้ริกิาริท่านทกุวินัต้ลอด 24 

ช้ั�วิโมง เพื�อให้บริิการิข้อม่ลด้านการิเงินพื�นฐาน และ ทำาธุริกริริม

ทางการิเงินต่้างๆ ข้อม่ลสิทธิป้ริะโยช้น์ ต้ลอดจนบริิการิเลขา 

ส่วินตั้วิท่�จะช้่วิยอำานวิยควิามสะดวิกเพื�อริองริบัการิใช้้ช้่วิติ้ของท่าน 

อาทิ จองโริงแริม จองตั้�วิเคริื�องบนิ ส่งของขวิญัส่งดอกไมใ้หค้นพิเศษ 

บริิการิให้ควิามช้่วิยเหลือบนท้องถนน บริิการิให้คำาป้ริึกษาในการิ

ซ์อ่มแซ์มบา้น
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SYMBOL 

OF YOUR 

WELLNESS



The Symbol  
of Your Wellness

บรกิารต้รวิจสุข้ภัาพื่ประจำาป ีหรอ่ บรกิารต้รวิจเฉพื่าะทาง 
(THE WISDOM Annual Health Check-Up)

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

สิทธีพิิื่เศษที�สามัารถืเล่อกรบัได้ี

1. โป้ริแกริมต้ริวิจสุขภาพป้ริะจำาป้ี โดยม่ริายละเอย่ดริายการิต้ริวิจ
สุขภาพ ดังน่�

• พบแพทย ์(Physical Examination)

• ต้ริวิจควิามสมบ่ริณ์ข์องเมด็เลือด (CBC)

• ต้ริวิจริะดับนำาต้าลในเส้นเลือด (FBS)

• ต้ริวิจการิทำางานของตั้บ (SGPT, SGOT, Alkaline 
phosphatase)

• ต้ริวิจการิทำางานของไต้ (Creatinine, BUN)

• ต้ริวิจหาริะดับกริดย่ริกิในเลือด (Uric Acid)

• ต้ริวิจหาริะดับไขมันในเลือด (Cholesterol ,  
Triglyceride, HDL, LDL)

• ต้ริวิจป้สัสาวิะอย่างสมบ่ริณ์ ์(Urine Exam)

• เอกซ์เริยป์้อดและหวัิใจ (Chest X-Ray)

• ต้ริวิจคลื�นไฟิฟิา้หวัิใจ (EKG)

• ริายงานผู้ลต้ริวิจ (Report)
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รายิละเอยีิดีบรกิารต้รวิจเฉพื่าะทาง * ดัีงนี�

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

3. บริกิาริต้ริวิจมะเริง็ป้ากมดลก่โดยส่ติ้นริแ่พทย ์(ริวิมค่าแพทยแ์ล้วิ) 
– Liquid – Based Cytology

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

*สำาหริบับริกิาริต้ริวิจเฉพาะทาง สามาริถใช้บ้ริกิาริได้เฉพาะโริงพยาบาลในเคริอื 
BDMS ท่�ริว่ิมริายการิ ได้แก่ ริพ.กริงุเทพ (ซ์.ศ่นยว์ิจิยั) ริพ.กริงุเทพพัทยา 
ริพ.กริงุเทพริะยอง ริพ.กริงุเทพต้ริาด ริพ.กริงุเทพจนัทบุริ ่ริพ.กริงุเทพภเ่ก็ต้ 
ริพ.กริงุเทพหาดใหญ่ ริพ.กริงุเทพริาช้ส่มา ริพ.กริงุเทพอดุริ ริพ.กริงุเทพ
ขอนแก่น ริพ.กริงุเทพหวัิหนิ ริพ.กริงุเทพสนามจนัทริ ์ ริพ.กริงุเทพเช้ย่งริาย 
ริพ.กริงุเทพสิริโิริจน ์ริพ.สมติิ้เวิช้ ไช้น่าทาวิน ์ริพ.สมติิ้เวิช้ ธนบุริ ่ริพ.สมติิ้เวิช้ 
ศริร่ิาช้า ริพ.เป้าโล พหลโยธนิ และ ริพ.เป้าโล พริะป้ริะแดง

โรงพื่ยิาบาลที�เข้า้รว่ิมัโครงการต้รวิจสุข้ภัาพื่ประจำาป ี 
ได้ีแก่

• เ ค ริือ โ ริ ง พ ย า บ า ล ก ริุ ง เ ท พ :  ริ พ . ก ริุ ง เ ท พ 
(ซ์.ศ่นยว์ิจิยั) ริพ.กริงุเทพพัทยา ริพ.กริงุเทพริะยอง 
ริพ.กริงุเทพต้ริาด ริพ.กริงุเทพจนัทบุริ ่ริพ.กริงุเทพ
ภ่เก็ต้ ริพ.กริุงเทพหาดใหญ่ ริพ.กริุงเทพสมุย 
ริพ.กริุง เทพสุริาษฎริ์ ริพ.กริุง เทพริาช้ส่มา 
ริพ.กริงุเทพอดุริ ริพ.กริงุเทพขอนแก่น ริพ.กริงุเทพ
หัวิหิน ริพ.กริุงเทพสนามจันทริ์ ริพ.กริุงเทพ
เช้่ยงใหม่ ริพ.กริุงเทพพิษณุ์โลก ริพ.กริุงเทพ
เช้ย่งริาย และ ริพ.กริงุเทพสิริโิริจน์

• เคริือโริงพยาบาลสมิติ้เวิช้: ริพ.สมิติ้เวิช้ สุขุมวิิท 
ริพ.สมิติ้เวิช้ ศริ่นคริินทริ ์ ริพ.สมิติ้เวิช้ ศริ่ริาช้า 
ริพ.สมติิ้เวิช้ ธนบุริ ่และ ริพ.สมติิ้เวิช้ ไช้น่าทาวิน ์

• เ ค ริือ โ ริ ง พ ย า บ า ล พ ญ า ไ ท :  ริ พ . พ ญ า ไ ท  1 
ริพ.พญาไท 2 ริพ.พญาไท 3 ริพ.พญาไท ศริร่ิาช้า 
และ ริพ.พญาไท นวิมนิทริ์
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• เคริือโริงพยาบาลเป้าโล: ริพ.เป้าโล พหลโยธิน 
ริพ.เป้าโล โช้คช้ยั 4 ริพ.เป้าโล สมุทริป้ริาการิ และ 
ริพ.เป้าโล พริะป้ริะแดง

• โริงพยาบาลเอกช้ยั จงัหวิดัสมุทริสาคริ

• โริงพยาบาลเมอืงริาช้ จงัหวิดัริาช้บุริ่

• โริงพยาบาลนครินิทริ ์จงัหวิดันคริศริธ่ริริมริาช้

• โริงพยาบาลริาช้ธาน่ จงัหวิดัพริะนคริศริอ่ยุธยา

• โริงพยาบาลศริส่วิริริค ์จงัหวิดันคริสวิริริค์

• โริงพยาบาลพิษณุ์เวิช้ จงัหวิดัพิษณุ์โลก

• โริงพยาบาลเกษมริาษฎริ์ ศริ่บุริินทริ์ จังหวิัด
เช้ย่งริาย

• โริงพยาบาลอบุลริกัษ ์ธนบุริ ่จงัหวิดัอบุลริาช้ธาน่

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

• ส่วินลดี 30% สำาหริบัค่าหอ้งพัก เมื�อเขา้ริกัษาแบบ
ผู้่้ป้ว่ิยใน 

• ส่วินลดี 10% สำาหริบัค่าริกัษาพยาบาลผู้่้ป้่วิยใน-
นอก

• ส่วินลดี 5 - 10% สำาหริบัค่าบริกิาริค่าทันต้กริริม

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

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บตั้ริหลัก) ท่�มย่อดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริ
เฉล่�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื 
จา่ยเบ่�ยป้ริะกันช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด
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- ใช้สิ้ทธิ�ได้ 1 คริั�งต่้อป้ต่ี้อท่านเท่านั�น นับริวิมทกุช้อ่ง
ทาง และ ขอสงวินสิทธิ�การิจอง 1 สิทธิ�ต่้อการิจอง 
1 คริั�ง

- สิทธพิิเศษน่� ไม่สามาริถโอนสิทธิ�ให้ผู้่้อื�น หริอื แลก
เป้ล่�ยนได้

- ต้ริวิจสอบริายละเอย่ดเพิ�มเติ้มเก่�ยวิกับการิบริกิาริ 
เงื�อนไข และ ข้อยกเวิ้น ของบริิการิต่้าง ๆ ได้ท่�  
THE WISDOM Contact Center 02-8888899 
หริอื ช้อ่งทางไลน ์@KBank Live เมน่ THE WISDOM 
PRIVILEGE

- สงวินสิทธิ�การิใหบ้ริกิาริ เฉพาะลก่ค้าท่�ป้ฎิบติั้ต้ามขั�น
ต้อนการิจองสิทธิ� 

- ไมอ่นุโลมการิใช้สิ้ทธิ�ผิู้ดเงื�อนไขทกุกริณ่์ (การิเขา้ใช้้
บริกิาริโดยไมจ่องล่วิงหน้า ไมอ่นุโลมทกุกริณ่์)

- ธนาคาริสงวินสิทธิ�ในการิจำากัดจำานวินล่กค้าต่้อ
เดือนท่�ใช้บ้ริกิาริ

- ท่านสามาริถเป้ล่�ยนแป้ลง และ แก้ไขวินันัดหมาย 
โดยแจง้ล่วิงหน้าอย่างน้อย 5 วินัทำาการิ ได้ท่�ช้อ่ง
ทางไลน ์@KBank Live เมน่ THE WISDOM  
PRIVILEGE

- กริณุ์าแสดงเอกสาริยืนยันการิจองสิทธิ� พริอ้มกับ
บตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย ณ์ เคานเ์ต้อริโ์ริงพยาบาล

บรกิารปรกึษาแพื่ทยิอ์อนไลน ์ต้ลอดี 24 ช้มั.  
จาก Samitivej Virtual Hospital 

ป้ริกึษาแพทยทั์�วิไป้ของสมิติ้เวิช้ 15 นาท่ (ยกเวิน้แพทยเ์ฉพาะทาง) 
โดยไมม่ค่่าใช้จ้า่ย

วิิธีีการรับสิทธีิ�: กริุณ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้าผู่้าน THE WISDOM 
Contact Center 02-8888899 
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ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- สำาหริบัผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บัต้ริหลัก) 
เท่านั�น

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

- สิทธิ�มจ่ำานวินจำากัด

- สิทธพิิเศษน่� ไมส่ามาริถโอนสิทธิ�ใหผู้่้้อื�น หริอื 
แลกเป้ล่�ยนได้ 

- ขอสงวินสิทธิ�ในการิเป้ล่�ยนแป้ลงข้อกำาหนด และ
เงื�อนไขโดยมต้ิ้องแจง้ใหท้ริาบล่วิงหน้า

สิทธีพิิื่เศษหลากหลายิจากเครอ่โรงพื่ยิาบาลช้ั�นนำา

สิทธีพิิื่เศษจากเครอ่โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่   
โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่ ซ. ศ่นยิว์ิจิยัิ

• รบัส่วินลดี 20%  สำาหริับค่าห้องพักผู้่้ป้่วิยใน 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)

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

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

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่พัื่ทยิา

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

• รบัส่วินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้วิคัซ์น่ และ 
หมวิดยาพิเศษ)

• รบัส่วินลดี 15% สำาหริบัค่าข่ดหนิป่้น

• รบัส่วินลดี 5% สำาหริบัค่าทันต้กริริมทั�วิไป้ และ 
ทันต้กริริมเด็ก ยกเวิน้ทันต้กริริมใส่ฟินัป้ลอมและควิามงาม
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โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่จนัทบุรี

• รบัส่วินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ยาพิเศษ)

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

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่ระยิอง

• รบัส่วินลดี 10% สำาหริบัค่าห้องผู้่้ป้่วิยใน (ยกเวิน้
ห้อง ICU, CCU, NS, LR, ค่าอาหาริ ค่าบริิการิ
พยาบาล และ ค่าบริกิาริโริงพยาบาล)

• รบัส่วินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่ายาพิเศษ และ ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษ)

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่อดุีร

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

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

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่ข้อนแก่น

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

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

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่พิื่ษณุโลก

• รบัส่วินลดี 10%  สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้่ วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้หอ้ง ICU และ CCU)
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• รบัส่วินลดี 5%  สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าอปุ้กริณ์พิ์เศษ ค่ายาพิเศษ ค่าวิคัซ์น่ทุกป้ริะเภท 
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษ ค่า LAB และ ริายการิเหมาจา่ย
ทกุริายการิ)

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่หวัิหนิ

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

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

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

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่ภัเ่ก็ต้

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

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

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่สมุัยิ

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

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

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

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

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่เม่ัองราช้

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

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

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่สุราษฎร์

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

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

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่ต้ราดี

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

• รบัส่วินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าอปุ้กริณ์พิ์เศษ ค่ายาพิเศษ ค่าวิคัซ์น่ทุกป้ริะเภท 
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษค่า LAB และ ริายการิเหมาจา่ยทกุ
ริายการิ)
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โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่สนามัจนัทร์

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

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

โรงพื่ยิาบาลกรงุเทพื่ราช้สีมัา

• รบัส่วินลดี 10%  สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้่ วิ ย ใ น 
(ยกเวิน้ห้อง ICU, CCU, NS, LR, ค่าอาหาริ ค่า
บริกิาริพยาบาล และ ค่าบริกิาริโริงพยาบาล)

• รบัส่วินลดี 10%  สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่ายาพิเศษ เวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษ )

โรงพื่ยิาบาลเกาะช้า้งอนิเต้อรเ์นช้ั�นแนล

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

• รบัส่วินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่าแพทย ์
ค่าอปุ้กริณ์พิ์เศษ ค่ายาพิเศษ ค่าวิคัซ์น่ทุกป้ริะเภท 
ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษค่า LAB และ ริายการิเหมาจา่ยทกุ
ริายการิ)
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สิทธีพิิื่เศษจากเครอ่โรงพื่ยิาบาลสมิัติ้เวิช้

โรงพื่ยิาบาลสมิัติ้เวิช้ สุขุ้มัวิทิและศรนีครนิทร์

• รบัส่วินลดี 30% ค่าหอ้งพักผู้่้ป้ว่ิยใน เฉพาะ 3 คืน
แริก (ยกเวิน้ค่าแพทย ์ค่าอาหาริ ค่าบริกิาริพยาบาล 
ค่ายาพิเศษ ค่าเคริื�องมอืพิเศษ เวิช้ภัณ์ฑ์พิ์เศษ และ 
ริายการิเหมาจา่ย)

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

โรงพื่ยิาบาลสมิัติ้เวิช้ ไช้น่าทาวิน์

• รบัส่วินลดี 15% สำาหริบัค่ายา, LAB, ค่า X-RAY 
(ยกเวิน้ค่า LAB พิเศษ, ค่า X-RAY พิเศษ และ ค่ายา
พิเศษ)

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

โรงพื่ยิาบาลสมิัติ้เวิช้ ธีนบุรี

• รบัส่วินลดี 20% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้่ วิ ย ใ น 
(ยกเวิ้นห้อง ICU, OR, NS ไม่ริวิมค่าแพทย ์ ค่า
บริกิาริพยาบาล และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่วินลดี 10% สำาหริบัค่ายา ค่าต้ริวิจวิเิคริาะห ์
(ยกเวิน้ค่าแพทย ์ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ค่า LAB พิเศษ ค่ายา
พิเศษ ค่าเคริื�องมอืพิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)
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โรงพื่ยิาบาลสมิัติ้เวิช้ ศรรีาช้า

• รบัส่วินลดี 15% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้่ วิ ย ใ น 
(ยกเวิ้นห้อง ICU, OR, NS ไม่ริวิมค่าแพทย ์ ค่า
บริกิาริพยาบาล และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่วินลดี 10% สำาหริบัค่ายา ค่าต้ริวิจวิเิคริาะห ์
(ยกเวิน้ค่าแพทย ์ค่าเวิช้ภัณ์ฑ์ ์ค่า LAB พิเศษ ค่ายา
พิเศษ ค่าเคริื�องมอืพิเศษ และ ริายการิเหมาจา่ย)

โรงพื่ยิาบาลสมิัติ้เวิช้ ช้ลบุรี

• รบัส่วินลดี 15% สำา ห ริับ ค่ า ห้ อ ง พั ก ผู้่้ ป้่ วิ ย ใ น 
(ยกเวิ้นห้อง ICU, OR, NS ไม่ริวิมค่าแพทย ์ ค่า
บริกิาริพยาบาล และ ค่าอาหาริ)

• รบัส่วินลดี 10% สำาหริบัค่ายา (ยกเวิน้ค่ายาพิเศษ 
และ ริายการิเหมาจา่ย)

วิธิีกีารรบัสิทธีิ� :กริณุ์าช้ำาริะผู่้านบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย เท่านั�น

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�:

- ส่วินลดของแต่้ละโริงพยาบาลอาจแต้กต่้างกันไป้
ต้ามเงื�อนไขท่�ทางโริงพยาบาลกำาหนด และ เฉพาะโริง
พยาบาลท่�ริว่ิมริายการิ เท่านั�น

- กริณุ์าสอบถามส่วินลด และ เงื�อนไขต่้าง ๆ กับทาง
โริงพยาบาลก่อนใช้บ้ริกิาริ

- ธนาคาริ และ โริงพยาบาลขอสงวินสิทธิ�การิ
เป้ล่�ยนแป้ลง แก้ไข หริอื ยกเลิก สิทธพิิเศษดังกล่าวิ 
โดยไมต้่้องแจง้ใหท้ริาบล่วิงหน้า
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สิทธีพิิื่เศษ VIP Service จาก BDMS Wellness Clinic

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

• บริกิาริท่�จอดริถฟิริ ่8 ช้ั�วิโมง (ต้ามเวิลาทำาการิของ
คลินิก)

• ฟิริ ่Wi-Fi

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

วิธิีกีารรบัสิทธีิ� : กริณุ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้าก่อนเขา้ริบับริกิาริอย่าง

น้อย 1 วินัทำาการิ โทริ. 02-8269999 สำาหริบัการิใช้บ้ริกิาริท่�ห้อง

ริบัริอง Lounge ช้ั�น 2

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- สิทธพิิเศษสำาหริบัลก่ค้าผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริ
ไทย (บตั้ริหลัก) เท่านั�น

- กริุณ์าแสดงบัต้ริเดอะวิิสดอมกสิกริไทยเพื�อริับ
บริกิาริท่�เคานเ์ต้อริช์้ั�น 2 

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามท่�บริษัิทกำาหนด

สิทธีพิิื่เศษ VIP Service จากเครอ่โรงพื่ยิาบาลพื่ญาไท 
และ โรงพื่ยิาบาลเปาโล พื่หลโยิธีนิ

 • บริกิาริริถพยาบาลฉุกเฉินฟิริ ่ 1 คริั�งต่้อป้ี สำาหริบัผู้่้ป้่วิยใน 

เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บตั้ริหลัก) เท่านั�น

(ริพ.พญาไท 1, 2, 3, นวิมินทริ ์ใหบ้ริกิาริเฉพาะภายในจงัหวิดักริงุเทพฯ 

เท่านั�น ไมร่ิวิมพื�นท่�ป้ริมิณ์ฑ์ล / ริพ.พญาไท ศริร่ิาช้า ใหบ้ริกิาริเฉพาะ

ภายในจงัหวิดัช้ลบุริ ่เท่านั�น) (เฉพาะค่าริถ ไมร่ิวิมค่าแพทย)์
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• บริกิาริริบัริองด้วิยริะบบ Fast Track โดยต้้องม่การิ
นัดหมายล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินัทำาการิ ผู่้านทาง 
Call Center

• บริิการิลงทะเบ่ยนริะบุพิกัดท่�อย่่อาศัยด้วิยริะบบ 
GPS (BES) เพื�อเริย่กริถพยาบาลฉกุเฉิน

• บริกิาริพนักงานด่แลติ้ดต้าม ต้ลอดทุกเส้นทางการิ
ริบับริกิาริ โดยต้้องมก่ารินัดหมายล่วิงหน้าอยา่งน้อย 
24 ช้ม. ผู่้านทาง Call Center  

• บริิการิห้องริับริอง VIP หริือ Zone VIP (ถ้าม่) 
สำาหริบัผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บัต้ริหลัก 
และ บตั้ริเสริมิ) พริอ้มผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่านโดยต้้องมก่าริ
จองล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินัทำาการิ ผู่้านทาง Call 
Center 

• บริิการิให้คำาป้ริึกษาสุขภาพฟิริ่ โดยพยาบาลผู้่้
เช้่�ยวิช้าญ และ ริบัจองบริกิาริต่้างๆ เป้น็กริณ่์พิเศษ 
ผู่้านทาง Call Center 

• บริกิาริท่�จอดริถ 1 - 3 คัน ต้ามแต่้ควิามเหมาะสมท่�
โริงพยาบาลพญาไท 1, 2 และ 3

• บริกิาริ Valet Parking

วิธิีกีารรบัสิทธีิ� : กริณุ์าสอบถามล่วิงหน้าก่อนเขา้ริบับริกิาริอยา่งน้อย 

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

โริงพยาบาลเป้าโล พหลโยธนิ โทริ. 02-2717000

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- กริุณ์าแสดงบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทยเพื�อเข้าใช้้
บริกิาริ

- การิให้บริกิาริขึ�นอย่่กับจำานวินเจา้หน้าท่�ผู้่้ให้บริกิาริ 
และ เวิลาท่�ล่กค้าเข้าริบับริกิาริ กริณุ์าสำาริองสิทธิ�
ล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 วินั

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามท่�โริงพยาบาลกำาหนด

 41 |   THE PRIVILEGE BOOK



สิทธีิพิื่เศษ VIP Service จาก โรงพื่ยิาบาลเมัดีพื่ารค์ 
(MedPark Hospital) 

• บริิการิห้องริับริอง Evergreen Lounge ช้ั�น M 
สามาริถพาผู้่้ติ้ดต้ามมาได้ 1 ท่าน 

• ริบัส่วินลด 5% สำาหริบัค่ายา ยกเวิน้กลุ่มยาพิเศษ 
ได้แก่ กลุ่มยาค่โม, กลุ่มยาฮอริโ์มน, วิคัซ์น่, ยาริาคา
พิเศษ (Net Price), ยาสมุนไพริ และ ริายการิยาซ์ึ�ง
ทำาริายการิส่งเสริมิการิขายแล้วิ 

• ริบัส่วินลดค่าหอ้งพัก 10% สำาหริบัค่าหอ้งผู้่้ป้ว่ิยใน 
(ยกเวิน้ค่าบริกิาริโริงพยาบาล ค่าบริกิาริพยาบาล 
และ ค่าอาหาริ)

• ริบัส่วินลด 5% ของศ่นยทั์นต้กริริม (ข่ดหนิป่้น, คริอบ
ฟินั, ทันต้กริริมฟิอกส่ฟินั และ ทันต้กริริมริากเท่ยม)

วิิธีีการรับสิทธีิ�:   กริุณ์านัดหมายล่วิงหน้า อย่างน้อย 1 วิัน  

ท่� Patient Access Center 02-0233333 ต้ลอด 24 ช้ม.

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- สิทธพิิเศษสำาหริบัลก่ค้าผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริ
ไทย (บตั้ริหลัก) เท่านั�น

- กริุณ์าแสดงบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทยเพื�อเข้าใช้้
บริกิาริ

- ส่วินลดน่�ไมส่ามาริถแลก หริอื ทอนเป้น็เงนิสด และ 
ไมส่ามาริถใช้ร้ิว่ิมกับริายการิส่งเสริมิการิขายอื�น ๆ

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามท่�ทางธนาคาริกำาหนด

สิทธีพิิื่เศษ VIP Platinum Member จาก โรงพื่ยิาบาล
พื่ระรามัเก้า 

• บริกิาริหอ้งริบัริอง VIP Lounge สำาหริบัผู้่้ถือบัต้ริ
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บัต้ริหลัก) พริอ้มผู้่้ติ้ดต้าม 
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1 ท่านโดยต้้องม่การิจองล่วิงหน้าอย่างน้อย 2 วินั
ทำาการิ ผู่้านทาง Call Center 

• ริับชุ้ดต้้อนริับสำาหริับคนไข้ ท่� เข้ า พัก ผู้่้ป้่วิยใน  
(Welcome Set) สำาหริบัผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บตั้ริหลัก) จำานวิน 1 คริั�งต่้อป้ ี

• บริกิาริท่�จอดริถ 4 คัน ท่�ช้ั�น 3B ของอาคาริ A สำาหริบั
ผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บตั้ริหลัก) 

• ริบัส่วินลดพิเศษ ได้แก่ 

 - ส่วินลด 20% สำาหริบัค่าหอ้งพักผู้่้ป้ว่ิยใน  
 (ยกเวิน้หอ้ง ICU และ CCU ไมร่ิวิมค่าแพทย ์ 
 ค่าบริกิาริพยาบาล และค่าอาหาริ) 

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

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

 - ส่วินลด 10% สำาหริบับริกิาริจาก W9   
 Clinic (ต้ามเงื�อนไขของ W9 Clinic)

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�:  กริณุ์าสำาริองสิทธิ� VIP Platinum Member ต้้อง

แสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย ท่�แผู้นกเวิช้ริะเบย่น ช้ั�น 1 อาคาริ B 

หริอื แผู้นกเวิช้ริะเบย่น ช้ั�น 2 อาคาริ A หริอื แผู้นกการิเงนิ ก่อนเขา้ริบั

บริกิาริ

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- สิทธพิิเศษสำาหริบัลก่ค้าผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริ
ไทย (บตั้ริหลัก) เท่านั�น

- ติ้ดต่้อสอบถามขอ้ม่ล Call Center โทริ.1270

- กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บตั้ริหลัก) 
หริอื แสดงสติ้กเกอริเ์ดอะวิสิดอมกสิกริไทยท่�กริะจกริถ 
เพื�อใช้บ้ริกิาริท่�จอดริถพิเศษ
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- สิทธปิ้ริะโยช้นน่์�ไมส่ามาริถแลกเป้ล่�ยน หริอื ทอนเป็้น
เงนิสด หริอื โอนสิทธใิหแ้ก่ผู้่้อื�นได้ และ ไมส่ามาริถใช้้
ริว่ิมกับส่วินลดหริอื โป้ริโมช้ั�นอื�น ๆ ได้

- สิทธพิิเศษ VIP Platinum Member ท่�โริพยาบาล
พริะริามเก้า ใช้สิ้ทธิ�ได้ตั้�งแต่้วินัท่� 1 มกริาคม 2566 
– 31 ธนัวิาคม 2566

สิทธีพิิื่เศษ VIP Service จากสถืาบันสุข้ภัาพื่และควิามั
งามัต้รยัิญา

• บ ริิก า ริ ห้ อ ง ริับ ริ อ ง  V I P  สำา ห ริับ ผู้่้ ถื อ บั ต้ ริ 
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย (เฉพาะบัต้ริหลัก) พริอ้มผู้่้
ติ้ดต้าม 1 ท่าน โดยต้้องมก่าริจองล่วิงหน้าอยา่งน้อย  
1 วินัทำาการิ ผู่้านทาง Call Center 02-1295500

• บริกิาริท่�จอดริถพิเศษสำาหริบัลก่ค้า 
เดอะวิสิดอมกสิกริไทย (จำานวินจำากัด)

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

  •    นวิตั้กริริมสแกนริา่งกาย 3 มติิ้ท่�สามาริถวิเิคริาะห ์
        ริา่งกายได้แมน่ยำาแบบ 360 องศา

  •    โช้วิร์ิป่้ริา่งของคณุ์ในแบบ 3 มติิ้

  •    แสดงเส้นริอบตั้วิของริา่งกายโดยละเอย่ด

  •    วิเิคริาะหไ์ขมนัในทกุ ๆ ส่วินของริา่งกาย

  •    กำาหนดเป้า้หมายในการิวิางแผู้นดแ่ลริป่้ริา่ง และ  
       แผู้นการิออกกำาลังกายเฉพาะบุคคล

  •    วิเิคริาะหค์วิามเส่�ยงด้านสุขภาพ

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�:  กริณุ์าสำาริองสิทธิ�โดยการินัดหมายล่วิงหน้าก่อนเขา้

ริับบริิการิอย่างน้อย 1 วิันทำาการิ ผู่้านทาง Cal l  Center  

โทริ. 02-1295500
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ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�สำาหริบัลก่ค้าผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(เฉพาะบตั้ริหลัก) และ สามาริถเขา้ใช้บ้ริกิาริได้ตั้�งแต่้
วินัท่� 1 มกริาคม 2566 - 31 ธนัวิาคม 2566 เท่านั�น

- กริุณ์าแสดงบัต้ริเดอะวิิสดอมกสิกริไทย และ ลง
ทะเบย่นเพื�อเป้ดิป้ริะวิติั้การิริกัษาก่อนเขา้ริบับริกิาริ 

- การิให้บริกิาริต้ริวิจสแกนริา่งกาย 3 มิติ้ ขึ�นอย่่กับ
จำานวินเจา้หน้าท่�ผู้่้ใหบ้ริกิาริ และ เวิลาท่�ลก่ค้าเขา้ริบั
บริกิาริ 

- สิทธพิิเศษบริกิาริท่�จอดริถพิเศษ มจ่ำานวินจำากัด ขึ�น
อย่่กับจำานวินล่กค้าท่�เข้าริับบริิการิในวิันดังกล่าวิ 
กริณุ์าแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทยกับเจา้หน้าท่� 
ณ์ ลานจอดริถของโริงพยาบาล

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามท่�โริงพยาบาลกำาหนด

บรกิารฟิิต้เนส ณ โรงแรมั และ ฟิิต้เนสคลับช้ั�นนำาทั�งใน
กรงุเทพื่ และ ต่้างจงัหวิดัี  (Fitness Privilege)

ริบัสิทธพิิเศษในการิเขา้ใช้บ้ริกิาริฟิิต้เนส ได้ท่�

กรงุเทพื่ฯ และ ปรมิัณฑล

Absolute You คริสิตั้ลพาริค์ 
เอกมยั-ริามอนิทริา 

Absolute You เดอะเซ์อริเ์คิล 
ริาช้พฤกษ ์

Absolute You มาริเ์ก็ต้เพลส  
นางล้ินจ่ ่
 

Absolute You ลาวิลิล่า อาริย่์

 
 
 

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

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

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

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

02-5150868 
 

02-0500214 
 

02-2872099 
 
 

02-0610709

 
 
 

สถานบริกิาริช้ั�นนำา โทริศัพท์ หมายเหตุ้
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Absolute You อมัรินิทริพ์ลาซ์า่ 
เพลินจติ้ 
 

Absolute You อาริเ์อสย่ ทาวิเวิอริ ์
 
 

Atrium Athletic Club อาคาริทิป้โก้

 
 
SO/ FIT โริงแริมโซ์ แบงคอก 

 
 
 
 
Thana City Country Club

 
Cascade Club 

 
 
 
WE Fitness แคริาย 

 
 
WE Fitness เจ อเวินิวิ ทองหล่อ

 
 
WE Fitness ป่ิ้นเกล้า

 
 
WE Fitness ริชั้โยธนิ

 
 
WE Fitness โริงแริม วิ ่กริงุเทพฯ

 
 
WE Fitness เอกมยั

 
 
WE Fitness เอสพลานาด 
ริชั้ดาภิเษก

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

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

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 10.00 – 17.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 12.00 - 20.00 น. 

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

สามาริถใช้บ้ริกิาริได้ทกุวินั เวิลา 06.00 
– 22.00 น. 

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

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 17.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. 

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 17.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. 

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 17.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. 

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 17.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. 

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 17.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. 

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 17.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. 

วินัจนัทริ ์- ศุกริ ์เวิลา 06.00 - 17.00 น. 
วินัเสาริ ์– อาทิต้ย ์และ วินัหยุดนักขตั้ฤกษ ์
เวิลา 08.00 - 22.00 น. 

02-2524400 
 
 

02-2584020 
 
 

02-2714200

 
 
02-6240000

 
 
 
 
02-1722300

 
02-6766969

 
 
 
02-0593939 ต่้อ 1 
และต่้อ 5

 
02-0593939 ต่้อ 2 
และต่้อ 1

 
02-0593939 ต่้อ 1 
และต่้อ 4

 
02-0593939 ต่้อ 1 
และต่้อ 1

 
02-0593939 ต่้อ 2 
และต่้อ 2 
 

02-0593939 ต่้อ 1 
และต่้อ 2

 
02-0593939 ต่้อ 1 
และต่้อ 3

สถานบริกิาริช้ั�นนำา โทริศัพท์ หมายเหตุ้
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ต่้างจงัหวิดัี

ข้อนแก่น  
Fitness First เซ์น็ทริลั ขอนแก่น 
 

 
ช้ลบุร ี
Fitness First เซ์น็ทริลั ช้ลบุริ่

 
เช้ยีิงใหม่ั 
DusitD2 

นครราช้สีมัา 
Fitness First เดอะมอลล ์
นคริริาช้ส่มา 

ภัเ่ก็ต้ 
Alpha Health Club

 
ระยิอง 
Foresto Fitness Club

สงข้ลา 
Factfit 

สุราษฎรธ์ีานี 
Fitness Lifestyle สุริาษฎริธ์าน่

อดุีรธีานี 
9D Sport Complex 

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

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

สามาริถใช้บ้ริกิาริได้ทกุวินั เวิลา 07.00 
– 22.00 น.

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

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

สามาริถใช้บ้ริกิาริได้ทกุวินั เวิลา 09.00 
– 21.00 น. 

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

สามาริถใช้บ้ริกิาริได้ทกุวินั เวิลา 09.00 
– 21.00 น. 

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

02-1186665

 
 
 
 
02-1186665

 
053-999999

 
02-1186665

 
 
 
076-612655-6 
094-2639145

 
092-3592856 
 
098-8292989

 
080-8374295

 
042-110487

สถานบริกิาริช้ั�นนำา โทริศัพท์ หมายเหตุ้

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

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�:

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บตั้ริหลัก) ท่�มย่อดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริ
เฉล่�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื 
จา่ยเบ่�ยป้ริะกันช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด

- กริณุ์าต้ริวิจสอบเงื�อนไข และ เวิลาในการิใหบ้ริกิาริ
ท่�ฟิิต้เนสท่�ใหบ้ริกิาริ

- สิทธิพิเศษน่� ไม่สามาริถโอนให้กับผู้่้อื�น หริือ แลก
เป้ล่�ยนได้

- สงวินสิทธิ�การิเขา้ใช้บ้ริกิาริ 1 คริั�งต่้อวินัต่้อบตั้ริ ใน
แต่้ละสถานบริกิาริ เท่านั�น หากใช้เ้กินกวิา่ท่�กำาหนด 
ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�เก็บค่าบริิการิริายวิันต้าม
อตั้ริาท่�สถานบริกิาริกำาหนด
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- จำากัดจำานวินผู้่้ใช้บ้ริกิาริส่งสุดในการิเขา้ใช้บ้ริกิาริ ใน
ช้่วิงเวิลาเด่ยวิกัน หริอื ต่้อวินั โป้ริดสอบถามริาย
ละเอ่ยดจากสถานบริิการิแต่้ละแห่ง ก่อนเข้าใช้้
บริกิาริ

- ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ไม่ริบัผิู้ดช้อบค่าใช้้จา่ยท่�เกิด
ขึ�นจากการิเขา้ใช้บ้ริกิาริเกินจากริะยะเวิลาท่�ธนาคาริ
กำาหนด

- สงวินสิทธิ�เฉพาะลก่ค้าท่�ป้ฎิบติั้ต้ามกฎขอ้บงัคับของ
แต่้ละสถานบริกิาริ ริวิมถึงการิต้ริวิจสอบสิทธิ�ของผู้่้
เขา้ริบับริกิาริต้ามเงื�อนไขของสถานบริกิาริแต่้ละแหง่
ก่อนใช้บ้ริกิาริ หากผิู้ดเงื�อนไขท่�กำาหนด ธนาคาริขอ
สงวินสิทธิ�ริะงบัการิเขา้ใช้บ้ริกิาริ

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

บรกิารทำาควิามัสะอาดีและฆ่่าเช้่�อโรคจาก  
De Hygienique (Thailand) 

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

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�: กริณุ์าสำาริองสิทธิ�โดยการินัดหมายล่วิงหน้าอยา่งน้อย 
3 วินัทำาการิ ผู่้าน THE WISDOM Contact Center 02-8888899

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บตั้ริหลัก) ท่�มย่อดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริ
เฉล่�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื 
จา่ยเบ่�ยป้ริะกันช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด

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

- สิทธพิิเศษมจ่ำานวินจำากัด

- สิทธพิิเศษน่� ไมส่ามาริถโอนสิทธิ�ใหผู้่้้อื�น หริอื แลกเป้ล่�ยนได้

- สอบถามริายละเอย่ดเพิ�มเติ้ม โทริ. 02-2817103
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THE 

SYMBOL 

OF YOUR 

JOURNEY



The Symbol  
of Your Journey

บรกิารหอ้งรบัรองพิื่เศษ ณ สนามับินช้ั�นนำาทั�วิโลก   
(Priority Pass Airport Lounge)

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

บริกิาริห้องริบัริองพิเศษ ณ์ สนามบินช้ั�นนำาทั�วิโลก (Priority Pass 
Airport Lounge) ให้บริกิาริเฉพาะในส่วินของห้องริบัริอง สำาหริบั
บริกิาริเสริมิอื�น ๆ อาทิเช้น่ ห้องอาบนำา อาจจะม่การิคิดค่าใช้บ้ริกิาริ 
(ค่าใช้จ้า่ยบริกิาริเสริมิต่้าง ๆ เป้น็ไป้ต้ามท่�หอ้งริบัริองกำาหนด)

หากมก่าริเขา้ใช้บ้ริกิาริหอ้งริบัริอง ณ์ สนามบนิสุวิริริณ์ภม่,ิ สนามบนิ
ดอนเมือง และ สนามบินภายในป้ริะเทศ (และ/หริอื หอ้งริบัริองท่�ริองริบั
บตั้ริ Priority Pass Airport Lounge) ทางธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ใน
การิเริย่กเก็บค่าใช้บ้ริกิาริต้ามอตั้ริาท่�หอ้งริบัริองกำาหนด โดยธนาคาริ
จะเริ่ยกเก็บพริ้อมใบแจ้งยอดบัญช้่บัต้ริเคริดิต้ (ธนาคาริไม่อนุโลม
ยกเวิน้ค่าบริกิาริในทกุกริณ่์)

ท่านสามาริถศึกษาริายละเอย่ด เงื�อนไขการิเขา้ใช้บ้ริกิาริเพิ�มเติ้มได้ท่� 
www.prioritypass.com

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- ตั้�งแต่้วินัท่� 1 กริกฎาคม 2566 เป้น็ต้้นไป้ ธนาคาริ
ขอสงวินสิทธิในการิต่้ออายุบัต้ริ Priority Pass  
เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บตั้ริหลัก) ท่�
มย่อดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริเฉล่�ย 6 เดือน 
ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื จา่ยเบ่�ยป้ริะกัน
ช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด
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- สำาหริบัผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บัต้ริหลัก) 
เท่านั�น และ บตั้ริ Priority Pass 1 ใบใช้ส้ำาหริบัลก่ค้า
ผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย พริอ้มผู้่้ติ้ดต้าม 1 
ท่านต่้อคริั�ง เท่านั�น

- หากมผู้่่้ติ้ดต้ามเกินจำานวินท่�กำาหนด ลก่ค้าจะต้้องเส่ย
ค่าบริิการิต้ามอัต้ริาท่�ห้องริับริองกำาหนด โดย
ธนาคาริจะเริ่ยกเก็บพริ้อมใบแจ้งยอดบัญช้่บัต้ริ
เคริดิต้

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

บรกิารหอ้งรบัรองพิื่เศษ Miracle Lounge ณ สนามับิน
สุวิรรณภั่มัิ (Miracle Lounge @Suvarnabhumi  
Airport)

บรกิารหอ้งรบัรองพิื่เศษ Miracle Lounge ณ สนามับิน
ดีอนเม่ัอง (Miracle Lounge @Don Mueang Airport)

บริการห้องรับรองพิื่เศษ Coral Lounge ณ สนามับิน
ภัมิ่ัภัาค (Domestic Coral Lounge)

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

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�: กริณุ์าริบัสิทธิ�ผู่้านช้อ่งทางไลน ์@KBank Live เมน่ 
THE WISDOM PRIVILEGE ก่อนเขา้ใช้บ้ริกิาริทกุคริั�ง
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ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle 
Lounge ณ์ สนามบนิสุวิริริณ์ภม่ิ

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บตั้ริหลัก) ท่�มย่อดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริ
เฉล่�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื 
จา่ยเบ่�ยป้ริะกันช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด

- การิใช้้สิทธิ�ริับบริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle 
Lounge ต้้องม่ช้ื�อบนบัต้ริท่�นั�ง (Boarding Pass) 
ต้ริงกับผู้่้ถือบัต้ริ เท่านั�น ผู้่้ถือบัต้ริไม่สามาริถโอน
สิทธิ�ใหผู้่้้โดยสาริท่านอื�นได้ และ สามาริถใช้สิ้ทธิ�เพิ�ม
สำา ห ริับ ผู้่้ ติ้ ด ต้ า ม ไ ด้  1  ท่ า น ต่้ อ ก า ริ เ ดิ น ท า ง  
1 คริั�ง โดยจะต้้องเดินทางในเท่�ยวิบนิเด่ยวิกัน เท่านั�น 
และ สามาริถใช้ไ้ด้ไมเ่กิน 2 สิทธิ�ต่้อวินั หากผู้่้ถือบตั้ริ
ม่ผู้่้ติ้ดต้ามเกินกวิ่าท่�ธนาคาริกำาหนดสามาริถใช้้
บริกิาริได้ โดยผู้่้ถือบัต้ริจำาต้้องเส่ยค่าใช้จ้า่ยเพิ�มใน
อตั้ริาท่�ทางหอ้งริบัริองกำาหนด

- สิทธิ�การิใช้้ห้องริับริองพิเศษ Miracle Lounge  
2 ช้ั�วิโมงต่้อคริั�ง หากเกินเวิลาท่�กำาหนด ผู้่้ถือบัต้ริ
ต้้องเส่ยค่าธริริมเน่ยมต้ามอัต้ริาท่�ห้องริับริอง
กำาหนด

- กริณ่์ผู้่้ถือบตั้ริใช้บ้ริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle 
Lounge แล้วิ หากเท่�ยวิบนิมเ่หตุ้ขดัขอ้งภายหลัง ผู้่้
ถือบตั้ริไมส่ามาริถกลับมาใช้สิ้ทธิ�ซ์ำาของเท่�ยวิบนินั�น
ได้อก่

- เด็กท่�อายุน้อยกวิา่ 3 ป้ ีสามาริถเขา้ใช้บ้ริกิาริได้โดย
ไมต้่้องช้ำาริะค่าใช้จ้า่ยเพิ�มเติ้ม

- สามาริถใช้้บริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle 
Lounge ได้ ณ์ อาคาริผู้่้โดยสาริขาออกภายใน
ป้ริะเทศ หริอื ริะหวิา่งป้ริะเทศ จำานวิน 10 จดุ บริเิวิณ์ 
Concourse A C D F และ G
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ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle 
Lounge ณ์ สนามบนิดอนเมอืง

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บตั้ริหลัก) ท่�มย่อดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริ
เฉล่�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื 
จา่ยเบ่�ยป้ริะกันช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด

- การิใช้้สิทธิ�ริับบริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle 
Lounge ต้้องม่ช้ื�อบนบัต้ริท่�นั�ง (Boarding Pass) 
ต้ริงกับผู้่้ถือบัต้ริ เท่านั�น ผู้่้ถือบัต้ริไม่สามาริถโอน
สิทธิ�ใหผู้่้้โดยสาริท่านอื�นได้ และ สามาริถใช้สิ้ทธิ�เพิ�ม
สำาหริบัผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่านต่้อการิเดินทาง 1 คริั�ง โดย
จะต้้องเดินทางในเท่�ยวิบินเด่ยวิกัน เท่านั�น และ 
สามาริถใช้ไ้ด้ไมเ่กิน 2 สิทธิ�ต่้อวินั หากผู้่้ถือบตั้ริมผู้่่้
ติ้ดต้ามเกินกวิา่ท่�ธนาคาริกำาหนดสามาริถใช้บ้ริกิาริ
ได้ โดยผู้่้ถือบัต้ริจำาต้้องเส่ยค่าใช้้จ่ายเพิ�มในอตั้ริา
ท่�ทางหอ้งริบัริองกำาหนด

- สิทธิ�การิใช้ห้้องริบัริองพิเศษ Miracle Lounge 2 
ช้ั�วิโมง ต่้อคริั�ง หากเกินเวิลาท่�กำาหนด ผู้่้ถือบตั้ริต้้อง
เส่ยค่าธริริมเน่ยมต้ามอตั้ริาท่�หอ้งริบัริองกำาหนด

- กริณ่์ผู้่้ถือบตั้ริใช้บ้ริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Miracle 
Lounge แล้วิ หากเท่�ยวิบนิมเ่หตุ้ขดัขอ้งภายหลัง ผู้่้
ถือบตั้ริไมส่ามาริถกลับมาใช้สิ้ทธิ�ซ์ำาของเท่�ยวิบนินั�น
ได้อก่

- เด็กท่�อายุน้อยกวิา่ 3 ป้ ีสามาริถเขา้ใช้บ้ริกิาริได้โดย
ไมต้่้องช้ำาริะค่าใช้จ้า่ยเพิ�มเติ้ม

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

- สามาริถใช้้บริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle 
Lounge ได้ ณ์ อาคาริผู้่้โดยสาริขาออกริะหวิ่าง
ป้ริะเทศ   (อาคาริ 1 ช้ั�น 4)
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- สามาริถใช้้บริิการิห้องริับริองพิเศษ Miracle 
Lounge ได้ ณ์ อาคาริผู้่้โดยสาริภายในป้ริะเทศ 
(อาคาริ 2 ช้ั�น 3) ฝั� งผู้่้โดยสาริขาออกภายในป้ริะเทศ 
ริะหวิา่งทางเดินไป้ Pier 5  

ข้้อกำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: บริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Coral 
Lounge ณ์ สนามบนิภม่ภิาค

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บตั้ริหลัก) ท่�มย่อดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริ
เฉล่�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื 
จา่ยเบ่�ยป้ริะกันช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด

- การิใช้้สิทธิ�ริับบริิการิห้องริับริองพิเศษ Coral 
Lounge ต้้องม่ช้ื�อบนบัต้ริท่�นั�ง (Boarding Pass) 
ต้ริงกับผู้่้ถือบัต้ริ เท่านั�น ผู้่้ถือบัต้ริไม่สามาริถโอน
สิทธิ�ใหผู้่้้โดยสาริท่านอื�นได้ และ สามาริถใช้สิ้ทธิ�เพิ�ม
สำาหริบัผู้่้ติ้ดต้ามได้ 1 ท่านต่้อการิเดินทาง 1 คริั�ง โดย
จะต้้องเดินทางในเท่�ยวิบินเด่ยวิกัน เท่านั�น และ 
สามาริถใช้้ได้ไม่เกิน 2 สิทธิ�ต่้อวินั หากผู้่้ถือบัต้ริม ่
ผู้่้ติ้ดต้ามเกินกวิ่าท่�ธนาคาริกำาหนดสามาริถใช้้
บริกิาริได้ โดยผู้่้ถือบัต้ริจำาต้้องเส่ยค่าใช้จ้า่ยเพิ�มใน
อตั้ริาท่�ทางหอ้งริบัริองกำาหนด

- สิทธิ�การิใช้้ห้องริับริองพิเศษ Coral Lounge 2 
ช้ั�วิโมง 30 นาท่ต่้อคริั�ง ไม่ริวิมบริกิาริห้องอาบนำา 
และ บริกิาริเสริมิอื�นๆ หากเกินเวิลาท่�กำาหนด หริอื ใช้้
บริกิาริเสริมิอื�น ๆ ผู้่้ถือบัต้ริต้้องเส่ยค่าธริริมเน่ยม
ต้ามอตั้ริาท่�หอ้งริบัริองกำาหนด

- กริณ่์ผู้่้ถือบัต้ริใช้้บริิการิห้องริับริองพิเศษ Coral 
Lounge แล้วิ หากเท่�ยวิบินม่เหตุ้ขัดข้องภายหลัง  
ผู้่้ถือบัต้ริไม่สามาริถกลับมาใช้้สิทธิ�ซ์ำาของเท่�ยวิบิน
นั�นได้อก่
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- เด็กอายุน้อยกวิา่ 2 ป้ ีสามาริถเขา้ใช้บ้ริกิาริได้โดยไม่
ต้้องช้ำาริะค่าใช้จ้า่ยเพิ�มเติ้ม

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามท่�ธนาคาริ และ บริษัิท ดิ เอก็ซ์เ์ซ์ค
คิวิทิฟิเลาจ ์จำากัด กำาหนด และ ขอสงวินสิทธิ�ในการิ
เป้ล่�ยนแป้ลงเงื�อนไขต่้าง ๆ โดยไม่ต้้องแจง้ให้ผู้่้ถือ
บตั้ริทริาบล่วิงหน้า

- สามาริถใช้บ้ริกิาริหอ้งริบัริองพิเศษ Coral Lounge 
ได้ ณ์ สนามบนิเช้ย่งใหม ่ เช้ย่งริาย อดุริธาน่ ภเ่ก็ต้ 
และ หาดใหญ่

 

บรกิารพ่ื่�นที�นั�งพัื่กผ่่อนก่อนข้ึ�นเคร่�องที� K Point KLUB ณ สนามั
บินสุวิรรณภัมิ่ั (K Point KLUB)

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

ภายใน K Point KLUB ป้ริะกอบด้วิย

• Relax กับมุมพักผู่้อน ท่�มาพริอ้มบริกิาริฟิริ ่ Wi-Fi 
ช้าริจ์แบต้เต้อริ่� เคริื�องแลกเงินต่้างป้ริะเทศ ข้อม่ล
เท่�ยวิบนิ และ Konnect pod คริบครินั

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

• Recharge กับ Interactive Wall ท่�จะพาคณุ์ไป้
เท่�ยวิโลกเสมอืนก่อนเดินทาง พริอ้มสนุกกับการิ
ถ่ายริป่้
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วิธิีกีารรบัสิทธีิ�: กริณุ์าริบัสิทธิ�ผู่้านช้อ่งทางไลน ์@KBank Live เมน่ 
THE WISDOM PRIVILEGE พริอ้มแสดงบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
ก่อนเขา้ใช้บ้ริกิาริทกุคริั�ง โดยนำา QR Code ท่�ได้ริบัไป้สแกนท่�ป้ริะต่้ทาง
เขา้เพื�อเขา้ใช้บ้ริกิาริ K Point KLUB และเลือกริบัขนม และ / หริอื เคริื�อง
ดื�มฟิริจ่ำานวิน 2 ริายการิ ได้ท่�ต้่้ Vending Machine และ Coffee 
Machine

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�:

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บตั้ริหลัก) ท่�มย่อดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริ 
เฉล่�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื 
จา่ยเบ่�ยป้ริะกันช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด

- สามาริถใช้สิ้ทธิ�พริอ้มผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่านต่้อคริั�ง (ผู้่้ถือ
บตั้ริ 1 ท่านต่้อการิใช้ ้1 สิทธิ� และ ผู้่้ติ้ดต้าม 1 ท่าน
ต่้อการิใช้้  1 สิทธิ� )  โดยสามาริถใช้้ ไ ด้ ไม่ เ กิน  
2 สิทธิ�ต่้อวิัน หากผู้่้ถือบัต้ริม่ผู้่้ติ้ดต้ามเกินกวิ่าท่�
ธนาคาริกำาหนด ผู้่้ถือบัต้ริต้้องแลกคะแนนสะสม 
K Point ในอตั้ริาท่�ทาง K Point KLUB กำาหนด  
ผู่้าน K+ market

- ผู้่้ถือบตั้ริไมส่ามาริถโอนสิทธิ�ใหผู้่้้โดยสาริท่านอื�นได้ 

- ริะยะเวิลาการิเขา้ใช้บ้ริกิาริส่งสุด 2 ช้ั�วิโมงต่้อคริั�ง 

- กริณ่์เด็กท่�ส่วินส่งไม่เกิน 110 ซ์ม. ติ้ดต้ามได้ฟิริ ่ 
2 คน (กริณ่์เขา้ฟิริ ่จะไมส่ามาริถริบัขนมและ / หริอื
เคริื�องดื�มได้) หากต้้องการิริบัขนมและ / หริอืเคริื�อง
ดื�ม ต้้องแลกคะแนนสะสม K Point ในอตั้ริาท่�ทาง  
K Point KLUB กำาหนด ผู่้าน K+ market

- ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ในการิพิจาริณ์าเป้ล่�ยนแป้ลง
หริอืยกเลิกสิทธิ�สำาหริบัเขา้ใช้บ้ริกิาริ K Point KLUB 
โดยเงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามท่�ธนาคาริกำาหนด
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บริการให้ควิามัช้่วิยิเหล่อฉุกเฉินยิามัเดิีนทางไปต่้าง
ประเทศ (Global Customer Assistance Services)

หากท่านต้้องป้ริะสบป้ัญหาบัต้ริส่ญหายริะหวิ่างการิเดินทางไป้ 
ต่้างป้ริะเทศ ท่านจะได้ริบัการิช้่วิยเหลือจากศ่นย ์ Visa Signature 
Customer Center (VSCC) ต้ลอด 24 ช้ั�วิโมง ในการิอายัดบตั้ริ และ 
ออกบตั้ริฉกุเฉินเพื�อทดแทนบตั้ริท่�ส่ญหายต้ลอดจนถึงการิขึ�นเงนิสด
ฉกุเฉิน 

หมัายิเลข้โทรศัพื่ทส์ำาหรบับรกิารฉุกเฉินในต่้างประเทศ   
(Toll - Free)

ฮ่่องกง  800 900 782

มัาเก๊า  0800 454 

จนี    10800 7440027 (ต้อนเหนือ)

   10800 4400027 (ต้อนใต้้)

ไต้้หวินั  0080 1444 123

ญี�ปุ�น  00531 440 022

เกาหลีใต้้  00308 440 050

มัาเลเซยีิ  1800 80 2997

สิงคโปร ์  800 448 1250

ฟิิลิปปนิส ์  1800 1441 0015

อนิโดีนีเซยีิ  001 803 441 600

อนิเดีียิ  000 117  
  ต้ามด้วิย 866 765 9644

นิวิซแีลนดี ์  0508 600 300

ออสเต้รเลียิ  1800 450 346

สหราช้อาณาจกัร 0800 169 5189 

สหรฐัอเมัรกิา 1866 765 9644

กริณ่์ท่านพำานักอย่่ในป้ริะเทศอื�นนอกเหนือจากท่�กล่าวิข้างต้้น โป้ริด
ติ้ดต่้อโดยต้ริงท่�โทริศัพท ์หมายเลข +1 303 967 1090 (เริย่กเก็บ
เงนิป้ลายทาง)
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ประกันภััยิการเดิีนทาง สำาหรบัลก่ค้าบัต้รเครดิีต้ธีนาคาร
กสิกรไทยิ

มอบควิามคุ้มคริองให้แก่ผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทยในทุกคริั�งท่�
เดินทางริะหวิา่งป้ริะเทศโดยไม่ต้้องเส่ยค่าใช้้จา่ยเพิ�มเติ้มใด ๆ เพ่ยง
ท่านช้ำาริะค่าบตั้ริโดยสาริเดินทางผู่้านบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย วิซ่์า่
ซ์กิเนเจอริ ์ท่านจะได้ริบัควิามคุ้มคริองโดยอตั้โนมติั้จากแผู้นป้ริะกันภัย
การิเดินทางวิงเงนิคุ้มคริองส่งสุด 6,000,000 บาท

(ริะยะเวิลาควิามคุ้มคริอง: 1 มกริาคม 2566  – 31 สิงหาคม 2566)

*ติ้ดต่้อสอบถามริายละเอย่ดเพิ�มเติ้ม เมืองไทยป้ริะกันภัย Call Center โทริ. 
1484

**เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามท่�ธนาคาริ และ บมจ.เมอืงไทยป้ริะกันภัยกำาหนด
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THE 

SYMBOL 

OF YOUR 

PLEASURE



The Symbol  
of Your Pleasure

ประสบการณพิ์ื่เศษกับกิจกรรมัสุดีเอก็ซค์ลซ่ฟีิจากบรกิาร
เดีอะวิิสดีอมักสิกรไทยิ (THE WISDOM Exclusive  
Experience)

สัมผัู้สป้ริะสบการิณ์พิ์เศษจากกิจกริริมสุดเอก็ซ์ค์ล่ซ์ฟ่ิในหลากหลาย
ริป่้แบบท่�คัดสริริมาเพื�อใหท่้านได้ริบัควิามสุข ควิามป้ริะทับใจ ต้ลอดทั�ง
ป้ี ทั�งกิจกริริมเติ้มเต็้มควิามสุขต้ามไลฟิส์ไต้ล ์ และ กิจกริริมเพิ�มเติ้ม
ควิามริ่ด้้านเศริษฐกิจการิลงทุน เพื�อเป้ิดป้ริะต่้ส่่สังคมของผู้่้ป้ริะสบ
ควิามสำาเริจ็จากหลากหลายอาช้พ่

ท่านสามาริถติ้ดต้ามข่าวิสาริกิจกริริม และ สิทธพิิเศษท่�มอบให้ท่าน
ต้ลอดทั�งป้ีได้ท่� www.kasikornbank.com/THEWISDOM หริือ 
สอบถาม THE WISDOM Contact Center 02-8888899

ทางธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ในการิมอบสิทธพิิเศษใหกั้บลก่ค้าท่�ต้ริงต้าม
เงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด 

สิทธีพิิื่เศษ ณ โรงแรมั และสปาช้ั�นนำา  (Hotel and Spa 
Privileges)

DUSIT HOTELS and RESORTS  
เม่ั�อสำารองและเข้า้พัื่กโรงแรมัและรสีอรต์้ในเครอ่ดีสิุต้
ทั�วิโลก (ที�รว่ิมัรายิการ)

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

• ริบัส่วินลด 10% จากริาคา Flexibility Rate with 
breakfast

 60 |   THE PRIVILEGE BOOK



• ริับส่วินลด 10% สำาหริับค่าอาหาริและเคริื�องดื�ม 
(สำาหริับเมน่ a la carte และไม่ริวิมเคริื�องดื�ม
แอลกอฮอล)์

• ริบัส่วินลด 10% ท่� Devarana Wellness

• สมัคริสมาช้ิกดุสิต้โกลด์ท่�  www.dusit.com/
loyalty/WISDOM พริ้อมริับสิทธิ�อัป้เกริดเป้็น
ริะดับ Elite ทันท่ 1 ป้ ีพริอ้มริบัสิทธพิิเศษเหนือริะดับ
มากมาย

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

Baan Dusit Thani

ริบัส่วินลด 10% ( สำาหริบัเมน่ a la carte)

รา้นอาหารที�รว่ิมัรายิการ: 

• หอ้งอาหาริไทยเบญจริงค ์

• หอ้งอาหาริเวิย่ดนาม เธย่นดอง

• ดสิุต้กริเ่มต้ ์คาเฟิสุ่ดฮปิ้

• การิเ์ด้นบาริ์

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

Chiva-Som Hua Hin

สิทธพิิเศษสำาหริบัจองหอ้งพักตั้�งแต่้ 2 คืนขึ�นไป้ 

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

• ริบัส่วินลด 20% สำาหริบัการิซ์ื�อทริต่้เมนต้เ์พิ�มเติ้ม
ริะหวิา่งเขา้พัก

• ริบัอภินันทนการิอปั้เกริดหอ้งพักส่งขึ�นหนึ�งริะดับ*
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• สามาริถเขา้พัก Early check-in ได้ตั้�งแต่้ 10.00 น.* 
และ ออก Late check-out ได้ถึง 14.00 น.* 
(*ขึ�นอย่่กับสถานะหอ้งวิา่ง ณ์ ช้ว่ิงเวิลาการิเขา้พัก)

ระยิะเวิลาการใช้สิ้ทธีิ�: วินัท่� 6 มกริาคม 2566 – 19 ธนัวิาคม 2566

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�: กริณุ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้า หริอื สอบถามริายละเอย่ด
เพิ�มเติ้ม โทริ. 032-536536

โรงแรมัเพื่นนินซล่า กรงุเทพื่ฯ

• ริั บ ส่ วิ น ล ด  3 0 %  สำา ห ริั บ ชุ้ ด นำา ช้ า ย า ม บ่ า ย  
Afternoon Tea เฉพาะค่าอาหาริ และ เคริื�องดื�ม 
(ยกเวิ้นเคริื�องดื�มแอลกอฮอล์) ท่�ห้องอาหาริ The 
Lobby (จำากัดสิทธิ�ส่วินลด 2 - 4 ท่านต่้อ 1 ใบเสริจ็)

• ริับส่วินลด 20% สำาหริับค่าอาหาริและเคริื�องดื�ม 
(ยกเวิน้เคริื�องดื�มแอลกอฮอล)์ ท่�ห้องอาหาริ River 
Café & Terrace, The Lobby และ Thiptara (ยกเวิน้ 
เหม่ยเจย่ง เอก็ซ์ค์ลซ่์ฟ่ิ, ติ้มซ์ำามื�อกลางวินั, สริะวิา่ยนำา, 
หอ้งจดัเล่�ยง และ เดอะเพนนินซ์่ลา บ่ติ้ค ช้อ็ป้ ริวิมถึง
เทศกาลสำาคัญและวินัหยุดพิเศษ)

• ริบัส่วินลด 20% สำาหริบับริกิาริสป้าทริต่้เมนต้ ์

• ริบัส่วินลด 10% สำาหริบับริกิาริดแ่ลเล็บ

• ริบัส่วินลด 10% สำาหริบัการิซ์ื�อผู้ลิต้ภัณ์ฑ์ส์ป้าท่�ริว่ิม
ริายการิ

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�: กริณุ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้าอยา่งน้อย 3 วินั หริอืสอบถาม
เพิ�มเติ้ม โทริ. 02-0202888

PAÑPURI WELLNESS  

ริบัส่วินลด 15% จากริาคาป้กติ้ สำาหริบับริกิาริ Onsen Day Pass หริอื 
บริกิาริสป้า ป้ริะเภท a la carte (เฉพาะวินัจนัทริ ์ ถึง วินัพฤหสับด่) ท่� 
ป้ญัญปุ์้ริ ิเวิลเนส ช้ั�น 12 เกษริ เออริเ์บนิ ริท่ริท่, เกษริวิลิเลจ
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ระยิะเวิลาการใช้สิ้ทธีิ�: วินัท่� 3 มกริาคม 2566 – 23 ธนัวิาคม 2566

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

ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- สำาหริบัผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บัต้ริหลัก 
และ บตั้ริเสริมิ)

- กริณุ์าศึกษาริายละเอย่ดและเงื�อนไขก่อนสำาริองสิทธิ�
ใช้บ้ริกิาริ

- สำาหริบัการิช้ำาริะเงนิ ต้้องช้ำาริะผู่้านบตั้ริเดอะวิสิดอม
กสิกริไทยเท่านั�น

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามท่�โริงแริม/บริษัิทกำาหนด ขอสงวิน
สิทธิ�ในการิเป้ล่�ยนแป้ลง แก้ไข โดยไม่ต้้องแจ้งให้
ทริาบล่วิงหน้า

Erb

ส่วินลด 15% เมื�อซ์ื�อผู้ลิต้ภัณ์ฑ์ ์Erb หริอื แพ็กเกจนวิดท่� Erb Spa 

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�: กริณุ์าสำาริองสิทธิ�ล่วิงหน้าอย่างน้อย 2 วินั สำาหริบั
บริกิาริ Spa โดยนัดหมายผู่้านเบอริส์าขาท่�ท่านเลือกเขา้ริบับริกิาริ

สาข้าที�รว่ิมัรายิการ:

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

• Warehouse 30 โทริ. 02-1172266

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

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

• Central Eastville Shop 1st Floor  
โทริ. 081-4488987
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ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- สำาหริบัผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บัต้ริหลัก
และบตั้ริเสริมิ)

- กริณุ์าศึกษาริายละเอย่ดและเงื�อนไขก่อนสำาริองสิทธิ�
ใช้บ้ริกิาริ

- สำาหริบัการิช้ำาริะเงนิ ต้้องช้ำาริะผู่้านบตั้ริเดอะวิสิดอม
กสิกริไทยเท่านั�น

- เงื�อนไขเป้น็ไป้ต้ามท่�โริงแริม/บริษัิทกำาหนด ขอสงวิน
สิทธิ�ในการิเป้ล่�ยนแป้ลง แก้ไข โดยไม่ต้้องแจ้งให้
ทริาบล่วิงหน้า

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

สะดวิกกวิา่ท่�เคยด้วิยบริกิาริท่�จอดริถเฉพาะลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
ณ์ ศ่นยก์าริค้า / โริงแริม / โริงพยาบาล ช้ั�นนำา 

บรกิารที�จอดีรถื ใช้บ้รกิารได้ีที�

• สามย่านมติ้ริทาวิน ์ช้ั�น 1

• โริงแริมโซ์ แบงคอก ช้ั�น 3 

• ศ่นยก์าริค้า ริเิวิอริไ์ซ์ด ์พลาซ์า่ ช้ั�น 4 ( สิ�นสุดวินัท่� 
30 เมษายน 2566)

• Esplanade Cineplex ริชั้ดาภิเษก

• Major Cineplex สุขุมวิทิ

• Major Cineplex ป้ิ� นเกล้า

• โริงพยาบาลพริะริาม 9 

วิธิีกีารรบัสิทธีิ�: กริณุ์าแสดงบัต้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย (บัต้ริหลัก) 
พริอ้มสติ้กเกอริจ์อดริถเดอะวิสิดอม ก่อนเขา้ใช้บ้ริกิาริ
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ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บตั้ริหลัก) ท่�มย่อดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริ
เฉล่�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื 
จา่ยเบ่�ยป้ริะกันช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด

- ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ในการิใหบ้ริกิาริ เฉพาะลก่ค้า
ผู้่้ท่�แสดงบัต้ริเดอะวิิสดอมกสิกริไทย พริ้อมกับ 
สติ้กเกอริจ์อดริถเดอะวิสิดอม และ สงวินสิทธิ�ในการิ
ป้ ฎิ เ ส ธ ก า ริ ใ ห้ บ ริิ ก า ริ  ใ น ก ริ ณ่์ ท่� ล่ ก ค้ า ไ ม ่
ป้ฎิบติั้ต้ามเงื�อนไขท่�กำาหนด

- ธนาคาริขอสงวินสิทธิ�ในการิเป้ล่�ยนแป้ลงวินั – เวิลา
การิให้บริิการิท่�จอดริถต้ามท่�ธนาคาริ และ สถาน
บริกิาริกำาหนด

บรกิารเลข้าส่วินตั้วิต้ลอดี 24 ช้มั.  (THE WISDOM  
Personal Assistant Service)

สิทธพิิเศษเหนือริะดับกับบริกิาริเลขาส่วินตั้วิอย่างผู้่้ช้ว่ิยท่�ริ่ใ้จสำาหริบั
ลก่ค้าเดอะวิสิดอมกสิกริไทยต้ลอด 24 ช้ั�วิโมงทั�วิโลก 

ผู่้าน THE WISDOM Contact Center 02-8888899 เพื�อต้อบโจทย์
ทกุไลฟิส์ไต้ลอ์ย่างเหนือริะดับ ทั�งในป้ริะเทศและต่้างป้ริะเทศ 

สรา้งสรรคป์ระสบการณพิ์ื่เศษ  
ผู้่้เช้่�ยวิช้าญด้านไลฟิส์ไต้ล ์ พริอ้มใหค้ำาแนะนำา และ ควิามช้ว่ิยเหลือใน
การิสริา้งควิามป้ริะทับใจ ให้กับทุกกิจกริริมในช้ว่ิงเวิลาสุดพิเศษหริอื
ต้ามควิามต้้องการิของท่าน ดังริายละเอย่ดต่้อไป้น่�

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

• บริกิาริใหข้อ้ม่ลสิทธปิ้ริะโยช้น ์และ ส่วินลดพิเศษของ
โริงแริม ริา้นอาหาริ และ สป้า

• บริกิาริให้คำาแนะนำาด้านจดัหาผู้่้เช้่�ยวิช้าญในการิจดั
เล่�ยง และ งานฉลองในโอกาสพิเศษ
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• บริกิาริใหข้อ้ม่ล และ สำาริองการิเดินทางแบบเอก็ซ์ค์ลซ่์ฟ่ิ 
อาทิ เคริื�องบนิส่วินตั้วิ หริอื เริอืยอริช์้ เป้น็ต้้น

• บริกิาริใหข้อ้ม่ล และ สำาริองการิเขา้ใช้ส้นามกอลฟ์ิ

• บริกิาริใหข้อ้ม่ลเก่�ยวิกับด้านบนัเทิง อาทิ การิสำาริอง
ท่�นั�งบตั้ริคอนเสิริต์้ หริอื การิแสดงต่้าง ๆ

• บริิการิซ์ื�อของหายาก หริือ จัดหาของขวิัญ และ 
ดอกไมส้ำาหริบัคนพิเศษ

• บริกิาริใหข้อ้ม่ล และ วิางแผู้นการิท่องเท่�ยวิทั�วิโลก

• บริกิาริอำานวิยควิามสะดวิกด้านการิเดินทางไป้ต่้าง
ป้ริะเทศเพื�อการิทำาธรุิกิจ เช้น่ แนะนำาการิทำา BUSI-
NESS VISA ขอ้ม่ลผู้่้ใหบ้ริกิาริล่ามแป้ลภาษา ล่ม่ซ์น่ 
เช้า่ริถ เป้น็ต้้น

• บริกิาริแนะนำาโริงแริม สำาหริบัการิจดัสัมมนา หริอื 
ป้ริะช้มุ เล่�ยงริบัริองลก่ค้า

พื่รอ้มัดีแ่ลเม่ั�อมีัเหต้ฉุุกเฉิน  
บริกิาริเลขาส่วินตั้วิพริอ้มใหค้ำาป้ริกึษาและป้ริะสานงานเมื�อมเ่หตุ้ฉกุเฉิน 
ดังริายละเอย่ดต่้อไป้น่�

• บริิการิช้่วิยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนทั�วิป้ริะเทศ 
(Roadside Assistance) สำาหริับบริิการิลากริถ
ฉกุเฉิน พ่วิงแบต้เต้อริ่� หริอื เป้ล่�ยนยาง ธนาคาริริบั
ผิู้ดช้อบค่าใช้จ้า่ย 1,500 บาทต่้อคริั�ง และ สามาริถ
ใช้บ้ริกิาริได้ 2 คริั�งต่้อป้ี

• บริกิาริให้คำาป้ริกึษา และ ป้ริะสานงานให้ควิามช้ว่ิย
เหลือฉกุเฉินด้านท่�อย่่อาศัย (Home Assistance)

• บริกิาริใหค้วิามช้ว่ิยเหลือด้านการิแพทย ์ (Medical 
Assistance)
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ข้อ้กำาหนดีและเง่�อนไข้การใช้สิ้ทธีิ�: 

- ขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบตั้ริเดอะวิสิดอมกสิกริไทย 
(บตั้ริหลัก) ท่�มย่อดเงนิฝาก เงนิลงทนุ กับธนาคาริ
เฉล่�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้ 10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื 
จา่ยเบ่�ยป้ริะกันช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด

- ธนาคาริเป้น็เพ่ยงผู้่้ใหบ้ริกิาริป้ริะสานงาน จดัหา และ 
ใหค้ำาป้ริกึษา โดยค่าใช้จ้า่ยทั�งหมดท่�เกิดขึ�นนั�น ผู้่้ถือ
บตั้ริเป้น็ผู้่้ริบัผิู้ดช้อบ

- สอบถามริายละเอ่ยดเพิ�มเติ้มเก่�ยวิกับการิบริิการิ 
เงื�อนไข และ ขอ้ยกเวิน้ ของบริกิาริต่้าง ๆ ได้ท่� THE 
WISDOM Contact Center 02-8888899 ทุกวินั
ต้ลอด 24 ช้ั�วิโมง
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เงื�อนไขสิทธพิิเศษทั�งหมดเป้น็ไป้ต้ามท่�ธนาคาริกสิกริไทยกำาหนด และ ธนาคาริ
ขอสงวินสิทธิ�ในการิยกเลิก หริอื แก้ไข หริอื เป้ล่�ยนแป้ลงเงื�อนไข ข้อกำาหนด 
และ สิทธพิิเศษต่้าง ๆ  ต้ามท่�ธนาคาริพิจาริณ์าเหน็สมควิริ โดยไม่ต้้องแจง้ให้
ทริาบล่วิงหน้า และขอสงวินสิทธิ�เฉพาะผู้่้ถือบัต้ริเดอะวิิสดอมกสิกริไทย  
(บัต้ริหลัก) ท่�ม่ยอดเงินฝาก เงินลงทุน กับธนาคาริเฉล่�ย 6 เดือน ตั้�งแต่้  
10 ล้านบาทขึ�นไป้ และ/หริอื จา่ยเบ่�ยป้ริะกันช้ว่ิติ้ต้ามเงื�อนไขท่�ธนาคาริกำาหนด




