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เง่ือนไขสิทธิประโยชนป์ระจ  าบตัรเดบิตกสิกรไทย ประจ าปี 2560 

 

1) โปรโมชัน่ ดูหนงั 100 บาท ที่ SF Cinema City 

รายละเอียดโครงการ 

ช าระค่าบตัรชมภาพยนตรด์ว้ยการใชบ้ตัรเดบิตกสิกรไทยท่ีร่วมรายการ ท่ีโรงภาพยนตรใ์นเครือ SF Cinema ทุกสาขา 

ในราคา 100 บาท (ส าหรบับตัรชมภาพยนตรท่ี์นัง่ปกติ ในโรงภาพยนตรป์กติเท่าน้ัน) 

จ ากดัจ านวน 

30,000 ท่ีนัง่/เดือน และ ใชสิ้ทธิไดส้งูสุด 2 ท่ีนัง่/บตัร/เดือน 

เง่ือนไข 

1. เฉพาะผูถื้อบตัรเดบิตกสิกรไทย K-My/K-Max/K-SME ทุกประเภท รวมถึง Robinson-KBank Debit Card,   K-

Debit 7 Purse, K-Football Thai, K-Football Club 

2. เฉพาะลกูคา้ท่ีซ้ือบตัรชมภาพยนตรด์ว้ยการใชบ้ตัรเดบิตกสิกรไทยท่ีร่วมรายการ โดยช าระ 100 บาทต่อ 1 ท่ีนัง่ 

ท่ีโรงภาพยนตรใ์นเครือ SF Cinema City, SF World, SFX Cinema ทุกสาขาทัว่ประเทศ ส าหรบัท่ีนัง่ปกติ 

(Deluxe) ในระบบ 2D Digital จ ากดัจ านวนผูใ้ชสิ้ทธซ้ื์อบตัรชมภาพยนตร ์30,000 ท่ีนัง่/เดือน ทั้งน้ีไม่สามารถ

ใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อื่นได ้รวมถึงไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่ วนัจนัทร-์วนัพุธ , Movie Day 100 บาท และ 

บตัร Student Card  

3. 1 บตัร ใชไ้ด ้2 ท่ีนัง่/เดือน ทุกโรงภาพยนตรท่ี์ร่วมรายการ 

4. ผูถื้อบตัรตอ้งใชสิ้ทธ์ิในการชมภาพยนตร ์ณ วนัท่ีมีการซ้ือบตัรชมภาพยนตรเ์ท่าน้ัน 

5. สิทธิตามเง่ือนไขในโครงการน้ีไม่สามารถแลกหรือเปล่ียนเป็นเงินสดได ้และหา้มซ้ือขายไม่ว่ากรณีใด 

6. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 

 

2) โปรโมชัน่ ซ้ือชุดอร่อยสุดคุม้ พรอ้มโคนดิป ครั้นช่ี  ราคา 100 บาท ที่รา้นแมคโดนลัด ์ 

เง่ือนไข 

1. เฉพาะผูถื้อบตัรเดบิตกสิกรไทย K-My/K-Max/K-SME ทุกประเภท รวมถึง Robinson-KBank Debit Card, K-

Debit 7 Purse, K-Football Thai, K-Football Club 

2. ผูถื้อบตัรตอ้งช าระค่าชุดอร่อยสุดคุม้ พรอ้มโคนดิป ครั้นช่ี   ในราคา 100 บาท ดว้ยบตัรเดบิตท่ีร่วมรายการ  

3. จ ากดัจ านวนผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือชุดอร่อยสุดคุม้ สงูสุด 10,000 ชุด/เดือน  

4. สงวนสิทธ์ิจ ากดัจ านวนการใชสิ้ทธิ 1 บตัร ใชไ้ด ้1 สิทธิ/เดือน  

5. รายการชุดอร่อยสุดคุม้ ขนาดกลาง ท่ีเขา้ร่วม  2 รายการ  คือ 1. ชุดชีสเบอรเ์กอร ์2. ชุดแมคสไปซ่ี ชิกเกน 

เบอรเ์กอร ์

6. โคนดิป ครั้นช่ี สามารถเลือกได ้2 รสชาติ คือ สตรอเบอรรี์ ดิป ครั้นช่ี หรือ ช็อกโก ดิป ครั้นช่ี 

รายการอาหารทุกอยา่งตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้ (กรณีของเคร่ืองด่ืม เฉพาะ

น ้าอดัลมเท่าน้ัน: Coke, Fanta, Sprite ท่ีเปล่ียนกนัได)้  
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7. โปรโมชัน่น้ีสามารถใชไ้ดท่ี้สาขาแมคโดนัลด ์เฉพาะ สาขาท่ีร่วมรายการ ยกเวน้  สาขาภายในสนามบินทุกสาขา, 

อิมแพค เมืองทองธานี, ชาเลนเจอร์, เอ็มควอเทีย, เดอะมอลล ์งามวงศว์าน 2, เดอะมอลล ์ท่าพระ 2, เดอะ

มอลล ์บางกะปิ 2, เดอะมอลล ์บางแค 2, เดอะมอลล ์โคราช 2, BTS ทุกสาขา และเคาเตอรข์องหวาน, บริการ

จดัส่งถึงบา้น และ บริการไดรฟ์ทร ู 

8. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 

 

3) จองที่พกัทัว่โลก ลดสูงสุด 10% 

Agoda 

รบัส่วนลดเพิ่ม ส าหรบัโรงแรมทัว่โลก เมื่อจองผ่าน www.agoda.com/kbank 

(เฉพาะโรงแรมท่ีร่วมรายการและช าระเงินล่วงหน้าเท่าน้ัน) 

 

เง่ือนไข 

1. รบัส่วนลดเพิ่ม ส าหรบัโรงแรมทัว่โลกท่ีร่วมรายการและช าระเงินล่วงหน้า เมื่อจองผ่าน www.agoda.com/kbank 

โดยรบัส่วนลด 7% ส าหรบัเดอะวิสดอม, เดอะพรีเมียร์, แพลทินัม, บตัรเดบิตทุกประเภท (ยกเวน้ K-Web 

Shopping Card) เท่าน้ัน และรบัส่วนลด 5% ส าหรบับตัรทอง, บตัรคลาสสิค, K-Web Shopping Card เมื่อท า

การจองโรงแรมท่ีร่วมรายการ และช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต/บตัรเดบิตกสิกรไทย ระหว่างวนัท่ี 1 ม.ค. – 30 

เม.ย. 60 และเขา้พกั 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 60 ส าหรับโรงแรมท่ีร่วมรายการดงักล่าวจะแสดงขอ้ความ “KBANK 

discount” เมื่อใส่หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในขั้นตอนสุดทา้ยของการจอง ส าหรบัรายละเอียดส่วนลด

ส าหรบัการจองหลงัวนัท่ี 30 เม.ย. 60 สามารถตรวจสอบเพิ่มท่ี www.agoda.com/kbank 

2. รายการส่งเสริมการขายน้ีสามารถใชไ้ดก้ับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางท่ีเขา้ร่วม เฉพาะโรงแรมท่ี

ก าหนด (ช าระเงินล่วงหน้าเท่าน้ัน) โดยการส ารองหอ้งพกัโรงแรมผ่านเว็บไซต ์www.agoda.com/kbank และ

ช าระดว้ยบตัรเครดิต/บตัรเดบิตกสิกรไทยเท่าน้ัน 

3. กรุณาส ารองหอ้งพกัล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัจ านวนหอ้งพกัท่ีว่างในขณะน้ัน และเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข

ตามเว็บไซต ์www.agoda.com/kbank 

4. ส่วนลดเพิ่มน้ีใชไ้ดส้ าหรบัค่าหอ้งพกัเท่าน้ัน (ไม่รวมภาษีทอ้งถ่ิน ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม)    

5. ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือตอ้งรับผิดชดใช ้หรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ ในบริการใดๆ ท่ีใหบ้ริการโดยผู้

ใหบ้ริการ หากมีขอ้สงสยัหรือปัญหา กรุณาติดต่อผูใ้หบ้ริการหรือรา้นคา้โดยตรง 

6. ธนาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้ก าหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด 

7. เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารและ Agoda ก าหนด รายละเอียดเพิ่มเติม www.agoda.com/info/agoda_faq.html 

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ K-Contact Center 02-8888888 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agoda.com/kbank
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Expedia 

รบัส่วนลดเพิ่ม 10% จองโรงแรมผ่าน www.expedia.co.th/kbank (เฉพาะโรงแรมท่ีร่วมรายการ) 

ระยะเวลาการจอง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 และเขา้พกั 1 ม.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 

 

เง่ือนไข 

1. ส าหรบัการส ารองหอ้งพกัผ่านเว็บไซตท่ี์ www.expedia.co.th/kbank และช าระดว้ยบตัรเครดิต/บตัรเดบิตกสิกร

ไทย เท่าน้ัน 

2. รายการส่งเสริมการขายน้ี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 

3. กรุณาส ารองหอ้งพกัล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัจ านวนหอ้งพกัท่ีว่างในขณะน้ัน และเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข

ตามเว็บไซต ์www.expedia.co.th/kbank 

4. รบัส่วนลด 10% จากราคา Expedia rate เมื่อช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต/บตัรเดบิตกสิกรไทย ส าหรบัโรงแรมท่ี

ร่วมรายการ 

5. ตรวจสอบรายช่ือโรงแรมท่ีร่วมรายการไดท่ี้ https://www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels 

6. ธนาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้ก าหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด 

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ K-Contact Center 02-8888888  

 

4) ชอ้ปออนไลน ์Lazada รบัสิทธิพิเศษตลอดทั้งปี 

รายละเอียดโครงการ 

สิทธิพิเศษส าหรบับตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย  

เมื่อใชจ้่ายท่ี Lazada รบัส่วนลดเพิ่มเติมจากทางรา้นคา้ หรือ เครดิตเงินคืน ตลอดทั้งปี 

ระยะเวลา  

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60  

เง่ือนไข  

ตามเง่ือนไขของรา้นคา้และธนาคารก าหนด 

 

5) รบัส่วนลดเม่ือใชบ้ริการ Grab  

รายละเอียดโครงการ 

- ใชฟ้รี 100 บาท ใส่รหสั “KDEBITNEW 

เมื่อช าระคา่บริการผ่านดว้ย GrabPay เป็นครั้งแรก ดว้ยบตัรเดบิตกสิกรไทย 

จ ากดั 1ครั้ง/ท่าน จ ากดั 35,000 สิทธ์ิตลอดโครงการ 

- รบัส่วนลด 10% (ส่วนลดสงูสุด 50 บาท/ครั้ง) ใส่รหสั “KDEBIT 

จ ากดั 4 ครั้ง/ท่าน/เดือน จ ากดั 20,000 สิทธ์ิ/เดือน 

ระยะเวลา  

1 ก.ค.60 –31ธ.ค. 60 

 

 

 

 

 

http://www.expedia.co.th/kbank
https://www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels
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เง่ือนไข 

1. เฉพาะผูถื้อบตัรเดบิตกสิกรไทย K-My/K-Max/K-SME/K-Special ทุกประเภท รวมถึง K-Debit 7 Purse,  

K-Football Thai, K-Football Club  

2. เง่ือนไขการรับส่วนลด 100 บาท ตอ้งระบุรหสัส่วนลด “KDEBITNEW” และช าระค่าบริการผ่าน GrabPay เป็น

ครั้งแรกเท่าน้ันและช าระค่าบริการดว้ยบตัรเดบิตกสิกรไทยเท่าน้ัน จ ากดั 1ครั้ง/ท่าน จ ากดั35,000สิทธ์ิตลอด

โครงการ (วนัท่ี 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60) 

3. เง่ือนไขการรบัส่วนลด 10% (ส่วนลดสงูสุด 50 บาท/ครั้ง)  ระบุรหสัส่วนลด “KDEBIT” และช าระค่าบริการดว้ย

บตัรเดบิตกสิกรไทยเท่าน้ัน จ ากดั 4 ครั้ง/ท่าน/เดือน จ ากดั 20,000 สิทธ์ิ/เดือน (วนัท่ี 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 

60) 

4. โปรโมชัน่น้ีไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อื่นๆ ได ้ 

5. ผูถื้อบตัรสามารถศึกษาวิธีการเพิ่มบตัรไดท่ี้ http://grb.to/grabpayhowto 

6. GRAB และ/หรือ ธนาคาร ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

7. เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีธนาคาร และ GRAB ก าหนด หากมีกรณีพิพาท ค าตดัสินของธนาคารและ GRAB ถือเป็นท่ี

ส้ินสุด 

8. สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 หรือ  Grab Call Center 02-0212500 

 

6) สุขภาพดี..ใครก็มีได ้รบัสิทธิพิเศษจากเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ  สมิตเิวช พญาไท 

และโรงพยาบาลชั้นน าทัว่ประเทศกว่า 100 โรงพยาบาล 

รายละเอียดโครงการ 

สิทธิพิเศษส าหรบับตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย  

รบัสิทธิซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ 2,560 บาท พรอ้มส่วนลด ค่าหอ้ง ค่ายา ตลอดทั้งปี 

ระยะเวลา 

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60  

เง่ือนไข 

ตามเง่ือนไขของโรงพยาบาลและธนาคารก าหนด  

 

 


