เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประจาบัตรเดบิตกสิกรไทย ประจาปี 2560
1) โปรโมชั ่น ดูหนัง 100 บาท ที่ SF Cinema City
รายละเอียดโครงการ
ชาระค่าบัตรชมภาพยนตร์ดว้ ยการใช้บตั รเดบิตกสิกรไทยที่ร่วมรายการ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทุกสาขา
ในราคา 100 บาท (สาหรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นัง่ ปกติ ในโรงภาพยนตร์ปกติเท่านั้น)
จากัดจานวน
30,000 ที่นัง่ /เดือน และ ใช้สิทธิได้สงู สุด 2 ที่นัง่ /บัตร/เดือน
เงื่อนไข
1. เฉพาะผูถ้ ือบัตรเดบิตกสิกรไทย K-My/K-Max/K-SME ทุกประเภท รวมถึง Robinson-KBank Debit Card, KDebit 7 Purse, K-Football Thai, K-Football Club
2. เฉพาะลูกค้าที่ซอบั
ื้ ตรชมภาพยนตร์ดว้ ยการใช้บตั รเดบิตกสิกรไทยที่ร่วมรายการ โดยชาระ 100 บาทต่อ 1 ที่นัง่
ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City, SF World, SFX Cinema ทุกสาขาทัว่ ประเทศ สาหรับที่นัง่ ปกติ
(Deluxe) ในระบบ 2D Digital จากัดจานวนผูใ้ ช้สิทธ์ซอบั
ื้ ตรชมภาพยนตร์ 30,000 ที่นัง่ /เดือน ทั้งนี้ ไม่สามารถ
ใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ วันจันทร์-วันพุธ , Movie Day 100 บาท และ
บัตร Student Card
3. 1 บัตร ใช้ได้ 2 ที่นัง่ /เดือน ทุกโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ
4. ผูถ้ ือบัตรต้องใช้สิทธิ์ในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้ อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
5. สิทธิตามเงื่อนไขในโครงการนี้ ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ และห้ามซื้ อขายไม่ว่ากรณีใด
6. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60

2) โปรโมชั ่น ซื้ อชุดอร่อยสุดคุม้ พร้อมโคนดิป ครั้นชี่ ราคา 100 บาท ที่รา้ นแมคโดนัลด์
เงื่อนไข
1. เฉพาะผูถ้ ือบัตรเดบิตกสิกรไทย K-My/K-Max/K-SME ทุกประเภท รวมถึง Robinson-KBank Debit Card, KDebit 7 Purse, K-Football Thai, K-Football Club
2. ผูถ้ ือบัตรต้องชาระค่าชุดอร่อยสุดคุม้ พร้อมโคนดิป ครั้นชี่ ในราคา 100 บาท ด้วยบัตรเดบิตที่ร่วมรายการ
3. จากัดจานวนผูใ้ ช้สิทธิซอชุ
ื้ ดอร่อยสุดคุม้ สูงสุด 10,000 ชุด/เดือน
4. สงวนสิทธิ์จากัดจานวนการใช้สิทธิ 1 บัตร ใช้ได้ 1 สิทธิ/เดือน
5. รายการชุดอร่อยสุดคุม้ ขนาดกลาง ที่เข้าร่วม 2 รายการ คือ 1. ชุดชีสเบอร์เกอร์ 2. ชุดแมคสไปซี่ ชิกเกน
เบอร์เกอร์
6. โคนดิป ครั้นชี่ สามารถเลือกได้ 2 รสชาติ คือ สตรอเบอร์รี ดิป ครั้นชี่ หรือ ช็อกโก ดิป ครั้นชี่
รายการอาหารทุกอย่างต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (กรณีของเครื่องดื่ม เฉพาะ
น้ าอัดลมเท่านั้น: Coke, Fanta, Sprite ที่เปลี่ยนกันได้)
หน ้าที่ 1

7. โปรโมชัน่ นี้ สามารถใช้ได้ที่สาขาแมคโดนัลด์ เฉพาะ สาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น สาขาภายในสนามบินทุกสาขา,
อิมแพค เมืองทองธานี , ชาเลนเจอร์, เอ็มควอเทีย, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 2, เดอะมอลล์ ท่าพระ 2, เดอะ
มอลล์ บางกะปิ 2, เดอะมอลล์ บางแค 2, เดอะมอลล์ โคราช 2, BTS ทุกสาขา และเคาเตอร์ของหวาน, บริการ
จัดส่งถึงบ้าน และ บริการไดรฟ์ ทรู
8. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60

3) จองที่พกั ทั ่วโลก ลดสูงสุด 10%
Agoda
รับส่วนลดเพิ่ม สาหรับโรงแรมทัว่ โลก เมื่อจองผ่าน www.agoda.com/kbank
(เฉพาะโรงแรมที่ร่วมรายการและชาระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)
เงื่อนไข
1. รับส่วนลดเพิ่ม สาหรับโรงแรมทัว่ โลกที่ร่วมรายการและชาระเงินล่วงหน้า เมื่อจองผ่าน www.agoda.com/kbank
โดยรับส่วนลด 7% สาหรับเดอะวิสดอม, เดอะพรีเมียร์, แพลทินัม, บัตรเดบิตทุกประเภท (ยกเว้น K-Web
Shopping Card) เท่านั้น และรับส่วนลด 5% สาหรับบัตรทอง, บัตรคลาสสิค, K-Web Shopping Card เมื่อทา
การจองโรงแรมที่ร่วมรายการ และชาระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30
เม.ย. 60 และเข้าพัก 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 60 สาหรับโรงแรมที่ร่วมรายการดังกล่าวจะแสดงข้อความ “KBANK
discount” เมื่อใส่หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง สาหรับรายละเอียดส่วนลด
สาหรับการจองหลังวันที่ 30 เม.ย. 60 สามารถตรวจสอบเพิ่มที่ www.agoda.com/kbank
2. รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่ เข้าร่ วม เฉพาะโรงแรมที่
กาหนด (ชาระเงินล่วงหน้าเท่านั้ น) โดยการสารองห้องพักโรงแรมผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com/kbank และ
ชาระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทยเท่านั้น
3. กรุณาสารองห้องพักล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั จานวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น และเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ตามเว็บไซต์ www.agoda.com/kbank
4. ส่วนลดเพิ่มนี้ ใช้ได้สาหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีทอ้ งถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
5. ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ ให้บริ การโดยผู้
ให้บริการ หากมีขอ้ สงสัยหรือปั ญหา กรุณาติดต่อผูใ้ ห้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
6. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ้นสุด
7. เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ธนาคารและ Agoda กาหนด รายละเอียดเพิ่มเติม www.agoda.com/info/agoda_faq.html
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

หน ้าที่ 2

Expedia
รับส่วนลดเพิ่ม 10% จองโรงแรมผ่าน www.expedia.co.th/kbank (เฉพาะโรงแรมที่ร่วมรายการ)
ระยะเวลาการจอง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 และเข้าพัก 1 ม.ค. 60 – 31 มี.ค. 61
เงื่อนไข
1. สาหรับการสารองห้องพักผ่านเว็บไซต์ที่ www.expedia.co.th/kbank และชาระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกร
ไทย เท่านั้น
2. รายการส่งเสริมการขายนี้ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60
3. กรุณาสารองห้องพักล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั จานวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น และเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ตามเว็บไซต์ www.expedia.co.th/kbank
4. รับส่วนลด 10% จากราคา Expedia rate เมื่อชาระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทย สาหรับโรงแรมที่
ร่วมรายการ
5. ตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่ร่วมรายการได้ที่ https://www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels
6. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้ง ให้
ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ้นสุด
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

4) ช้อปออนไลน์ Lazada รับสิทธิพิเศษตลอดทั้งปี
รายละเอียดโครงการ
สิทธิพิเศษสาหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
เมื่อใช้จ่ายที่ Lazada รับส่วนลดเพิ่มเติมจากทางร้านค้า หรือ เครดิตเงินคืน ตลอดทั้งปี
ระยะเวลา
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60
เงื่อนไข
ตามเงื่อนไขของร้านค้าและธนาคารกาหนด

5) รับส่วนลดเมื่อใช้บริการ Grab
รายละเอียดโครงการ
- ใช้ฟรี 100 บาท ใส่รหัส “KDEBITNEW
เมื่อชาระค่าบริการผ่านด้วย GrabPay เป็ นครั้งแรก ด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย
จากัด 1ครั้ง/ท่าน จากัด 35,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ
- รับส่วนลด 10% (ส่วนลดสูงสุด 50 บาท/ครั้ง) ใส่รหัส “KDEBIT
จากัด 4 ครั้ง/ท่าน/เดือน จากัด 20,000 สิทธิ์/เดือน
ระยะเวลา
1 ก.ค.60 –31ธ.ค. 60

หน ้าที่ 3

เงื่อนไข
1. เฉพาะผูถ้ ือบัตรเดบิตกสิกรไทย K-My/K-Max/K-SME/K-Special ทุกประเภท รวมถึง K-Debit 7 Purse,
K-Football Thai, K-Football Club
2. เงื่อนไขการรับส่วนลด 100 บาท ต้องระบุรหัสส่วนลด “KDEBITNEW” และชาระค่าบริการผ่าน GrabPay เป็ น
ครั้งแรกเท่านั้นและชาระค่าบริการด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทยเท่านั้น จากัด 1ครั้ง/ท่าน จากัด35,000สิทธิ์ตลอด
โครงการ (วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60)
3. เงื่อนไขการรับส่วนลด 10% (ส่วนลดสูงสุด 50 บาท/ครั้ง) ระบุรหัสส่วนลด “KDEBIT” และชาระค่าบริการด้วย
บัตรเดบิตกสิกรไทยเท่านั้น จากัด 4 ครั้ง/ท่าน/เดือน จากัด 20,000 สิทธิ์/เดือน (วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.
60)
4. โปรโมชัน่ นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นๆ ได้
5. ผูถ้ ือบัตรสามารถศึกษาวิธีการเพิ่มบัตรได้ที่ http://grb.to/grabpayhowto
6. GRAB และ/หรือ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ธนาคาร และ GRAB กาหนด หากมีกรณีพิพาท คาตัดสินของธนาคารและ GRAB ถือเป็ นที่
สิ้ นสุด
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 หรือ Grab Call Center 02-0212500

6) สุขภาพดี..ใครก็มีได้ รับสิทธิพิเศษจากเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิตเิ วช พญาไท
และโรงพยาบาลชั้นนาทั ่วประเทศกว่า 100 โรงพยาบาล
รายละเอียดโครงการ
สิทธิพิเศษสาหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
รับสิทธิซอโปรแกรมตรวจสุ
ื้
ขภาพ ราคาพิเศษ 2,560 บาท พร้อมส่วนลด ค่าห้อง ค่ายา ตลอดทั้งปี
ระยะเวลา
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60
เงื่อนไข
ตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลและธนาคารกาหนด

หน ้าที่ 4

