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บริการเดอะวิสดอม โดยธนาคารกสิกรไทย ขอต้อนรับท่านสู่ “ที่สุดของ
เอกสิทธ์ิเหนือระดับ” เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกมิติทั้งทางการเงิน
ส่วนบุคคล การคัดสรรบรกิารช้ันยอด และประสบการณ์พเิศษเหนอืระดบั 
ในทุกโอกาส ซึ่งทุกสิ่งล้วนแต่สรรสร้างเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุด 
เพราะทุกองค์ประกอบเหล่านี้ คือ ความส�าเร็จของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์
แบบที่เรียกได้ว่าเป็น “The Symbol of Smart Success”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
The WISDOM Contact Center 02-8888899

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

THE WISDOM
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• บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี ณ โรงพยาบาลชั้นน�า (Health Check-Up) 
• สิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลชั้นน�า
• บรกิารฟิตเนส ณ โรงแรม และ ฟิตเนสคลบัชัน้น�าทัง้ในกรงุเทพ และ ต่างจงัหวดั 
 (Fitness Privilege)

THE SYMBOL OF YOUR WELLNESS

THE SYMBOL OF YOUR PLEASURE

เดอะวิสดอมกสิกรไทย
ที่สุด ... ของเอกสิทธิ์เหนือระดับ
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• สมัผสัประสบการณ์พเิศษกบักจิกรรมสดุเอก็ซ์คลซูฟีจากบรกิารเดอะวสิดอม 
   กสกิรไทย (THE WISDOM Exclusive Experience)
• สทิธพิเิศษในจดุหมายท่องเทีย่วของไทย (THE WISDOM Localized Experience) 
• สทิธพิเิศษ ณ โรงแรมชัน้น�า (Hotel Privilege)
• บรกิารทีจ่อดรถ ณ ศนูย์การค้าชัน้น�า (Reserved Parking Space)
• บริการที่ล้างรถ ณ ห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์ล้างรถชั้นน�า 
  (Park and Wash Service)
• บริการเลขาส่วนตัวอย่างผู้ช่วยที่รู้ใจ 
  (THE WISDOM Personal Assistant Service)

• บริการห้องรับรองพิเศษเดอะวิสดอมกสิกรไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
   (THE WISDOM Lounge @ Suvarnabhumi Airport)
• บรกิารห้องรบัรองพเิศษ Priority Pass Lounge ณ สนามบนิช้ันน�าทัว่โลก 
  (Global Airport Lounge Access (Priority Pass))
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• บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ณ สนามบินดอนเมือง 
  (Miracle Lounge @ Donmueang Airport)  
• บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
  (Royal Silk Lounge / Royal Orichid Lounge)
• บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย ณ สนามบินภูมิภาค 
  (Domestic Royal Silk Lounge)
• บริการอพัเกรดทีน่ั่งพิเศษ ตัว๋โดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ ของสายการบนิ 
  นกแอร์ และ แอร์เอเชีย (Upgrade Domestic Premium Seat) 
• บรกิารอ�านวยความสะดวก ณ สนามบินสวุรรณภมู ิ(Meet and Assist Service)
• บริการผู้ช่วยส่วนตัวด้านการเดินทาง 
  (THE WISDOM Travel Assistant Service)
• บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางไปต่างประเทศ 
  (Global Customer Assistance Service)
• ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางในวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท 
  เมื่อใช้บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยช�าระค่าโดยสาร (Global Travel Accident 
  Insurance Plan)

• บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล 
  (THE WISDOM Wealth Management Advisory)
• บริการข้อมูล ข่าวสารการลงทุนผ่าน SMS 
  (Investment Recommendation & Update SMS Alert)
• บริการบทวิเคราะห์การลงทุนและข้อมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ โดย    
  บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด (K-Econ Analysis Membership)
• บริการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน (K-Consolidated Statement)
• THE WISDOM Onward e-Newsletter รายเดือน

SUPERIOR FINANCIAL PRIVILEGE
• บริการด่วนพิเศษการท�าธุรกรรมทางการเงิน ณ สาขาของธนาคาร 
  (THE WISDOM Priority Service)
• ศูนย์บริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย (THE WISDOM Lounge)
• สิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับอัตราพิเศษต่าง ๆ ในการใช้บริการทาง 
  การเงิน (Financial Privilege)
• วงเงินพิเศษเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
• THE WISDOM Contact Center 02-8888899

BUSINESS EMPOWERMENT
• บริการผู้ช่วยส่วนตัวด้านธุรกิจ
  (THE WISDOM Business Assistant Service)
• บริการสนับสนุนธุรกิจในยุคดิจิทัล
  (THE WISDOM Digital Business Support)
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ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เอกสิทธิ์เหนือระดับ

อีกหนึ่งเอกสิทธิ์เหนือระดับในรูปแบบบัตรเครดิต

ที่ท่านสามารถใช้แสดงสิทธิ์เพื่อรับสิทธิพิเศษจากธนาคาร

และพันธมิตรที่ร่วมรายการ



สัมผัสประสบการณ์พิเศษจากกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในหลากหลายรูปแบบที่คัดสรร
มาเพื่อให้ท่านได้รับความสุข ความประทับใจ ตลอดทั้งปี ทั้งกิจกรรมเติมเต็มความสุข
ตามไลฟ์สไตล์ และ กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ด้านเศรษฐกิจการลงทุน เพื่อเปิดประตูสู่
สังคมของผู้ประสบความส�าเร็จจากหลากหลายอาชีพ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรม และ สิทธิพิเศษที่มอบให้ท่านตลอดทั้งปีได้ที่ 
www.kasikornbank.com/THEWISDOM หรือ สอบถาม THE WISDOM Contact 
Center 02-8888899

ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าท่ีตรงตามเงื่อนไขท่ี
ธนาคารก�าหนด

ประสบการณ์พิเศษกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 
จากบริการ เดอะวิสดอมกสิกรไทย
(THE WISDOM Exclusive Experience)
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สิทธิพิเศษในจุดหมายท่องเที่ยวของไทย
(THE WISDOM Localized Experience)

สิทธิพิเศษ ณ โรงแรมชั้นน�า
(Hotel Privilege)

โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก
• รับส่วนลด 15% (เฉพาะค่าอาหาร) ที่ห้องอาหาร Red Oven 
• รับส่วนลด 10% ส�าหรับเมนูขนม (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ Park Society และ Chocolab 
• รับส่วนลด 15% ส�าหรับการนวด60นาที ที่ SoSPA

กรุณานัดหมายล่วงหน้าหรือสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02-6240000

โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
• รบัส่วนลด 20% ส�าหรบัค่าอาหาร ท่ี ห้องอาหารอพัแอนด์อะบฟั (ยกเว้นมือ้สายวนัอาทติย์) 
  สามารถใช้ได้สูงสุด 8 ท่าน/โต๊ะ/บตัร
• รับส่วนลด 15% ส�าหรับค่าอาหาร ห้องอาหารยามาซาโตะ สามารถใช้ได้สูงสุด 8 ท่าน/ 
  โต๊ะ/บัตร
• รับส่วนลด 10% ส�าหรับค่าอาหารที่ร้านขนม ลาพาทิซเซอรี่
• รับส่วนลด 15% ส�าหรับทรีทเมนท์จากเมนูปกติที่ ดิ โอกุระ สปา
• รับส่วนลด 10% เมื่อสั่งดอกไม้ที่ร้านดอกไม้อเทลิเย่ร์

กรุณานัดหมายล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6879000

DUSIT HOTELS & RESORTS
• รับส่วนลด 20% จากราคา Dusit Best Available Rate
• รับส่วนลด 20% ส�าหรับค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม (ยกเว้นแอลกอฮอล์) 
• รับส่วนลด 15% ที่ Dusit Devarana 

สมัผสัแก่นแท้ของวฒันธรรม และ ความงดงามของจดุหมายท่องเทีย่วไทย ผ่านสทิธพิเิศษ
และส่วนลดหลากหลายจากโรงแรม ร้านอาหาร สปา ร้านค้าชัน้น�า และ กจิกรรมพเิศษใน
แต่ละท้องถิน่ เพือ่สร้างความรืน่รมย์ และ ประสบการณ์สดุประทบัใจมากกว่าทีเ่คย 

ข่าวสารสทิธพิเิศษจะส่งตรงถงึท่านทกุไตรมาส ผ่านช่องทาง SMS และ/หรอื อเีมล หรอื 
ท่านสามารถตดิตามรายละเอยีด และ สทิธพิเิศษได้ตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป 
โดยสแกน QR code เพือ่อ่านรายละเอยีด

https://www.kasikornbank.com/THEWISDOM/LocalizedExperience
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บริการที่จอดรถ ณ ศูนย์การค้าชั้นน�า
(THE WISDOM Reserved Parking Space)

บริการที่จอดรถ และ บริการล้างรถ
(THE WISDOM Park and Wash)

ข้อก�ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้สทิธิ:์ 
- ส�ำหรับผูถ้อืบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทย (บัตรหลกั)
- กรุณำศกึษำรำยละเอยีดและเงือ่นไขก่อนส�ำรองสทิธิ์ใช้บรกิำร
- ส�ำหรับกำรช�ำระเงนิ ต้องช�ำระผ่ำนบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทยเท่ำนัน้
- เงือ่นไขเป็นไปตำมโรงแรมก�ำหนด ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลง แก้ไข โดยไม่ต่องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

ข้อก�ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้สทิธิ:์ 
- ส�ำหรบัผูถ้อืบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทย (บัตรหลกั) เท่ำนัน้
- กรุณำแสดงสตกิเกอร์จอดรถพร้อมบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทย (บัตรหลกั) กบัเจ้ำหน้ำท่ี เพือ่ให้เจ้ำหน้ำท่ีท�ำกำรบันทึก 
 เลขท่ีบัตรก่อนเข้ำใช้บรกิำร
- ท่ีจอดรถมจี�ำนวนจ�ำกดั ธนำคำรขอสงวนสทิธิ์ในกรณีท่ีจอดรถมกีำรใช้บรกิำรเตม็
- บรกิำรท่ีจอดรถอำจมีกำรเปลีย่นแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

สะดวกกว่าทีเ่คยด้วยบริการทีจ่อดรถเฉพาะลกูค้าเดอะวสิดอมกสกิรไทย ณ ศนูย์การค้าชัน้น�า 

สทิธพิเิศษบริการท่ีจอดรถ และ บริการล้างรถเฉพาะลกูค้าเดอะวสิดอมกสกิรไทย โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ณ ศนูย์บรกิารล้างรถชัน้น�า 

• รับส่วนลด 10% ที่ Naam Spa (ในประเทศไทย)
• รับส่วนลด 15% ที่ Baan Dusit Thani (ยกเว้นอาหารชุดมื้อกลางวัน)
วิธีการส�ารองสิทธิ์ผ่าน www.dusit.com/WISDOM หรือ โทรส�ารองตรงกับโรงแรม 
โดยระบุรหัส “WISDOM”
กรุณานัดหมายล่วงหน้า หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2009898

W Bangkok Hotel 
• รับส่วนลด 25% ส�าหรับเมนู A la carte ส่วนลด 20% ส�าหรับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน 
  (วันจันทร์-วันศุกร์) ที่ห้องอาหาร The Kitchen Table 
• รับส่วนลด 25% ส�าหรับเมนู A la carte ที่ Woobar 
• รับส่วนลด 20% ส�าหรับเมนู A la carte และ Afternoon Tea (เมนูปกติ) ที่ Paii 
 (The House on Sathorn) 
• รับส่วนลด 25% ที่ AWAY SPA ส�าหรับเมนู A la carte 

บริการที่จอดรถ ใช้บริการได้ที่
• สยามพารากอน ลานจอดรถชั้น 1 โซน South
• ไอคอนสยาม ลานจอดรถชั้น 1
• โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก ชั้น P3
• ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ชั้น 4
• Esplanade Cineplex รัชดาภิเษก
• Major Cineplex สุขุมวิท
• Major Cineplex ปิ่นเกล้า

สามารถตรวจสอบโรงแรมอื่น ๆ ที่เข้าร่วมรายการเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.kasikornbank.com/THEWISDOM
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ศูนย์บริการล้างรถที่ต่างจังหวัด

ขอนแก่น          Speed Master   043-234466
     083-8787666
     086-6422469
ฉะเชิงเทรา          Proclean โรบินสัน ฉะเชิงเทรา 038-564287
ชลบุรี          Proclean เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 038-043189
ชลบุรี            Proclean เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี  033-133989
เชียงราย          Poli-Chem บิ๊กซี เชียงราย  062-9812692
เชียงใหม่          Proclean เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 053-288776
ตาก          Atommix Auto Spa  084-5959595
นครปฐม          Proclean เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 02-4296940
นครราชสีมา        สาธิต คาร์แคร์   044-253232
     081-5470731
นครศรีธรรมราช  Proclean เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช 075-803105
นครสวรรค์          C-Guard   089-7036022
พระนครศรอียุธยา  Proclean ซิตี้ พาร์ค 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-หาดใหญ่  074-261999
     086-4902288
สมุทรสาคร          Proclean เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย 034-112419
สุราษฏร์ธานี        Proclean โลตัส สุราษฎร์ธานี 077-961460
อุดรธานี          Proclean เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 042-110655

จังหวัด                         ร้าน       โทรศัพท์

ศนูย์บริการล้างรถทีก่รุงเทพฯ และ ปรมิณฑล
• Auto Spa สยามพารากอน (ยกเว้นวนัเสาร์ - อาทติย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)
• Proclean สยามเซ็นเตอร์
• Proclean เซ็นทรลั พลาซา แกรนด์ พระราม 9
• Seven Creation เซ็นทรลัเวิลด์
การส�ารองสทิธ์ิบริการล้างรถที ่กรงุเทพฯ และ ปรมิณฑล
กรณุาโทรส�ารองสทิธิท์กุวนัจนัทร์ ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพือ่รบับริการได้ในวัน 
ถดัไปที ่THE WISDOM Contact Center 02-8888899 (สามารถโทรจองได้เฉพาะเวลา 
10.00-17.00 น. และ ขอสงวนสทิธ์ิในการจอง 1 สิทธ์ิต่อการโทร 1 คร้ัง) 
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กรณุาส�ารองสทิธิล่์วงหน้าอย่างน้อย 1 วนักับทางร้าน ก่อนเข้ารบับรกิาร
การส�ารองสิทธ์ิบริการล้างรถที่ต่างจังหวัด

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- ส�ำหรับผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่ำนั้น
- ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อเดือนต่อท่ำนเท่ำนั้น ส�ำหรับในกรุงเทพฯ และ ไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน ส�ำหรับในต่ำงจังหวัด
- สิทธิพิเศษนี้มีจ�ำนวนจ�ำกัด ไม่สำมำรถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือ แลกเปลี่ยนได้
- กรุณำส�ำรองสิทธิ์ ตำมเงื่อนไขที่แจ้งไว้ข้ำงต้น และ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจอง 1 สิทธิ์ต่อกำรจอง 1 ครั้ง
- กรณีลูกค้ำต้องกำรยกเลิกกำรจองในกรุงเทพฯ กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันท�ำกำร มิฉะนั้น จะถือว่ำสละสิทธิ์ และ 
  นับสิทธิ์ลูกค้ำเสมือนว่ำได้มีกำรใช้สิทธิ์แล้ว
- ธนำคำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยล้ำงรถแต่ละครั้งที่ธนำคำรก�ำหนด หำกรำคำบริกำรล้ำงรถเกินกว่ำที่ธนำคำรก�ำหนด ลูกค้ำ 
  ต้องช�ำระส่วนต่ำงเป็นเงินสด
- สถำนบริกำรล้ำงรถบำงรำย อำจจะมีกำรแจ้งยอดเงนิผ่ำนบัตรเดอะวสิดอมกสิกรไทย โดยธนำคำรจะท�ำกำรคนืเงนิเข้ำบัตร 
  เดอะวสิดอมกสกิรไทย ตำมอัตรำค่ำบริกำรที่ธนำคำรก�ำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ส�ำหรับลูกค้ำที่คงสถำนะกำรเป็นลูกค้ำเดอะวิสดอมกสิกรไทยในวันที่ใช้บริกำรเท่ำนั้น
(มียอดเงินฝำก เงินลงทุน รวมกันอยู่กับธนำคำรเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 
ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ตำมประเภทประกันที่ธนำคำร
ก�ำหนด และ/หรือ ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก�ำหนด)

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- ธนำคำรเป็นเพียงผู้ให้บริกำรประสำนงำน จัดหำ และให้ค�ำปรึกษำ โดยค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนนั้น ผู้ถือบัตรเป็น 
  ผู้รับผิดชอบ
- สอบถำมรำยละเอยีดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรบรกิำร เงือ่นไข และ ข้อยกเว้น ของบรกิำรต่ำง ๆ  ได้ท่ี THE WISDOM Contact  
  Center 02-8888899 ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง

บริการเลขาส่วนตัวอย่างผู้ช่วยที่รู้ใจ
(THE WISDOM Personal Assistant Service)

สิทธิพิเศษเหนือระดับกับบริการเลขาส่วนตัวอย่างผู้ช่วยที่รู้ใจส�าหรับลูกค้าเดอะวิสดอม 
กสกิรไทย ตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก ผ่าน THE WISDOM Contact Center 02-8888899 
เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างเหนือระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านไลฟ์สไตล์ พร้อมให้ค�าแนะน�าและความช่วยเหลอืในการสร้างความประทบัใจ 
ให้กบัทกุกจิกรรมในช่วงเวลาสดุพเิศษตามความต้องการของท่าน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้

- บริการให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษส�าหรับผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย 
  จากผู้ให้บริการด้านไลฟ์สไตล์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สปา
- บริการให้ค�าแนะน�าด้านหาผู้เชี่ยวชาญในการจัดเลี้ยง และ งานฉลองในโอกาสพิเศษ
- บริการให้ข้อมูล และ จองร้านอาหาร ทั้งไทยและต่างประเทศ
- บริการให้ช่วยเหลือ และ ส�ารองที่พัก โรงแรม หรือรถเช่าทั้งในและต่างประเทศ
- บริการให้ข้อมูล และ ส�ารองการเดินทางแบบเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เครื่องบินส่วนตัว 
  เรือยอร์ช เป็นต้น
- บริการให้ข้อมูล และ ส�ารองการเข้าใช้สนามกอล์ฟ
- บรกิารให้ข้อมลูเก่ียวกับด้านบันเทงิ อาท ิการส�ารองทีน่ัง่บตัรคอนเสิร์ต หรอื การแสดงต่างๆ
- บริการซื้อของหายาก หรือ จัดหาของขวัญ และ ดอกไม้ส�าหรับคนพิเศษ
- บริการให้ข้อมูล และ วางแผนการท่องเที่ยวทั่วโลก
- บริการให้ค�าปรึกษา และ ประสานงานให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านที่อยู่อาศัย 
  (Home Assistance)
- บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ (Medical Assistance)
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนทั่วประเทศ (Roadside Assistance) ส�าหรับ 
  บริการลากรถฉุกเฉิน พ่วงแบตเตอรี่ หรือ เปลี่ยนยาง ธนาคารรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
  1,500 บาทต่อครั้ง และ สามารถใช้บริการได้ 2 ครั้งต่อปี



รบัสทิธพิเิศษในการตรวจเชค็สขุภาพประจ�าปี 1 ครัง้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล
ชัน้น�าทัว่ประเทศ รายละเอยีดรายการตรวจสขุภาพ ดงัน้ี
- พบแพทย์
- ตรวจความสมบรูณ์ของเมด็เลอืด (CBC)
- ตรวจระดบัน�า้ตาลในเส้นเลอืด (FBS)
- ตรวจการท�างานของตบั (SGPT, SGOT, Alkaline phosphatase)
- ตรวจการท�างานของไต (Creatinine, BUN)
- ตรวจหาระดบักรดยรูกิในเลอืด (Uric Acid)
- ตรวจหาระดบัไขมนัในเลอืด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
- ตรวจปัสสาวะอย่างสมบรูณ์ (Urine Exam)
- เอกซเรย์ปอดและหวัใจ (Chest X-Ray)
- ตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG)
- รายงานผลตรวจ

บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี
(THE WISDOM Health Check-Up)
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สิทธิพิเศษจากเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ. ศูนย์วจิยั
- รบัส่วนลด 20% ส�าหรับค่าห้องพกัผูป่้วยใน (ยกเว้นค่าบรกิารโรงพยาบาล ค่าบริการ 
  พยาบาล และ ค่าอาหาร)

กรุณาส�ารองสิทธิ์บริการตรวจสุขภาพ ได้ที่ THE WISDOM Contact Center 
02-8888899 ตัง้แต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ของทกุวนัท�าการ และสามารถใช้บริการได้ 
หลังจากวันจอง 15 วันท�าการ เม่ือได้รับสิทธ์ิแล้ว ทางธนาคารจะจัดส่ง SMS ยืนยัน 
การจองสทิธิภ์ายใน 24 ชัว่โมง 

การส�ารองสิทธิ์บริการตรวจสุขภาพ

สิทธิพิเศษหลากหลายจากเครือโรงพยาบาลชั้นน�า

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- ส�ำหรับผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่ำนั้น
- ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อปีต่อท่ำนเท่ำนั้น และ ขอสงวนสิทธิ์กำรจอง 1 สิทธิ์ต่อกำรจอง 1 ครั้ง
- สิทธิพิเศษนี้ ไม่สำมำรถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนได้
- สงวนสิทธิ์กำรให้บริกำร เฉพำะลูกค้ำที่ปฎิบัติตำมขั้นตอนกำรจองสิทธิ์ 
- ไม่อนุโลมกำรใช้สิทธิ์ผิดเงื่อนไขทุกกรณี (กำรเข้ำใช้บริกำรโดยไม่จองล่วงหน้ำ ไม่อนุโลมทุกกรณี)
- ธนำคำรสงวนสิทธิ์ในกำรจ�ำกัดจ�ำนวนลูกค้ำต่อเดือนที่ใช้บริกำรสิทธิพิเศษ
- ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนแปลง และ แก้ไขวันนัดหมำย โดยแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันท�ำกำร ผ่ำน THE WISDOM   
  Contact Center 02-8888899 เท่ำนั้น
- กรุณำแสดงเอกสำรยืนยันกำรจองสิทธิ์ พร้อมกับบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ณ เคำน์เตอร์โรงพยำบำล
- ขอสงวนสิทธิ์ส�ำหรับลูกค้ำที่คงสถำนะกำรเป็นลูกค้ำเดอะวิสดอมกสิกรไทยในวันที่ใช้บริกำรเท่ำนั้น
(มียอดเงินฝำก เงินลงทุน รวมกันอยู่กับธนำคำรเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และ มียอดเงินคงเหลือ ณ วัน
ที่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ตำมประเภทประกันที่ธนำคำร
ก�ำหนด และ/หรือ ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก�ำหนด)

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
- เครอืโรงพยาบาลกรงุเทพ: กรงุเทพ ซอยศนูย์วจิยั พทัยา ระยอง จนัทบรุ ีตราด หาดใหญ่ 
  ภเูกต็ สมุย นครราชสีมา อดุรธาน ีหวัหิน เชยีงใหม่ ขอนแก่น พษิณุโลก และ สนามจนัทร์
- เครือโรงพยาบาลสมิติเวช: สุขุมวิท ศรีนครินทร์ ศรีราชา ธนบุรี และ ไชน่าทาวน์
- เครือโรงพยาบาลพญาไท: พญาไท 1 พญาไท 2 พญาไท 3 พญาไทศรีราชา และ  
  พญาไทนวมินทร์
- เครือโรงพยาบาลเปาโล: พหลโยธิน โชคชัย 4 สมุทรปราการ และ พระประแดง
- โรงพยาบาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร
- โรงพยาบาลเมืองราช จังหวัดราชบุรี
- โรงพยาบาลนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
- โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

พร้อมรับบัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์ (Chivawattana Value Gold) เพื่อรับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ณ เครอืโรงพยาบาลกรงุเทพ เครอืโรงพยาบาลสมติเิวช เครอืโรงพยาบาลพญาไท 
และ เครือโรงพยาบาลเปาโล
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- รบัส่วนลด 10% ส�าหรบัค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าแลป็พเิศษ ค่ายาพิเศษ 
  ค่าเครือ่งมอืพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรบัทนัตกรรม 5 รายการ คอื อดุฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงอืก รักษา 
  รากฟัน และ ทันตกรรมเด็ก

โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา
- รับส่วนลด 10% ส�าหรบัค่าห้องพกัผูป่้วยใน (ยกเว้น ICU, CCU และ NICU)
- รับส่วนลด 10% ส�าหรบัค่ายา (ยกเว้นวคัซนี และ หมวดยาพเิศษ)
- รับส่วนลด 15% ส�าหรบัค่าขูดหนิปนู
- รบัส่วนลด 5% ส�าหรบัค่าทันตกรรมทัว่ไป และ ทันตกรรมเด็ก (ยกเว้น ทันตกรรมใส่ฟันปลอม 
  และความงาม)

โรงพยาบาลกรุงเทพจนัทบรุี
- รับส่วนลด 10% ส�าหรบัค่ายา (ยกเว้นยาพเิศษ)
- รับส่วนลด 10% ส�าหรบัค่าห้องพกัผูป่้วยใน (ยกเว้นห้อง ICU , CCU และ IMCU)

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรบัค่าห้อง (ยกเว้น ICU , CCU , NS,LR , ค่าอาหาร ค่าบรกิารพยาบาล 
  ค่าบริการโรงพยาบาล)
- รับส่วนลด 10% ส�าหรบัค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ เวชภณัฑ์พิเศษ)

โรงพยาบาลกรุงเทพอดุร
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรับค่าห้องพกัผูป่้วยใน (ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการ 
  พยาบาล และ ค่าอาหาร)
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรบัค่ายา (OPD , IPD) ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภณัฑ์ ค่าแล็ปพิเศษ  
  ค่ายาพเิศษ ค่าเครือ่งมอืพเิศษ และ รายการเหมาจ่าย

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรับค่าห้องพกัผูป่้วยใน (ยกเว้นค่าบรกิารโรงพยาบาล ค่าบริการ 
  พยาบาล และค่าอาหาร)
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรบัค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าแลป็พเิศษ ค่ายาพิเศษ  
  ค่าเครือ่งมอืพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)

โรงพยาบาลกรุงเทพพษิณุโลก
- รับส่วนลด 10% ส�าหรบัค่าห้องพกัผูป่้วยใน ยกเว้นห้องผู้ป่วยวกิฤต (ICU) และ ห้องพัก 
  ผูป่้วยวกิฤตหวัใจ (CCU)
- รบัส่วนลด 5% ส�าหรบัค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอปุกรณ์พเิศษ ค่ายาพิเศษ ค่าวคัซีน 
  ทกุประเภท ค่าเวชภณัฑ์พิเศษค่า Lab และ รายการเหมาจ่ายทกุรายการ)

โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน
- รบัส่วนลด 5% ส�าหรบัค่าห้องพกัผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการ 
  พยาบาล และ ค่าอาหาร)
- รับส่วนลด 5% ส�าหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าแล็ปพิเศษ ค่ายาพิเศษ 
  ค่าเครือ่งมอืพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
- รบัส่วนลด 5% ส�าหรบัทนัตกรรม 5 รายการ คอื อดุฟัน ถอนฟัน รกัษาโรคเหงือก  
  รกัษารากฟัน และ ทนัตกรรมเดก็

โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรับค่าห้องพกัผูป่้วยใน (ยกเว้น ค่าบรกิารโรงพยาบาล ค่าบริการ 
  พยาบาล และ ค่าอาหาร)
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรบัค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าแลป็พเิศษ ค่ายาพิเศษ  
  ค่าเครือ่งมอืพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
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สิทธิพิเศษจาก  BDMS Wellness Clinic

สิทธิพิเศษจากเครือโรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

- บริการห้องรับรอง Lounge ชั้น 2 สามารถพาผู้ติดตามมาได้ 1 ท่าน พร้อมบริการ  
  Welcome Set ฟรี
- บริการที่จอดรถฟรี 8 ชั่วโมง (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา8.00 – 17.00 น.)
- ฟรี Wi-Fi
- รับส่วนลด 5% ส�าหรับวิตามินสูตรเฉพาะบุคคล (ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้)
- โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok: รับส่วนลด 20% ส�าหรับค่า 
  อาหารยอดใช้จ่ายขัน้ต�า่ 1,000 บาท และรบัส่วนลด 15% ส�าหรบัเคร่ืองดืม่และแอลกอฮอล์ 
  ณ ริมคลองคาเฟ่, ห้องอาหารแทมมาริน, ชินนามอนล็อบบี้บาร์

- บริการรถพยาบาลฉุกเฉินฟรี 1 ครั้ง/ปี ส�าหรับผู้ป่วยใน เฉพาะผู้ถือบัตรเดอะวิสดอม   
  กสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่านั้น (รพ.พญาไท 1 , 2 , 3 , นวมินทร์ ให้บริการเฉพาะภายใน 
 จังหวัดกรุงเทพฯ เท่านั้น ไม่รวมปริมณฑล / รพ.พญาไท ศรีราชา ให้บริการเฉพาะ 
  ภายในจังหวัดชลบุรีเท่านั้น) (เฉพาะค่ารถ ไม่รวมค่าแพทย์)
- บรกิารรบัรองด้วยระบบ Fast Track โดยต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั   
 ท�าการ
- บรกิารลงทะเบยีนระบพุกิดัทีอ่ยู่อาศยัด้วยระบบ GPS (BES) เพือ่เรยีกรถพยาบาลฉกุเฉนิ 
- บริการพนักงานดูแลติดตาม ตลอดทุกเส้นทางการรับบริการ โดยต้องมีการนัดหมาย 
 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัท�าการ

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
- รบัส่วนลด 15% ส�าหรับค่ารกัษาผูป่้วยนอก (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภณัฑ์ ค่าแล็ปพิเศษ  
  ค่ายาพเิศษ ค่าเครือ่งมอืพเิศษ และ รายการเหมาจ่าย)
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรบัค่าห้องพกัผูป่้วยใน และค่ายาปกต ิ(ยกเว้นค่าบรกิารโรงพยาบาล 
  ค่าบริการรถพยาบาล และ ค่าอาหาร)

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบรุี
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรับค่าห้องพกัผูป่้วยใน (ยกเว้น ค่าบรกิารโรงพยาบาล ค่าบริการ 
  พยาบาล และ ค่าอาหาร)
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรบัค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าแลป็พเิศษ ค่ายาพิเศษ  
  ค่าเครือ่งมอืพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรับค่าห้องพกัผูป่้วยใน (ยกเว้น ค่าบรกิารโรงพยาบาล ค่าบริการ 
  พยาบาล และ ค่าอาหาร)
- รบัส่วนลด 10% ส�าหรบัค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าแลป็พเิศษ ค่ายาพิเศษ  
  ค่าเครือ่งมอืพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)

โรงพยาบาลกรุงเทพสรุาษฎร์
- รับส่วนลด 5% ส�าหรับค่าห้องพกัผูป่้วยใน (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการ 
  พยาบาล และ ค่าอาหาร)
- รับส่วนลด 5% ส�าหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภณัฑ์ ค่าแลป็พเิศษ ค่ายาพิเศษ ค่า 
  เคร่ืองมอืพเิศษ และ รายการเหมาจ่าย)

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- กรุณำส�ำรองล่วงหน้ำก่อนเข้ำรับบริกำรอย่ำงน้อย 1 วันท�ำกำร โทร 02-8269999 ส�ำหรับกำรใช้บริกำรที่ห้องรับรอง  
  Lounge ชั้น 2
- กรุณำแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเพื่อรับบริกำรทีเคำน์เตอร์ชั้น 2
- เงื่อนไขเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด
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สิทธิพิเศษจากเครือโรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทและศรีนครินทร์
- รับส่วนลด 30% ค่าห้องพกัผูป่้วยในเฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด (ยกเว้นค่าแพทย์ 
  ค่าอาหาร ค่าบรกิารพยาบาลค่ายาพเิศษ ค่าเครือ่งมอืพเิศษ เวชภณัฑ์พเิศษ และ รายการ 
  เหมาจ่าย)
- บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ฟรี 1 ครั้ง เฉพาะค่ารถขาเข้า (กรณีเข้าพักผู้ป่วยใน) เฉพาะ 
  เขตกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้น 
  ระหว่างใช้บริการ
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
- รับส่วนลด 15% ส�าหรับค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์ (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าตรวจ 
  วิเคราะห์พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ฟรี 1 ครั้ง เฉพาะค่ารถขาเข้า (กรณีเข้าพักผู้ป่วยใน) เฉพาะ 
  เขตกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้น 
  ระหว่างใช้บริการ
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
- รับส่วนลด 20% ส�าหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU, OR, NS ไม่รวมค่าแพทย์ 
  ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร)
- รับส่วนลด 10% ส�าหรับค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ ์
  ค่าแล็ปพิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
- รับส่วนลด 15% ส�าหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU, OR, NS ไม่รวมค่าแพทย์ 
  ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร)
- รับส่วนลด 10% ส�าหรับค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ ์
  ค่าแล็ปพิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- กรุณำแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเพื่อรับบริกำร
- กรุณำส�ำรองล่วงหน้ำก่อนเข้ำรับบริกำรอย่ำงน้อย 24 ชม. สอบถำม Phyathai Call Center โทร 1772 กด 8 และ 
  โรงพยำบำลเปำโล พหลโยธิน โทร 02- 271 7000
- กำรให้บรกิำรข้ึนอยู่กบัจ�ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีผูใ้ห้บรกิำรและเวลำท่ีลกูค้ำเข้ำรบับรกิำร กรณุำส�ำรองสทิธิล่์วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนั 
- เงื่อนไขเป็นไปตำมที่โรงพยำบำลก�ำหนด

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- กำรรับสิทธิพิเศษ ต้องช�ำระผ่ำนบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเท่ำนั้น
- ส่วนลดของแต่ละโรงพยำบำลอำจแตกต่ำงกันไป ตำมเงื่อนไขท่ีทำงโรงพยำบำลก�ำหนด และ เฉพำะโรงพยำบำล 
  ที่ร่วมรำยกำรเท่ำนั้น
- กรุณำสอบถำมส่วนลดและเงื่อนไขต่ำง ๆ กับทำงโรงพยำบำลก่อนใช้บริกำร
- ธนำคำรและโรงพยำบำลขอสงวนสทิธิก์ำรเปลีย่นแปลง แก้ไข หรือ ยกเลกิ สทิธพิเิศษดงักล่ำว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- บริการห้องรับรอง VIP หรือ Zone VIP (ถ้ามี) ส�าหรับผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย 
  (บัตรหลัก และ บัตรเสริม) พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่านโดยต้องมีการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 
  24 ชม.
- บริการให้ค�าปรึกษาสุขภาพฟรี โดยพยาบาลผู้เช่ียวชาญ และ รับจองบริการต่าง ๆ  
  เป็นกรณีพิเศษ 
- บริการที่จอดรถ 1-3 คัน ตามแต่ความเหมาะสมที่โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3
- บริการ Valet Parking
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Absolute You คริสตัลพาร์ค 

เอกมัย-รามอินทรา

Absolute You เซ็นทรัลพลาซ่า 

ลาดพร้าว

Absolute You เดอะเซอร์เคิล 

ราชพฤกษ์

Absolute You มาร์เก็ตเพลส 

นางลิ้นจี่

Absolute You ลาวิลล่า อารีย์

Absolute You อัมรินทร์พลาซ่า 

เพลินจิต

Absolute You เอ็กซ์เชนจ์

ทาวเวอร์ อโศก

Atrium Athletic Club 

อาคารทิปโก้

BASE อาคารสาธรธานี

SO FIT โรงแรมโซ โซฟิเทล 

แบงค๊อก

 

02-5150868

02-9370747

02-0500214

02-2872099

02-0610709

02-2524400

02-2584020

02-2714200

02-1099665

02-6240000

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-21.30 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา 07.30-17.30 น.

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.30-21.30 น. 

วนัศกุร์ เวลา 09.00-21.00 น. วนัเสาร์-อาทติย์ 

และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ เวลา 08.30-18.30 น.

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-21.00 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา 08.30-18.30 น.

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 07.30-21.00 น. 

วนัศกุร์ เวลา 09.00-21.00 น. วนัเสาร์-อาทติย์ 

และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 08.30-16.00 น.

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 07.00-21.30 น. 

วนัศกุร์ เวลา 07.00-20.00 น. วนัเสาร์-อาทติย์ 

และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 08.30-16.00 น.

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 07.00-21.30 น. 

วนัศกุร์ เวลา 07.00-21.00 น. วนัเสาร์ เวลา 

08.00-17.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.30-

17.30 น.

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-21.30 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา 08.30-20.00 น. จ�ากดัการเข้าใช้บริการ 

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา 12.00-20.00 น.

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 06.40-21.00 น. 

วนัศกุร์ เวลา 06.40-19.00 น. วนัเสาร์-อาทติย์ 

และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 09.05-16.00 น.

จ�ากัดการเข้าใช้บริการวันจันทร์-ศุกร์  

เวลา 06.00 – 17.00 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-21.00 น. 

สถานบริการชั้นน�า        โทรศัพท์            หมายเหตุ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

รับสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการฟิตเนส ได้ที่

หมำยเหต ุ สงวนสทิธ์ิผูเ้ข้ำใช้วนัเสำร์สดุท้ำยของเดอืน 
ตั้งแต่เวลำ 12.00 น. เป็นต้นไป 

บริการฟิตเนส ณ โรงแรม และ ฟิตเนสคลับชั้นน�า
ท้ังในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด 
(Fitness Privilege)
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Thana City Country Club

Virgin Active 

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

WE Fitness แคราย

WE Fitness เจ อเวนิว 

ทองหล่อ

WE Fitness ปิ่นเกล้า

WE Fitness รัชโยธิน

WE Fitness โรงแรม วี 

กรุงเทพฯ

WE Fitness เอกมัย

WE Fitness เอสพลานาด 

รัชดาภิเษก

02-1722300

02-7709772

02-5913939

02-1193309

02-1193399

02-5153699

02-3093939 

02-7853939

02-6403939

สามารถใช้บริการได้ทุกวัน 

เวลา 06.00-22.00 น.

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-15.00 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา 16.00-21.00 น.

จ�ากัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 07.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 

08.00-22.00 น.

จ�ากัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 

เวลา 08.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 

08.00-22.00 น.

จ�ากัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 06.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 

08.00-22.00 น.

จ�ากัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 07.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 

08.00-22.00 น.

จ�ากัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 06.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 

08.00 - 22.00 น.

จ�ากัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 06.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 

08.00-22.00 น.

จ�ากัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 06.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 

08.00-22.00 น.

สถานบริการชั้นน�า        โทรศัพท์            หมายเหตุ
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Fitness First  

เซ็นทรัล ขอนแก่น

Pullman Khon Kaen  

Raja Orchid Hotel 

Fitness First เซ็นทรัล 

ชลบุรี

DusitD2 

Fitness First เดอะมอลล์ 

นครราชสีมา

 

Alpha Health Club

Foresto Fitness Club

Factory Fit 

The Best Fitness 

สุราษฎร์ธานี

9D Sport Complex 

Centara Hotel & 

Convention Centre 

ขอนแก่น

ขอนแก่น

ชลบุรี

เชียงใหม่

นครราชสีมา

ภูเก็ต

ระยอง

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

อุดรธานี

อุดรธานี

043-288433

043-913333

038-053888 

053-999999

044-393591        

076-612655-6

098-8188801

098-8292989

089-4474200

042-110487

042-343555

จ�ากัดการเข้าใช้บริการวัน 

จนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-17.00 น.

สามารถใช้บริการได้ทุกวัน 

เวลา 06.00-22.00 น.

จ�ากัดการเข้าใช้บริการวัน

จนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-17.00 น

สามารถใช้บริการได้ทุกวัน 

เวลา 06.00-22.00 น. 

จ�ากัดการเข้าใช้บริการ 

วันจันทร์-ศุกร์  

เวลา 06.00-17.00 น.

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-

22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์  

และ วันหยุดนักขัตฤกษ์  

เวลา 08.00-21.00 น.

สามารถใช้บริการได้ทุกวัน  

เวลา 09.00-21.00 น.

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-

22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์  

เวลา 07.30-21.00 น.

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-

22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา 08.00-21.00 น.

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-

22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์  

เวลา 08.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์  

เวลา 08.00-22.00 น.

สามารถใช้บริการได้ทุกวัน  

เวลา 06.00-21.00 น. 

จังหวัด        สถานบริการชั้นน�า    โทรศัพท์                    หมายเหตุ

ต่างจังหวัด
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ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
-  ส�ำหรับลูกค้ำผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่ำนั้น
-  สำมำรถใช้บริกำรได้ไม่จ�ำกัดเวลำ ในวันเสำร์ อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เฉพำะบำงแห่ง) กรุณำตรวจสอบเงื่อนไข 
  ที่ฟิตเนสที่ให้บริกำร
-  สิทธิพิเศษนี้ ไม่สำมำรถโอนให้กับผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนได้
-  สงวนสทิธิก์ำรเข้ำใช้บริกำร 1 คร้ังต่อวันต่อบัตรในแต่ละสถำนบรกิำรเท่ำนัน้ หำกใช้เกนิกว่ำท่ีก�ำหนด ธนำคำรขอสงวนสทิธิ ์
  เก็บค่ำบริกำรรำยวันตำมอัตรำที่สถำนบริกำรก�ำหนด
-  จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริกำรสูงสุดในกำรเข้ำใช้บริกำร ในช่วงเวลำเดียวกัน หรือต่อวัน โปรดสอบถำมรำยละเอียดจำกสถำน 
  บริกำรแต่ละแห่ง ก่อนเข้ำใช้บริกำร
-  ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำใช้บริกำรเกินจำกระยะเวลำที่ธนำคำรก�ำหนด
-  สงวนสิทธิ์เฉพำะลูกค้ำที่ปฎิบัติตำมกฎข้อบังคับของแต่ละสถำนบริกำร รวมถึงกำรตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เข้ำรับบริกำร 
 ตำมเงือ่นไขของสถำนบรกิำรแต่ละแห่งก่อนใช้บริกำร หำกผดิเงือ่นไขท่ีก�ำหนด ธนำคำรขอสงวนสทิธิร์ะงบักำรเข้ำใช้บรกิำร 
-  ธนำคำรและสถำนบริกำร ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
- ขอสงวนสิทธิ์ส�ำหรับลูกค้ำที่คงสถำนะกำรเป็นลูกค้ำเดอะวิสดอมกสิกรไทยในวันที่ใช้บริกำรเท่ำนั้น
  (มียอดเงินฝำก เงินลงทุน รวมกันอยู่กับธนำคำรเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และ มียอดเงินคงเหลือ  
  ณ วันที่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ตำมประเภทประกันที ่
  ธนำคำรก�ำหนด และ/หรือ ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก�ำหนด)



สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว 
ท่ีห้องรับรองพิเศษ ในพื้นที่เที่ยวบินระหว่างประเทศ Concourse A ชั้น 3 พร้อม
บริการอาหาร เครื่องดื่ม และ สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะท�าให้ประสบการณ์
การเดินทางของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-1341906

ศูนย์บริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย 
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
(THE WISDOM Lounge @ Suvarnabhumi Airport)

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์:
- กรุณำแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) พร้อมบัตรที่นั่งเที่ยวบินขำออกระหว่ำงประเทศ (Boarding Pass) 
- กรุณำแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรเสริม) พร้อมบัตรที่นั่งเที่ยวบินขำออกระหว่ำงประเทศ (Boarding Pass)  
  และ บัตร Priority Pass เพื่อลงทะเบียนเข้ำใช้บริกำรทุกครั้ง
- สำมำรถมีผู้ติดตำมได้ 1 ท่ำน 
- กรณีที่มีผู้ติดตำมมำกกว่ำ 1 ท่ำน สำมำรถใช้คะแนนสะสม 12,000 คะแนน ส�ำหรับบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย แลกสิทธิ์ 
  กำรเข้ำใช้บริกำรต่อผู้ติดตำม 1 ท่ำน หรือ 15,000 คะแนน ส�ำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่น
  (ยกเว้นบัตรเครดิตร่วมเครือรพ.กรุงเทพ-กสิกรไทย) แลกสิทธิ์กำรเข้ำใช้บริกำรต่อผู้ติดตำม 1 ท่ำน
- เด็กที่อำยุน้อยกว่ำ 4 ปี สำมำรถเข้ำใช้บริกำรห้องรับรองพิเศษเดอะวิสดอมได้ โดยไม่ต้องใช้คะแนนสะสมแลก
- สงวนสิทธิ์ในกำรใช้บริกำร 2 ชั่วโมง 30 นำที ต่อครั้ง หำกเกินเวลำที่ก�ำหนด ผู้ถือบัตรจ�ำต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมตำม 
  อัตรำที่ธนำคำรก�ำหนด (12,000 คะแนน หรือ 15,000 คะแนน)
- ทำงธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ ช�ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ธนำคำรก�ำหนด (12,000 คะแนน หรือ 15,000 คะแนน) เท่ำนั้น 
  ไม่สำมำรถจ่ำยเป็นเงินสด หรือตัดเงินผ่ำนบัตรเครดิตได้

พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ณ ห้องรับรองพิเศษในสนามบินชั้นน�ากว่า 1,200 แห่งทั่ว
โลก พร้อมบริการอาหารเคร่ืองดื่ม และ อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  มากมาย 
ไว้รับรองลูกค้าคนส�าคัญเช่นท่าน โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งในการใช้บริการ 

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินชั้นน�าทั่วโลก (Priority Pass) ให้บริการเฉพาะ
ในส่วนของห้องรับรอง บริการเสริมอื่น ๆ อาทิเช่น ห้องอาบน�้า อาจจะมีการคิดค่า
ใช้บริการ (ค่าใช้จ่ายบริการเสริมต่าง ๆ เป็นไปตามที่ห้องรับรองก�าหนด)

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบิน
ดอนเมือง และ สนามบินภายในประเทศ (และ/หรือ ห้องรับรองท่ีรองรับบัตร Priority 
Pass) ทัง้นี ้ หากมกีารใช้งาน ทางธนาคารขอสงวนสทิธ์ิ เรียกเกบ็ค่าใช้บริการตามอัตรา 
ทีห้่องรบัรองก�าหนด โดยธนาคารจะเรยีกเกบ็พร้อมใบแจ้งยอดบญัชบีตัรเครดิต (ธนาคาร
ขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุโลมยกเว้นค่าบริการในทุกกรณี)

ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เงื่อนไขการเข้าใช้บริการเพิ่มเติม 
ได้ที่ www.prioritypass.com

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินช้ันน�าทั่วโลก
(Global Airport Lounge Access (Priority Pass))
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ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- ส�ำหรับผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก และ บัตรเสริม) เมื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศโดยสำยกำรบินไทย หรือ 
  สำยกำรบินไทยสมำยล์ ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่ำน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย) 
- ผู้ถือบัตรสำมำรถเข้ำไปใช้บริกำรที่ห้องรับรองพิเศษกำรบินไทย (Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge) บริเวณ 
  Concourse C และ E ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ

เม่ือท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินไทย หรือสายการบิน 
ไทยสมายส์ ท่านสามารถพักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ในห้องรบัรองพเิศษของบรษิทัการบนิไทย 
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย 
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
(Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge)

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- ส�ำหรับผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่ำนั้น
- ใช้สทิธิไ์ด้ 2 ครัง้ต่อปีต่อท่ำน นบัรวมท้ังฝ่ังผูโ้ดยสำรขำออกภำยในประเทศ และ ขำออกระหว่ำงประเทศ และ กำรให้บรกิำร 
  สิทธิพิเศษนี้มีจ�ำนวนจ�ำกัด
- กำรใช้สิทธิ์รับบริกำรห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ต้องมีชื่อบนบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) ตรงกับผู้ถือบัตรเท่ำนั้น 
  ผู้ถือบัตรไม่สำมำรถโอนสิทธิ์ให้ผู้โดยสำรท่ำนอื่นได้ และ สำมำรถใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ต่อกำรเดินทำงในแต่ละครั้ง หำก 
  ผู้ถือบัตรต้องกำรน�ำผู้โดยสำรท่ำนอื่นเข้ำไปใช้บริกำรจะต้องช�ำระเป็นเงินสด ในอัตรำที่ห้องรับรองก�ำหนด
- สิทธิ์กำรใช้ห้องรับรองฯ 2 ชั่วโมง ต่อครั้ง หำกเกินเวลำที่ก�ำหนด ผู้ถือบัตรต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ห้องรับรอง 
  ก�ำหนด
- เด็กที่อำยุน้อยกว่ำ 3 ปี สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ โดยไม่ต้องช�ำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
- สทิธพิเิศษนี้เฉพำะผูถ้อืบัตรเดอะวิสดอมกสกิรไทย (บัตรหลกั) เท่ำนัน้ ผูต้ดิตำมสำมำรถใช้บรกิำรได้ โดยผูถ้อืบัตรจ�ำต้อง 
  เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในอัตรำที่ทำงห้องรับรองก�ำหนด
- ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ (อำคำร 1) เปิดให้บริกำรทุกวัน ตลอด 24  
  ชั่วโมง สอบถำมเพิ่มเติมโทร. 02-5357570, 02-5354770 และ ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge อำคำรผู้โดยสำร 
  ขำออกภำยในประเทศ (อำคำร 2) เปิดให้บริกำรทุกวัน เวลำ 05.00 - 20.00 น. สอบถำมเพิ่มเติมโทร.02-5357562 

เมือ่ท่านเดนิทางด้วยเทีย่วบนิทีส่นามบนิดอนเมอืง ท่านสามารถพกัผ่อนอย่างสะดวกสบาย 
ในห้องรับรองพิเศษของ Miracle Lounge ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศ (อาคาร 2) ชั้น 3 ฝั่งผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ระหว่างทางเดินไป 
Pier 5 และ ฝั่งผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ (อาคาร 1) 
ชัน้ 3 พร้อมบรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และ สิง่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจร

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

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- ส�ำหรับผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่ำนั้น
- บัตร Priority Pass 1 ใบใช้ส�ำหรับลูกค้ำผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย พร้อมผู้ติดตำม 1 ท่ำนต่อครั้งเท่ำนั้น
- หำกมีผู้ติดตำมเกินจ�ำนวนที่ก�ำหนด ลูกค้ำจะต้องเสียค่ำบริกำรตำมอัตรำที่ห้องรับรองก�ำหนด โดยธนำคำรจะเรียกเก็บ 
  พร้อมใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
- ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำใช้บริกำรเสริมอื่น ๆ  ภำยในห้องรับรอง เช่น ห้องอำบน�้ำ เป็นต้น กรุณำตรวจสอบ 
  ค่ำใช้จ่ำยก่อนใช้บริกำร
- ขอสงวนสิทธิ์ส�ำหรับลูกค้ำที่คงสถำนะกำรเป็นลูกค้ำเดอะวิสดอมกสิกรไทยในวันที่ใช้บริกำรเท่ำนั้น
  (มียอดเงินฝำก เงินลงทุน รวมกันอยู่กับธนำคำรเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และ มียอดเงินคงเหลือ    
  ณ วันที่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ตำมประเภทประกันที ่
  ธนำคำรก�ำหนด และ/หรือ ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก�ำหนด)
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เมื่อท่านเดินทางด้วยเท่ียวบินภายในประเทศโดยสายการบินไทย หรือ สายการบินไทย 
สมายล์ ท่านสามารถพักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ในห้องรับรองพิเศษของบริษัท
การบินไทย ณ สนามบินเชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ภูเก็ต และ หาดใหญ่

บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย 
ณ สนามบินภูมิภาค
(Domestic Royal Silk Lounge)

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- ส�ำหรับผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก และ บัตรเสริม) ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่ำน (นับรวมทุกประเภท 
  บัตรเครดิตกสิกรไทย)
- สงวนสิทธิ์ส�ำหรับผู้เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย หรือสำยกำรบินไทยสมำยล์เท่ำนั้น
- ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรที่นั่งขำออก (Boarding Pass) ของสำยกำรบินไทย หรือ สำยกำรบินไทยสมำยล์ พร้อมบัตร 
  เดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก หรือ บัตรเสริม) / 1 สิทธิ์กำรเข้ำใช้บริกำร / ผู้เดินทำง 1 ท่ำน / ครั้ง โดยไม่สำมำรถ 
  โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ในทุกกรณี
- ผู้ถือบัตรสำมำรถใช้บริกำรได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 30 นำที ต่อครั้ง ไม่รวมบริกำรห้องอำบน�้ำ และ บริกำรเสริมอื่น ๆ  
             กรณีผูต้ดิตำมของผูถ้อืบัตรมคีวำมประสงค์จะใช้บรกิำร สำมำรถช�ำระค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำท่ี บมจ.กำรบินไทย ก�ำหนด 
        และ จะต้องเดินทำงในเที่ยวบินเดียวกัน เท่ำนั้น กรณีผู้ถือบัตรใช้บริกำรห้องรับรองพิเศษแล้ว หำกเที่ยวบินมีเหตุขัดข้อง 
  ภำยหลัง ผู้ถือบัตรไม่สำมำรถกลับมำใช้สิทธิ์ซ�้ำของเที่ยวบินนั้นได้อีก
- เด็กอำยุน้อยกว่ำ 2 ปี สำมำรถใช้บริกำรนี้ได้โดยไม่นับสิทธิ์
- ธนำคำรขอเรียกเก็บค่ำบริกำรในกรณีใช้บริกำรเกินสิทธิ์ที่ก�ำหนด
- เงื่อนไขเป็นไปตำมที่ธนำคำร และ บมจ.กำรบินไทย ก�ำหนด ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่ำง ๆ  โดย 
  ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทรำบล่วงหน้ำ

บริการอัพเกรดที่นั่งพิเศษ ตั๋วโดยสารเครื่องบิน
ภายในประเทศ พร้อมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ และ 
น�า้หนักสมัภาระของสายการบิน นกแอร์ และ แอร์เอเชยี
(Upgrade Domestic Premium Seat)

- ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรท่ีนั่งขำออก (Boarding Pass) ของสำยกำรบินไทย หรือ สำยกำรบินไทยสมำยล์ พร้อมบัตร 
  เครดิตเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก และ บัตรเสริม) / 1 สิทธิ์กำรเข้ำใช้บริกำร / ผู้เดินทำง 1 ท่ำน / ครั้ง ส�ำหรับผู้ถือ 
  (บัตรหลัก) และ (บัตรเสริม) เท่ำนั้น ไม่สำมำรถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ในทุกกรณี 
- ผู้ถือบัตรสำมำรถใช้บริกำรได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 30 นำที ต่อครั้ง ไม่รวมบริกำรห้องอำบน�้ำ และ บริกำรเสริมอื่น ๆ  กรณี 
  ผู้ติดตำมของผู้ถือบัตรมีควำมประสงค์จะใช้บริกำร สำมำรถช�ำระค่ำธรรมเนียมเป็นเงินสดตำมอัตรำที่ บมจ.กำรบินไทย 
  ก�ำหนด และ จะต้องเดนิทำงในเท่ียวบินเดยีวกนัเท่ำนัน้ กรณีผูถ้อืบัตรใช้บรกิำรห้องรับรองพิเศษแล้ว หำกเท่ียวบินมีเหตขัุดข้อง 
 ภำยหลัง ผู้ถือบัตรไม่สำมำรถกลับมำใช้สิทธิ์ซ�้ำของเที่ยวบินนั้นได้อีก
- เด็กอำยุน้อยกว่ำ 2 ปี สำมำรถใช้บริกำรนี้ได้โดยไม่นับสิทธิ์
- ธนำคำรขอเรียกเก็บค่ำบริกำรในกรณีใช้บริกำรเกินสิทธิ์ที่ก�ำหนด
- เงื่อนไขเป็นไปตำมที่ธนำคำร และ บมจ.กำรบินไทย ก�ำหนด ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่ำง ๆ  โดย 
  ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทรำบล่วงหน้ำ

เพิม่ความสะดวกสบายในการเดินทางของท่าน ท่านสามารถอพัเกรดทีน่ัง่พเิศษ เม่ือท่าน 
ส�ารองตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศของสายการบินนกแอร์ เป็น นกพรีเมี่ยมซีท 
และ แอร์เอเชีย เป็น ที่น่ัง HOT SEAT อีกทั้งยังพร้อมเสิร์ฟ อาหารและเคร่ืองดื่มตาม
เมนูที่ก�าหนด และ รับน�้าหนักสัมภาระสูงสุด 20 กิโลกรัม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของนกแอร์ และ แอร์เอเชีย
-  ส�ำหรบัผู้ถอืบัตรเดอะวิสดอมกสกิรไทย (บัตรหลกั) ท่ีคงสถำนะกำรเป็นลกูค้ำเดอะวสิดอมกสกิรไทยในวนัท่ีใช้บรกิำรเท่ำนัน้ 
   (มียอดเงินฝำก เงินลงทุน รวมกันอยู่กับธนำคำรเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และ มียอดเงินคงเหลือ ณ วัน   
  ที่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ตำมประเภทประกันที่ธนำคำร 
   ก�ำหนด และ/หรือ ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก�ำหนด) โดยเงินฝำก และ/หรือ เงินลงทุนข้ำงต้น ต้องอยู่ในนำมบุคคลธรรมดำ 
  เท่ำนั้น และ ไม่สำมำรถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
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เพิม่ความสะดวกสบายให้แก่ท่านด้วยบริการ Meet and Assist ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ  
โดยมเีจ้าหน้าท่ีคอยอ�านวยความสะดวกเรือ่งบรกิารเชค็อนิ พธีิการตรวจคนออกนอกประเทศ 
และ พธิกีารตรวจคนเข้าประเทศ เพือ่ให้ท่านได้รบัความรวดเรว็ในการเดินทาง

ให้ทกุการเดนิทางของท่านราบรืน่ เตม็เป่ียมไปด้วยความประทบัใจ และสะดวกสบายกว่าที่
เคย ด้วยบริการให้ค�าปรกึษาจาก Travel Specialist ผูช่้วยส่วนตวัทีพ่ร้อมอ�านวยความ 
สะดวกสบายตลอดการเดนิทาง ไม่ว่าจดุหมายของคณุอยูท่ีใ่ดในโลก ให้บรกิารครอบคลมุ 
ตัง้แต่ช่วงการเตรยีมตัวไปจนถงึสิน้สดุการเดนิทาง เช่น การให้ข้อมลูการเดนิทาง แนะน�า 

บริการอ�านวยความสะดวก 
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
(Meet and Assist Service)

บริการผู้ช่วยส่วนตัวด้านการเดินทาง
(THE WISDOM Travel Assistant Service)

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- ส�ำหรับผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่ำนั้น
- ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปี 
- สงวนสิทธิ์กำรเดินทำงโดยสำยกำรบินไทยเท่ำนั้น
- กรุณำส�ำรองกำรใช้บรกิำรท่ี THE WISDOM Contact Center 02-8888899 ก่อนวนัเดนิทำงล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัท�ำกำร 
- ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนแปลง และ แก้ไขวันนัดหมำย โดยแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันท�ำกำรผ่ำน THE WISDOM Contact 
  Center เท่ำนั้น
- สิทิธพิิเศษนี้ ส�ำหรับผูโ้ดยสำรไม่เกนิ 5 ท่ำน (รวมผูถ้อืบัตรหลกั) ท่ีเดนิทำงเท่ียวบินเดียวกนั เดนิทำงพร้อมกนั และ มำพบ 
  ณ จุดนัดพบเวลำเดียวกัน
- กรุณำแสดงเอกสำรยืนยันคู่กับบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย
- เด็กที่อำยุน้อยกว่ำ 2 ปี สำมำรถใช้บริกำรนี้ได้โดยไม่นับสิทธิ์
- ผู้ถือบัตรที่ได้รับกำรยืนยันบริกำรสำมำรถเข้ำมำรับกำรเช็คอินได้ทันที่ที่เคำน์เตอร์ B10 - B16 โดยพนักงำนจะไปรับ 
     ผู้โดยสำรจำกเคำน์เตอร์เพื่อผ่ำนช่องทำงตรวจหนังสือเดินทำง และ ส่งยังจุดหมำยที่ผู้โดยสำรแจ้งไว้ (ห้องรับรอง / เกท / 
  ร้ำนค้ำปลอดภำษี)
- กำรเดินทำงเข้ำหรือออก นับเป็นกำรใช้บริกำร 1 ครั้ง
- ขอสงวนสิทธิ์ส�ำหรับลูกค้ำที่คงสถำนะกำรเป็นลูกค้ำเดอะวิสดอมกสิกรไทยในวันที่ใช้บริกำรเท่ำนั้น (มียอดเงินฝำก เงิน 
  ลงทุน รวมกันอยู่กับธนำคำรเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 10 
  ล้ำนบำทขึ้นไป และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ตำมประเภทประกันที่ธนำคำรก�ำหนด และ/หรือ  
  ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก�ำหนด)

- ลูกค้ำสำมำรถใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปี โดยนับกำรเดินทำงไปหรือกลับเป็นเที่ยวละ 1 สิทธิ์โดยเจ้ำของบัตรสำมำรถใช้สิทธิ์ 
  ได้พร้อมกับผู้ติดตำม 1 ท่ำนในเที่ยวบินกันได้ ซึ่งจะถือว่ำเป็นกำรนับ 2 ครั้ง 
- กรุณำแจ้งขอใช้สิทธิ์ก่อนวันเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วันท�ำกำรผ่ำนทำง THE WISDOM Contact Center 
  โทร. 02-8888899
- ลกูค้ำจะต้องมีบัตรโดยสำรภำยในประเทศ โดยจะต้องซ้ือผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์ หรอื Call Center ของสำยกำรบินโดยตรง 
  และ ยังไม่ท�ำกำรเลือกที่นั่ง ก่อนท�ำกำรขอใช้สิทธิ์อัพเกรดที่นั่ง 
- ธนำคำรจะอัพเกรดท่ีนั่งเป็นท่ีนั่งพเิศษ เฉพำะเท่ียวบินท่ีมีท่ีนั่งพเิศษว่ำงอยู่เท่ำนัน้ และ ไม่สำมำรถอัพเกรดข้ำมสำยกำรบินได้
- บริกำรสั่งจองอำหำรล่วงหน้ำนี้จัดเตรียมส�ำหรับให้บริกำรผู้โดยสำรของสำยกำรบินนกแอร์ บนเที่ยวบินที่ท�ำกำรบินด้วย 
  เครื่องบินแบบ Boeing 737 และ ส�ำหรับให้บริกำรผู้โดยสำรของสำยกำรบินแอร์เอเชีย บนเที่ยวบิน FD เท่ำนั้น
- ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์มอบน�้ำหนักสัมภำระ 20 กิโลกรัม ส�ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเชีย และสำยกำรบินนกแอร์
- ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์กำรเลือกที่นั่ง และ ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสำรเดินทำงหรือ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก วัน  
  และเวลำกำรเดินทำงทุกกรณี และ สงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงเมนูอำหำร และ เครื่องดื่ม หลังจำกได้รับกำรยืนยันสิทธิ์ 
  จำกธนำคำรเรียบร้อยแล้ว
- สิทธิพิเศษนี้มีจ�ำนวนจ�ำกัด และ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หำกมีข้อพิพำทใด ๆ  
  ค�ำตัดสินของธนำคำรถือเป็นที่สิ้นสุด
- ระยะเวลำกำรใช้สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563
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หมายเลขโทรศัพท์ส�าหรับบริการฉุกเฉินในต่างประเทศ (Toll-Free)
ฮ่องกง   800 900 782
มาเก๊า   0800 454 
จีน    10800 7440027 (ตอนเหนือ)
   10800 4400027 (ตอนใต้)
ไต้หวัน   0080 1444 123
ญี่ปุ่น   00531 440 022
เกาหลีใต้   0308 440 050
มาเลเซีย   1800 80 2997
สิงคโปร์   800 448 1250
ฟิลิปปินส์   1800 1441 0015
อินโดนีเซีย   001 803 441 600
อินเดีย   000 117 ตามด้วย 866 765 9644
นิวซีแลนด์   0508 600 300
ออสเตรเลีย   1800 450 346
สหราชอาณาจักร  0800 169 5189 
สหรัฐอเมริกา  1866 765 9644

กรณีท่านพ�านักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดติดต่อโดยตรงที่
โทรศัพท์หมายเลข 1 303 967 1090 (เรียกเก็บเงินปลายทาง)

มอบความคุม้ครองให้แก่ผูถื้อบตัรเดอะวสิดอมกสิกรไทย ในทกุครัง้ทีเ่ดินทางโดยไม่ต้อง 
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ เพียงท่านช�าระค่าบัตรโดยสารเดินทางผ่านบัตรเดอะวิสดอม
กสิกรไทย ท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติจากแผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทางในวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท

หากท่านต้องประสบปัญหาบตัรสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไปต่างประเทศ ท่านจะได้รบั
การช่วยเหลอืจากศูนย์ Visa Signature Customer Center (VSCC) ตลอด 24 ชัว่โมง 
ในการอายดับัตร และ ออกบตัรฉกุเฉนิเพ่ือทดแทนบตัรทีส่ญูหายตลอดจนถงึ การขึน้
เงนิสดฉกุเฉนิ 

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ และ ค่ารักษาพยาบาล
ระหว่างการเดินทาง
(THE WISDOM Global Travel Accident Insurance Plan)

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทาง 
ไปต่างประเทศ
(Global Customer Assistance Services)

สถานทีท่่องเทีย่ว ส่วนลดพเิศษส�าหรบัลกูค้าเดอะวสิดอมกสกิรไทย บรกิารจองร้านอาหาร 
และ บริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางในกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ ของหาย  
โจรกรรม หรอื บรกิารด้านภาษา โดยท่านสามารถตดิต่อใช้บรกิารผ่าน THE WISDOM 
Contact Center 02-8888899



บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนพิเศษ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความม่ังคั่ง 
ประกอบด้วยเจ ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ ์และท่ีปรึกษาการเงินส ่วนบุคคลท่ีมี 
ประสบการณ์คอยให้ค�าปรึกษาแบบครบวงจร เพือ่ให้ท่านได้ตดัสินใจลงทนุอย่างชาญฉลาด 
เพ่ือประโยชน์แก่ท่านและยังให้เร่ืองการบริหารการเงินของท่านเป็นเร่ืองสะดวก และง่าย
ยิ่งขึ้น อาทิ 

1. การวางแผนการจัดการความมั่งคั่ง (Wealth Management Planning)
2. การวางแผนระดมทุนและสินเชื่อ (Funding & Borrowing Planning)
3. การวางแผนป้องกันความเสี่ยง (Protection Planning)

บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนส่วนบุคคล
(THE WISDOM Wealth Management Advisory)
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บริการข่าวสาร และ ค�าแนะน�าด้านการลงทุน รวมทั้งอัปเดตสิทธิพิเศษ และ บริการจาก
เดอะวิสดอมกสิกรไทยรายเดือน ผ่านช่องทาง SMS และ/หรือ อีเมล

เพิม่ความสะดวกในการตรวจสอบทรพัย์สนิทางการเงนิ และ การบรหิารสดัส่วนทรัพย์สิน 
ทัง้หมดที่ท่านได้ลงทุนไว้กับธนาคารกสิกรไทยในรายงานฉบับเดียว อาทิ
- ยอดเงินฝาก ทุกประเภทบัญชี รวมถึงบัญชีร่วมที่มีชื่อผู้ถือบัตรเป็นชื่อแรกของบัญชี
- ยอดการลงทุนในกองทุนรวมกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด*
- มลูค่าสินทรพัย์ในบญัชซ้ืีอขายหลกัทรพัย์ของ บรษัิท หลกัทรพัย์กสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)
- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย และ ยอดคงค้างสินเช่ือบ้านกสิกรไทย สินเชื่อ  
  บุคคล รวมถึงสินเชื่อรถยนต์ของ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ากัด

วิธีการสมัคร : ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการได้ที่ 
THE WISDOM Contact Center 02-8888899

บริการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน 
(K - Consolidated Statement)

THE WISDOM Onward e-Newsletter รายเดือน

ลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย สามารถใช้บริการ K-Econ Analysis บนเว็บไซต์ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค 
ภาคการเงิน และ ภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่ก�าลังเป็น 
ที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ

บรกิารบทวเิคราะห์การลงทุน และ ข้อมลูความเคลือ่นไหว 
ทางเศรษฐกิจ โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด 
(K - Econ Analysis Membership)

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์: 
- เอกสทิธิเ์ฉพำะผูถ้อืบัตรเดอะวิสดอมกสกิรไทย ท่ีมีบัญชีซ้ือขำยหลกัทรพัย์กบับรษัิท หลกัทรัพย์กสกิรไทย จ�ำกดั (มหำชน) 
  และ สมัครรับบริกำรเท่ำนั้น

หมำยเหตุ :
- ส�ำหรับลูกค้ำที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ธนำคำรจะจัดส่ง K-Consolidated Statement ให้ท่ำนภำยใน 2 เดือน
  หลังจำกกำรสมัครใช้บริกำร
- มูลค่ำบัญชีลงทุนในกองทุนรวม และ หลักทรัพย์ อำจคลำดเคลื่อน เมื่อมีกำรซื้อ – ขำยหน่วยลงทุนหรือในระหว่ำง
  กำรปิดรอบบัญชี
  *เฉพำะกำรลงทุนผ่ำนธนำคำรกสิกรไทย

บรกิารพเิศษท่ีท�าให้ท่านได้ตดิตามข้อมลู ข่าวสารการลงทนุ และ ทกุความเคล่ือนไหวของ 
แวดวงหลกัทรพัย์อย่างใกล้ชดิก่อนใคร ทกุที ่ทุกเวลา ผ่านบรกิาร SMS Alert บนโทรศพัท์ 
มอืถอืของท่านเพือ่ความได้เปรยีบในการตดัสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

บริการข้อมูล ข่าวสารการลงทุนผ่าน SMS
(Investment Recommendation & Update SMS Alert)
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บริการพิเศษเพื่อให้การท�าธุรกรรมที่ธนาคารเป็นเร่ืองง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียงท่าน 
แสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยที่พนักงานต้อนรับ หรือ กดปุ่ม THE WISDOM Smart 
Queue ท่ีเครื่องกดรับบัตรคิว เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยเท่านั้น

ศนูย์บรกิารเดอะวสิดอมเลาจ์ ณ โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงคอก

(THE WISDOM LOUNGE @ SO SOFITEL BANGKOK)
เปิดให้บรกิารทกุวนั และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 09.00 – 20.00 น. โทร. 02-5627787-8 

ศนูย์บรกิารเดอะวสิดอม ณ เซน็ทรลัเอม็บาสซี
(THE WISDOM LOUNGE @ CENTRAL EMBASSY)
เปิดให้บรกิารทกุวนั และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 10.30 - 19.30 น. โทร. 02-1605600-4

ศนูย์บรกิารเดอะวสิดอม ณ สยามพารากอน
(THE WISDOM LOUNGE @ SIAM PARAGON)
เปิดให้บรกิารทกุวนั และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 11.00 - 20.00 น. โทร. 02-6109751-3
พร้อมให้บรกิารมมุซือ้ - ขายหลกัทรพัย์ส่วนตวั (THE WISDOM Exclusive Trade Center)

ศนูย์บรกิารเดอะวสิดอม ณ เอม็ควอเทยีร์
(THE WISDOM LOUNGE @ EMQUARTIER)
เปิดให้บริการทุกวัน และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30 - 20.00 น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.30 - 19.30 น. โทร 02-0036532-4

เหนอืระดบัมากย่ิงขึน้ด้วยศนูย์บริการเดอะวสิดอมเลานจ์ใจกลางเมอืง ทีโ่ดดเด่น หรูหรา 
สง่างาม พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีจ่ะมอบประสบการณ์พเิศษทัง้ด้านการเงนิ 
และ ตอบสนองชีวิตส่วนตัวให้แก่ท่านได้อย่างครบวงจร 

ศูนย์บริการเดอะวิสดอมเลานจ์ Flagship
(THE WISDOM Lounge@)

บริการด่วนพิเศษในการท�าธุรกรรมทางการเงิน
(THE WISDOM Priority Service)

SUPERIOR FINANCIAL PRIVILEGE

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้ศูนย์บริกำรเดอะวิสดอม:
- กรุณำแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก หรือ บัตรเสริม) หรือ สมุดบัญชีเดอะวิสดอมกสิกรไทย เพื่อลงทะเบียน 
  เข้ำใช้บริกำรทุกครั้ง
- สำมำรถมผีูต้ดิตำมได้ 1 ท่ำน ในกรณีท่ีมีผูต้ดิตำมมำกกว่ำ 1 ท่ำน จะต้องใช้คะแนนสะสมแลกสทิธิก์ำรเข้ำใช้ 2,000 คะแนน 
  ต่อผู้ติดตำม 1 ท่ำน (เด็กที่มีอำยุน้อยกว่ำ 4 ปี สำมำรถเข้ำใช้บริกำรศูนย์บริกำรเดอะวิสดอมได้ โดยไม่ต้องใช้คะแนน 
  สะสมแลกสิทธิ์กำรเข้ำใช้)
- กรุณำจองห้องประชุมล่วงหน้ำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 วัน กรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใช้ห้องประชุมทันที โดยไม่ได้จองล่วงหน้ำ 
  โปรดแจ้งกับเจ้ำหน้ำที่ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบห้องก่อน หำกไม่มีลูกค้ำท่ำนอื่นใช้บริกำรอยู่ จึงสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำ
- ลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรห้องประชุมได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง และ ไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน
- อุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่ธนำคำรจัดเตรียมไว้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ สำมำรถลงทะเบียน 
  เพื่อขอใช้บริกำรได้ กับเจ้ำหน้ำที่โดยใช้บริกำรได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง
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ข้อก�ำหนดและเงือ่นไขกำรเข้ำใช้ศนูย์บริกำรเดอะวิสดอม ณ ไอคอนสยำม:
- กรณีท่ีผูต้ดิตำมเป็นเดก็อำยนุ้อยกว่ำ 4 ปี สำมำรถเข้ำใช้ศนูย์บรกิำรเดอะวิสดอมกสกิรไทยได้ โดยไม่ต้องใช้คะแนนสะสม 
  แลกสทิธิก์ำรเข้ำใช้
- ธนำคำรขอสงวนสทิธิก์ำรเข้ำใช้บรกิำร 1 คร้ังต่อวัน โดยกำรเข้ำและออก นบัเป็นกำรใช้บรกิำร 1 ครัง้
- ธนำคำรขอสงวนสทิธิใ์ห้บรกิำรของว่ำง และ เครือ่งดืม่ ในช่วงเวลำ 11.00 - 19.00 น. หลงัจำกช่วงเวลำดงักล่ำว ท่ำนสำมำรถ 
  ใช้บรกิำร Minibar ได้ตำมปกติ
- ธนำคำรขอสงวนสทิธิ์ให้บรกิำรของว่ำง และ เคร่ืองดืม่ภำยใน THE WISDOM Lounge @ ICONSIAM เท่ำนัน้
- ธนำคำรขอสงวนสทิธิ์ให้บรกิำรเฉพำะท่ำนสมำชิกท่ีคงสถำนะกำรเป็นลกูค้ำเดอะวสิดอมกสกิรไทยตำมเกณฑ์ท่ีธนำคำร 
  ก�ำหนดเท่ำนัน้ 
- ธนำคำรขอสงวนสทิธิก์ำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

ข้อก�ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บรกิำร THE WISDOM Lounge: 
- กรณุำแสดงบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทย (บัตรหลกั หรอื บัตรเสรมิ) หรือ สมุดบัญชีเดอะวิสดอมกสกิรไทย เพือ่ลงทะเบียน 
  เข้ำใช้บรกิำรทุกครัง้ 
- สำมำรถมผีูต้ดิตำมได้ 1 ท่ำน ในกรณีท่ีมีผูต้ดิตำมมำกกว่ำ 1 ท่ำน จะต้องใช้คะแนนสะสมแลกสทิธิก์ำรเข้ำใช้ 2,000 คะแนน 
  ต่อผูต้ดิตำม 1 ท่ำน (เดก็ท่ีมีอำยนุ้อยกว่ำ 4 ปี สำมำรถเข้ำใช้บริกำรศนูย์บริกำรเดอะวิสดอมได้ โดยไม่ต้องใช้คะแนน 
  สะสมแลกสทิธิก์ำรเข้ำใช้)

บัตรหลัก

บัตรเสริม

บตัรหลกัพร้อมผูต้ดิตาม 1 ท่าน
สามารถใช้บรกิารได้

บตัรเสรมิพร้อมผูต้ดิตาม 1 ท่าน
สามารถใช้บรกิารได้

บตัรหลกัพร้อมผูต้ดิตาม 1 ท่าน
ได้รับของว่างและเครือ่งดืม่

บตัรเสรมิพร้อมผูต้ดิตาม 1 ท่าน
ไม่ได้รบัของว่างและเคร่ืองดืม่

ผู้ถือบัตร
เดอะวิสดอมกสิกรไทย

*กรณีท่ีมีผูต้ดิตำมมำกกว่ำ 1 ท่ำน จะต้อง 
ใช้คะแนนสะสมแลกสทิธิก์ำรเข้ำใช้ 2,000 
คะแนนต่อผูต้ดิตำม 1 ท่ำน โดยแลกคะแนน 
ด้วยบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทยเท่ำนัน้*

*กรณีท่ีมีผูต้ดิตำมมำกกว่ำ 1 ท่ำน จะต้อง 
ใช้คะแนนสะสมแลกสทิธิก์ำรเข้ำใช้ 2,000 
คะแนน ต่อผูต้ดิตำม 1 ท่ำน โดยแลกคะแนน 
ด้วยบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทยเท่ำนั้น*

*กรณีท่ีบัตรเสรมิพร้อมผูต้ดิตำมต้องกำร 
รบัของว่ำงและเครือ่งดืม่จะต้องใช้คะแนน 
สะสมแลกสทิธิ ์5,000 คะแนน ต่อท่ำน โดย 
แลกคะแนนด้วยบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทย 
เท่ำนัน้*

*กรณีท่ีมีผูต้ดิตำมมำกกว่ำ 1 ท่ำน จะต้อง 
ใช้คะแนนสะสมแลกสทิธิก์ำรเข้ำใช้ 5,000 
คะแนน ต่อผูต้ดิตำม 1 ท่ำน โดยแลกคะแนน 
ด้วยบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทยเท่ำนัน้*

บริการทางการเงิน
บริการของว่าง
และเคร่ืองดื่ม

เปิดให้บรกิารทกุวนั และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 11.00 - 19.00 น. โทร. 02-0497940-44

ศูนย์บริการเดอะวิสดอม ณ ไอคอนสยาม 
(THE WISDOM LOUNGE @ ICONSIAM)

ห้องรบัรองพเิศษเหนอืระดับ พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกสบาย เป็นส่วนตวัในการพกัผ่อน 
พร้อมบรกิารของว่าง และ เคร่ืองดืม่ ณ ห้างสรรพสนิค้าชัน้น�าต่าง ๆ 
 
ตรวจสอบหรอืค้นหาทีต่ัง้ของ THE WISDOM Lounge รวมถงึรายละเอยีดเพิม่เตมิอืน่ ๆ 
ได้ที ่www.kasikornbank.com/THEWISDOM

ศูนย์บริการเดอะวิสดอมเลานจ์ ณ ห้างสรรพสินค้า 
(THE WISDOM Lounge)
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ข้อก�ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บรกิำร THE WISDOM Center:
- กรณุำแสดงบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทย (บตัรหลกั หรือ บัตรเสริม) หรือ สมุดบัญชีเดอะวิสดอมกสกิรไทย เพือ่ลงทะเบียน 
  เข้ำใช้บรกิำรทุกครัง้
- สำมำรถมีผูต้ดิตำมได้ 1 ท่ำน ในกรณีท่ีมีผูต้ดิตำมมำกกว่ำ 1 ท่ำน จะต้องใช้คะแนนสะสมแลกสทิธิก์ำรเข้ำใช้ 2,000 คะแนน 
  ต่อผูต้ดิตำม 1 ท่ำน (เดก็ท่ีมอีำยนุ้อยกว่ำ 4 ปี สำมำรถเข้ำใช้บริกำรศนูย์บริกำรเดอะวิสดอมได้ โดยไม่ต้องใช้คะแนน 
  สะสมแลกสทิธิก์ำรเข้ำใช้)
- กรณุำจองห้องประชุมล่วงหน้ำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 วัน กรณีทีล่กูค้ำต้องกำรใช้ห้องประชุม โดยไม่ได้จองล่วงหน้ำ โปรด 
  แจ้งกบัเจ้ำหน้ำท่ีเพือ่ท�ำกำรตรวจสอบห้องก่อน หำกไม่มีลกูค้ำท่ำนอ่ืนใช้บริกำรอยู่ จึงสำมำรถให้บรกิำรลกูค้ำได้
- ลกูค้ำสำมำรถใช้บรกิำรห้องประชมุได้ครัง้ละ 2 ช่ัวโมง และ ไม่เกนิ 4 คร้ังต่อเดอืน
- อปุกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  ท่ีธนำคำรจัดเตรยีมไว้ เช่น เครือ่งคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ สำมำรถลงทะเบียนเพือ่ 
  ขอใช้บรกิำรได้กบัเจ้ำหน้ำท่ี โดยใช้บรกิำรห้องประชมุได้ครัง้ละ 2 ชั่วโมง

ห้องรบัรองเหนอืระดบั เพือ่เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิารทางการเงนิของธนาคารกสิกรไทย
ตลอดจนอ�านวยความสะดวกให้ท่านค้นหาข้อมลู และ จดัการประชมุส่วนตวั โดยมเีจ้าหน้าที่
ดแูลความสมัพนัธ์ลกูค้าเดอะวสิดอมกสกิรไทย ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดแูล และ ให้บรกิารท่าน
อย่างใกล้ชดิ พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั ได้แก่
- มมุรบัรอง : มมุส�าหรบัพกัผ่อน หรอืรบัรองแขกส่วนตวัของท่าน
- ห้องประชมุส่วนตวั : บรกิารห้องประชมุพเิศษ ในย่านธรุกจิส�าคญั พร้อมสิง่อ�านวยความ 
  สะดวกครบครนั ซึง่ท�าให้การเจรจาธรุกจิส�าคญัของท่านด�าเนนิได้อย่างราบรืน่
- ศนูย์บรกิารธรุกจิ (Business Center) : พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวก อปุกรณ์ส�านกังาน 
  ทีท่นัสมยัครบครนั อาท ิคอมพวิเตอร์ ปริน้เตอร์ โทรสาร และ อนิเทอร์เนต็

ตรวจสอบหรอืค้นหาทีต่ัง้ของ THE WISDOM Center รวมถงึรายละเอยีดเพิม่เตมิอืน่ ๆ 
ได้ที ่www.kasikornbank.com/THEWISDOM

เพิม่ความสะดวกสบายและเป็นส่วนตวัในการท�าธรุกรรมทางการเงนิ พร้อมบริการตูน้ริภยัที่
สาขา ทีท่�าให้ประสบการณ์การมาธนาคารของท่านไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป เปิดให้บริการในวนั
เวลาท�าการของสาขาธนาคาร 

ตรวจสอบหรอืค้นหาท่ีตัง้ของ THE WISDOM Corner รวมถงึรายละเอยีดเพ่ิมเตมิอืน่ ๆ 
ได้ที ่www.kasikornbank.com/THEWISDOM

เพิ่มความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวในการท�าธุรกรรมทางการเงินแก่อาจารย์แพทย์
เชยีงใหม่ เปิดให้บรกิารในวนัเวลาท�าการของสาขาธนาคาร 053-289170-1

ศูนย์บริการเดอะวิสดอมเซ็นเตอร์ 
(THE WISDOM Center)

มุมรับรองลูกค้าเดอะวิสดอม 
(THE WISDOM Corner)

ศูนย์บริการ K-Med Club by THE WISDOM 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
(K-Med Club Chiang Mai University)
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เงือ่นไขกำรใช้บรกิำรตูน้ริภยั
- ส�ำหรบัลกูค้ำเดอะวสิดอมกสกิรไทย ท่ีมีเงนิฝำก และ/หรอื เงนิลงทุนกบัธนำคำรกสกิรไทยในประเทศไทย เฉลีย่ย้อนหลงั 
  12 เดอืน ตัง้แต่ 10 ล้ำนบำทข้ึนไป ณ วันท่ีสมัครขอใช้บรกิำร หรือ ส�ำหรับลกูค้ำท่ีมีเงนิฝำก และ/หรอื เงนิลงทุนกบั 
  ธนำคำรกสกิรไทย ตัง้แต่ 10 ล้ำนบำทข้ึนไป ณ วันท่ีสมัครขอใช้บรกิำร
- ส�ำหรบัลกูค้ำใหม่ท่ีมคีวำมประสงค์จะใช้สทิธิ ์ต้องมีกำรลงทุนในผลติภณัฑ์กบัธนำคำรกสกิรไทยตัง้แต่ 10 ล้ำนบำทข้ึนไป 
  ทีม่อีำยกุำรลงทุน 6 เดอืนข้ึนไป เช่น เงนิฝำกประจ�ำประเภท 6 เดอืนข้ึนไป หุ้นกูธ้นำคำรกสกิรไทย กองทุนรวมท่ีระบุ 
  อำยตุัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไป กองทุน LTF/RMF หรอื กองทุนตำมท่ีธนำคำรก�ำหนด
- เงนิฝำก และ/หรอื เงนิลงทุนข้ำงต้น จะต้องอยู่ในนำมบุคคลธรรมดำเท่ำนัน้
- อำย ุ20 ปีบรบูิรณ์ข้ึนไป
- สญัชำตไิทยเท่ำนัน้
- ขอสงวนสทิธิก์ำรให้บรกิำร 1 ท่ำน / 1 สทิธิเ์ท่ำนัน้

กำรใช้สทิธิ์ในปีต่อไป : ธนำคำรขอสงวนสทิธิก์ำรใช้บรกิำรปีถดัไป ส�ำหรบัลกูค้ำท่ีมีเงนิฝำก และ/หรอื เงนิลงทุนกบัธนำคำร 
กสกิรไทยในประเทศไทย เฉลีย่ย้อนหลงั 12 เดอืน ตัง้แต่ 10 ล้ำนบำทขึน้ไป และ มียอดเงนิคงเหลอื ณ วันท่ีใช้สทิธิต์ัง้แต่ 
10 ล้ำนบำทขึน้ไป และ/หรอื ยอดรวมของเบ้ียกรมธรรม์ประกนัชีวิต ตำมประเภทประกนัท่ีธนำคำรก�ำหนด และ/หรอื 
ตำมเงือ่นไขท่ีธนำคำรก�ำหนด

บริการตู้นิรภัยส�าหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ภายใต้ระบบรักษาความ
ปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล บนท�าเลใจกลางเมือง ตอบรับความสะดวกทั้งทางธุรกิจ 
และชีวิตส่วนตัว ตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมห้องแต่งตัว มุมรับรองพิเศษ และ ห้องประชุม 
ส่วนตัว ที่จัดไว้คอยอ�านวยความสะดวกให้แก่ท่าน

ตรวจสอบหรือค้นหาที่ตั้งของ THE WISDOM Center with Safe Deposit Box รวมถึง 
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่ www.kasikornbank.com/THEWISDOM

เอกสิทธิ์ที่เหนือกว่าในเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียม และ การได้รับอัตราพิเศษต่าง ๆ 
ในการใช้บริการทางการเงิน ดังนี้

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อ Cashier Cheque 12 ฉบับ (ต่อปี)
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซ้ือ Gift Cheque ตามรูปแบบชุดมาตรฐานของธนาคาร 
  12 ฉบับ (ต่อปี)
- ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิระหว่างบญัชอีอมทรพัย์และบญัชกีระแสรายวนัโดยอัตโนมัติ
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อสมุดเช็คเดอะวิสดอม 5 เล่ม (ต่อปี)*

บริการตู้นิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย  
(THE WISDOM Center with Safe Deposit Box)

สทิธิย์กเว้นค่าธรรมเนียมและได้รบัอตัราพิเศษต่าง ๆ 
ในการใช้บริการทางการเงิน   
(THE WISDOM Financial Privilege)
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ข้อก�ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บรกิำร:
- กรณุำแสดงบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทย (บัตรหลกัหรอืบัตรเสริม) เพ่ือขอรับสทิธิ ์ณ สำขำของธนำคำรกสกิรไทย
- ขอสงวนสทิธิก์ำรโอนสทิธิ์ให้กบับุคคลอ่ืนในทุกกรณี 
- ทำงธนำคำรขอยกเลกิกำรได้รบัสทิธิข้์ำงต้น นบัจำกวันท่ีสถำนะกำรเป็นลกูค้ำเดอะวิสดอมกสกิรไทยสิน้สดุลง

*กรณุำแสดงบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทย (บัตรหลกั) พร้อมด้วยบัตรก�ำนลัเดอะวสิดอมเช็ค เพือ่ขอรับสทิธิ ์ณ สำขำ ของ 
ธนำคำรกสิกรไทย ลูกค้ำต้องท�ำกำรแจ้งเปลี่ยนสมุดเช็คเป็นเดอะวิสดอมเช็คผ่ำนทำง Call Center 02-8888899 ซ่ึง 
สมดุเชค็จะถกูเปลีย่นเป็นเดอะวสิดอมเช็คภำยใน 3 วันท�ำกำรหลงัจำกแจ้งเปลีย่น และ ไม่สำมำรถโอนสทิธิ์ให้บุคคลอืน่ได้  
(ทำงธนำคำรจะส่งบัตรก�ำนลัเดอะวสิดอมเช็คไปให้ ส�ำหรบัลกูค้ำท่ีเคยสั่งเช็คเดอะวิสดอมแล้วในปี 2018 - 2019 ในกรณ ี
ท่ีไม่ได้รบับัตรก�ำนลัเดอะวิสดอมเช็ค กรณุำตดิต่อท่ี THE WISDOM Contact Center 02-8888899)
** กรณุำแสดงบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทย (บัตรหลกั) เพ่ือขอรับสทิธ์ิ ณ สำขำของธนำคำรกสกิรไทย เพือ่สมัครใช้บรกิำร
แจ้งเตอืนทุกเรือ่งเช็คกสกิรไทย 
*** กรณุำแสดงบัตรเดอะวสิดอมกสกิรไทย (บัตรหลกั) เพ่ือขอรับสทิธ์ิ ณ สำขำของธนำคำรกสกิรไทย เพือ่ขอยกเว้นค่ำ
ธรรมเนียมในกำรออกหนงัสอืรบัรองฐำนะทำงกำรเงนิ ขอสงวนสทิธิก์ำรขอหนงัสอืรบัรองฐำนะทำงกำรเงนิ ไม่เกนิ 1 ปี
ย้อนหลงั นบัจำกวนัท่ีขอหนงัสอืฯ

- ยกเว้นค่าธรรมเนยีมบริการแจ้งเตือนทกุเรือ่งเชค็กสกิรไทยผ่าน SMS (K-Cheque Alert)**
- ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการรกัษาบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ และบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั 
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน***
- ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการขอรายการเดนิบัญชเีงินฝากออมทรพัย์ และ/หรือ บัญชกีระแส 
  รายวัน (ในรูปแบบกระดาษ)
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการออกสมุดคู่ฝากในกรณีสมุดหาย

รบัวงเงนิซือ้ - ขายหลกัทรพัย์ทนัท ี5 ล้านบาท เพือ่เปิดบญัชซีือ้-ขายหลกัทรพัย์กบั บรษิทั
หลักทรัพย์กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เมื่อแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
โทร. 02-6960011

บรกิารหมายเลขโทรศพัท์พเิศษส�าหรับลกูค้าเดอะวสิดอมกสกิรไทย โดยเจ้าหน้าทีธ่นาคาร
กสกิรไทยทีพ่ร้อมให้บริการท่านทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่ให้บรกิารข้อมูลด้านการเงนิ
พืน้ฐาน และ ท�าธรุกรรมทางการเงนิต่าง ๆ การจองบรกิารสทิธิประโยชน์ ตลอดจนบริการ 
เลขานุการส่วนตัวท่ีจะช่วยอ�านวยความสะดวกเพือ่รองรบัการใช้ชีวิตของท่าน อาทิ จอง
โรงแรม จองตัว๋เครือ่งบนิ ส่งของขวญัส่งดอกไม้ให้คนพเิศษ บรกิารให้ความช่วยเหลือ 
บนท้องถนน บรกิารให้ค�าปรกึษาในการซ่อมแซมบ้าน

วงเงินซือ้ขายหลกัทรพัย์พเิศษ

THE WISDOM Contact Center 02-8888899
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สิทธิพิเศษที่มอบให้เฉพาะลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย  เพื่อยกระดับวิสัยทัศน์แห่งความ
เป็นผู้น�าที่สามารถเข้าใจรอบด้านและน�ามาปรับใช้กับธุรกิจ 
- กิจกรรมเสริมความรู้ เพื่อพัฒนาการวางกลยุทธ์และต่อยอดธุรกิจในยุคดิจิทัล
- ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ส�าหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย  โดย MADHUB  
  ศูนย์รวมโซลูชั่นส�าหรับธุรกิจออนไลน์
- บทความเชิงธุรกิจ ที่ช่วยอัปเดตเทรนด์โลกยุคดิจิทัล

บริการสนับสนุนธุรกิจในยุคดิจิทัล 
(THE WISDOM Digital Business Support)

www.kasikornbank.com/THEWISDOM
เงือ่นไขสทิธพิิเศษทัง้หมด เป็นไปตามทีธ่นาคารกสกิรไทยก�าหนด และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ 
เปลีย่นแปลงเง่ือนไขข้อก�าหนดและสทิธพิิเศษต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ท่านสามารถศกึษาเงือ่นไขสทิธิพเิศษต่างๆ และรายละเอียดเพิม่เตมิได้ใน 
www.kasikornbank.com/THEWISDOM หรอื 
THE WISDOM Contact Center 02-8888899

บริการผู้ช่วยส่วนตัวด้านธุรกิจเพ่ือให้ลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทยสามารถบริหาร 
ธรุกจิได้อย่างเต็มทีใ่นโลกยคุดจิทิลั  และเป็นกองก�าลงัเสรมิทีช่่วยขบัเคลือ่นธรุกจิของท่าน 
ให้ก้าวล�้าอย่างโดดเด่น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บริการให้ข้อมูลและส�ารองห้องประชุมนอกสถานที่  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- บริการแนะน�าโรงแรม ส�าหรับการจัดสัมมนาหรือ ประชุม เลี้ยงรับรองลูกค้า
- บริการอ�านวยความสะดวกด้านการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท�าธุรกิจ เช่น แนะน�า 
  การท�า BUSINESS VISA ข้อมูลผู้ให้บริการ ล่ามแปลภาษา ลีมูซีน เช่ารถ เป็นต้น

บรกิารผู้ช่วยส่วนตวัด้านธรุกจิ  
(THE WISDOM Business Assistant Service)

BUSINESS EMPOWERMENT




