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 Privileges (สิทธิประโยชน์)
เอกสิทธิ์เหนือระดับที่บรรจงคัดสรรมาอย่างดี เพื่อสมาชิกผู้ทรงเกียรติเช่นท่าน
 Travelling
ทุกครั้งที่ท่านชาระค่าตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือต่างประเทศผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ
(GSB Prestige Credit Card) ท่านและครอบครัว จะได้รับ เอกสิ ทธิ์พิเ ศษการคุ้ มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดิ นทาง
พิเศษยิ่ งกว่าด้วยเงินชดเชยความสู ญเสี ยหรื อความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เพื่อให้ ท่านและครอบครัวได้ อุ่ นใจ
กับการดูแลท่านอย่างดีที่สุด โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้
 ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง สาหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
เพรสทีจ และครอบครัวของสมาชิกผู้ถือบัตร
ผู้ได้รับความคุ้มครอง
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ บุตรชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี โดยคู่สมรสหรือบุตรต้องเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร
ข้อตกลงคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม
ที่เดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตรในฐานะของผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวปกติโดยยานพาหนะโดยสารสาธารณะ
สาหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในขณะเดินทาง) ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศโดยยานพาหนะ (การเดินทางภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางที่มี
ระยะทางเกิ นกว่ า 150 กิ โลเมตร) ทั้ งนี้ บุ คคลดั งกล่ าวต้ องช าระค่ าโดยสารจ านวนไม่ น้ อยกว่ า ครึ่ งของค่ าโดยสาร
หรือโปรแกรมทัวร์ผ่านตัวแทนหรือผู้จาหน่ายตั๋วโดยตรงด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ
จานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ได้รับความคุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 20,000,000 บาท
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม
2.1 คู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 10,000,000 บาท
2.2 บุตรชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 23 ปี ของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
3. ความรับผิดชอบต่อหนึ่งยานพาหนะ สูงสุดไม่เกิน 200,000,000 บาท
หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736
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 ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง สาหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคาร
ออมสินเพรสทีจ และครอบครัวของสมาชิกผู้ถือบัตร
ผู้ได้รับความคุ้มครอง
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ
2. ผู้ ได้รั บ ความคุ้มครองร่ วม ได้แก่ คู่ส มรสตามกฎหมายของผู้ ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ บุตรชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี โดยคู่สมรสหรือบุตรต้องเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร
ข้อตกลงคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครองร่ วม
ที่เดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร ในฐานะของผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวปกติโดยยานพาหนะโดยสารสาธารณะ
ในประเทศหรือต่างประเทศ (การเดินทางภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางที่มี
ระยะทางเกินกว่า 150 กิโลเมตร)
สาหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และเครื่องใช้ส่วนบุคคล ในขณะอยู่ในความควบคุม
ของพนักงานโรงแรม หรือพนักงานขนส่ง จะต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหารของโรงแรมหรือ
บริษัทผู้ขนส่ง หรือหากเป็นผลจากการบังคับในลักษณะชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เพื่อเอากระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว
นั้น จะต้องแจ้งตารวจในท้องที่เกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง และการเรียกร้อง ชดใช้ค่าทดแทนจะต้องมีบันทึกประจาวัน
ทั้งนี้ บุ คคลดังกล่ าว ต้องช าระค่าโดยสารจานวนไม่น้อยกว่าครึ่งของค่าโดยสารหรือโปรแกรมทัวร์ผ่าน
ตัวแทนหรือผู้จาหน่ายตั๋วโดยตรง ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ
จานวนเงินเอาประกันภัยกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ได้รับความคุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 40,000 บาท
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม
2.1 คู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 20,000 บาท
2.2 บุตรชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 23 ปี ของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 20,000 บาท
3. ความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหาย ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท ต่อชิ้น/คู่/ชุด
4. ค่าเสียหายส่วนแรกลูกค้ารับผิดชอบ 600 บาท
หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736
 ความคุ้มครองจากการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยโจรกรรม
ผู้ได้รับความคุ้มครอง
สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ
ข้อตกลงคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน อันเกิดจากการลักทรัพย์ในสถานที่พักอาศัย
ประจาของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ในขณะที่ผู้ถือบัตรเดินทาง โดยมีการใช้กาลังรุนแรง และทาให้
เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่พักอาศัยประจาดังกล่าว
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โดยผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพราสทีจ ต้องชาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรระหว่างเดินทาง เช่น ค่าโรงแรมที่พัก
ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าอาหาร และต้องเดินทางออกจากที่พักอาศัย ไม่ต่ากว่า 24 ชั่วโมง รวมถึงการเดินทางนั้น
ต้องมีระยะทางห่างจากสถานที่พักอาศัยเกินกว่า 50 กิโลเมตร
ทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องเสียงรวมถึง
โทรทัศน์ เครื่องเล่นซี ดี เครื่องเล่นดีวีดี ชุดเครื่องเสียง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Desktop) ตู้เย็น เครื่องดนตรี และ
กระเป๋าแบรนด์เนม ยกเว้น Computer Notebook Tablet iPad โทรศัพท์มือถือ อาวุธปืน เครื่องลายคราม
วัตถุโบราณ เงินสด เช็ค ทองคา อัญมณี และเครื่องประดับ
ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อทรัพย์สินเสียหายต้องไปแจ้งความต่อสถานีตารวจ และนาบันทึก
ประจาวันมาเป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จานวนเงินเอาประกัน
สาหรับความคุ้มครองทรัพย์สินภายในสถานที่พักอาศัย ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อบัตรต่อปี
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 เกิดขึ้นในระหว่างที่เดินทางมีระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน
 ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ผู้ถือบัตรนาไปด้วยในระหว่างการเดินทาง
 ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นใดที่มิได้กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 ความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุอื่นใดที่มิใช่การโจรกรรม เช่น ไฟไหม้ ควัน ฟ้าผ่า ลมพายุ น้า น้าท่วม แผ่นดินไหว ภูเขา
ไฟระเบิด คลื่นใต้น้า การเคลื่อนตัวของดิน ลูกเห็บ หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ และการก่อการร้าย
 ความเสียหายอันเนื่องมาจากอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี
หมายเหตุ: แผนความคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และจะชดใช้ค่าเสียหายสาหรับค่าในการจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนเท่านั้น (Replacement Value) โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736
 สิทธิ์เข้าใช้ห้องพักรับรองพิเศษที่สนามบิน (Airport Lounge)
คัดสรรห้องพักรับรองพิเศษที่สนามบิน เพื่อให้ท่านพักผ่อนและรื่นรมย์กับการเดินทาง ด้วยสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ครบครัน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม สาหรับสมาชิกสุดพิเศษเช่นท่าน
1. ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge (ระหว่างประเทศ) ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
 สิทธิพิเศษนี้สาหรับท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
 เพียงแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ พร้อมบัตรที่นั่งเที่ยวบินขาออก (Boarding Pass) ของสายการบินไทย
ระหว่างประเทศ และคูปองแสดงสิทธิ์ ก่อนเข้าใช้บริการ
 รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge (ระหว่างประเทศ) ได้ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กาหนด
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 ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 สาหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Infinite Banking
Call Center โทร. 0 2299 9999
2. ห้องรับรองพิเศษ Louis Tavern CIP Lounge (Miracle Lounge) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
 สิทธิพิเศษนี้สาหรับท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
 เพียงแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ พร้อมบัตรที่นั่งบนเที่ยวบินขาออก (Boarding Pass) ระหว่างประเทศ
และคูปองแสดงสิทธิ์ ก่อนเข้าใช้บริการ
 รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Louis Tavern CIP Lounge (Miracle Lounge) ได้ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กาหนด
 ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ส าหรั บ ผู้ ถือ บั ตรเครดิตธนาคารออมสิ น เพรสทีจ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ GSB Infinite
Banking Call Center โทร. 0 2299 9999
 Afternoon Tea
สิทธิพิเศษสาหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ด้วยชุดนาชายามบ่าย (Afternoon Tea)
ในราคาพิเศษ
 ชุดน้าชา ยามบ่าย (Afternoon Tea) ในราคาพิเศษ 500 บาท
ระยะเวลา
 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
 ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ

สถานที่
TWG Tea Salon & Boutique - Siam Paragon
- Emporium
- Siam Paragon
Harrods Tea Room
- Central Embassy
Mandarin Oriental Shop - Siam Paragon
Laduree
- Siam Paragon

สิทธิพิเศษ
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.

ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
 สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
 สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ เท่านั้น
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 สงวนสิทธิ์สาหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น
 ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ รวม 50,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตร
หมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทารายการสารองการใช้สิทธิ ยอดใช้จ่ายที่นามาคานวณย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วัน
จนถึงวันที่ทารายการสารองสิทธิ
 ผู้ถือบัตรจะต้องทาการสารองการใช้สิทธิผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 สารองการใช้สิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ และรายละเอียดการชาระเงินภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ทา
รายการสารองสิทธิ และผู้ถือบัตรจะต้องชาระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงจะได้รับ “Booking Code”
เพื่อนาไปแสดงต่อพนักงานร้านค้าในการเข้าใช้บริการ
** หากผู้ถือบัตรมิได้ชาระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นตามที่กาหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสารอง
สิทธิครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทารายการสารองสิทธิใหม่ โดยนับตามลาดับก่อน/หลัง
 การรับสิทธิขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร และจานวนที่ว่าง
 ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขที่กาหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนาส่งเอกสารภายใน
3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสารองสิทธิครั้งนั้น และผู้ถือบัตร
จะต้องทารายการสารองสิทธิใหม่ โดยนับตามลาดับก่อน/หลัง
 สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ
(รวมการใช้สิทธิจากทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ)
 ชุดน้าชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท จานวนจากัด 1,000 สิทธิต่อเดือน
 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสารองสิทธิ จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่เข้ารับบริการ ที่หมายเลข
02-906-3026 กรณีที่ผู้ถือบัตร ไม่เข้าใช้บริการตามวัน/เวลาที่ได้สารองสิทธิไว้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้มีการใช้สิทธิ์นั้น
ไปแล้ว
 กรุณาแจ้งชื่อ / Booking Code พร้อมแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ และบัตรประชาชน
แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้สารองไว้
 สิทธิพิเศษนี้ สงวนไว้สาหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง และให้บริการเฉพาะภายในสถานที่
ที่กาหนดเท่านั้น
 Health & Wellness
สิทธิพิเศษจากสนามกอล์ฟชันนา
 ส่วนลดพิเศษ 50% ค่ากรีนฟรี (Green Fee) สาหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ไม่เกิน 2 ท่าน ต่อ 1 กลุ่ม
วันธรรมดา (ไม่มีกาหนดเวลา)
วันเสาร์ – อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.)
ระยะเวลา
 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
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สนามกอล์ฟชันนาที่ร่วมรายการ
 ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ
 ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ
 ธนา ซิตี้
 วินเซอร์ พาร์ค
 เดอะวินเทจ คลับ
 รอยัล เจมส์
 สยาม คันทรี่ คลับ พัทยา
 บันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน
ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ
















สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ เท่านั้น
สงวนสิทธิ์สาหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น
สามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ต่อเดือน (รวมการใช้สิทธิจากทุกสนามที่เข้าร่วมรายการ)
สิทธิพิเศษมีจานวนจากัด 40 สิทธิต่อเดือนขึ้นอยู่กับลาดับก่อน/หลัง
ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ จะต้องพาเพื่อนสมาชิกร่วมออกรอบ 4 ท่านต่อกลุ่ม
ส่วนลดค่ากรีนฟีสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ 2 ท่านต่อ 1 กลุ่มเท่านั้น ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ผู้ถือ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ จะต้องชาระด้วยบัตรเครดิต
ธนาคารออมสิน เพรสทีจเท่านั้น
สาหรับเพื่อนสมาชิกของผู้ถือ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ จะต้องชาระค่ากรีนฟี รถกอล์ฟ แคดดี้
ตามเงื่อนไขของสนามกอล์ฟ ถึงแม้ว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ถือ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ
ก็ตาม
สารองเวลาในการออกรอบล่วงหน้า 4 วันทาการ ที่หมายเลข 02 919 8423 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 9.00–17.00 น. ทั้งนี้การสารองเวลานัดหมายขึ้นอยู่กับเวลาที่ว่าง
สงวนสิทธิในการรับสารองเวลาออกรอบ เฉพาะผู้ที่ไม่มีการสารองค้างอยู่ (ถ้ามี) ผู้ถือ บัตรเครดิตธนาคาร
ออมสิน เพรสทีจ จะทาการสารองเวลาในการออกรอบครั้งใหม่ได้ ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิการสารองครั้งก่อนเสร็จ
สิ้นแล้ว
ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ที่ทาการสารองการออกรอบไว้แล้ว ไม่สามารถโอนการใช้สิทธิ
ไปให้ผู้อื่นได้
สิทธิพิเศษนี้เป็นการสนับสนุนจากวีซ่าเพื่อมอบให้กับผู้ ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ มิใช่เป็นสิทธิ
พิเศษจากทางสนามกอล์ฟ
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 ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ โดยมิได้มีการสารองการออกรอบ
ล่วงหน้าผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์
 สนามกอล์ฟสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการ หรือตอบข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษจากวีซ่า รวมถึงการติดต่อ
สารองการออกรอบโดยตรงกับทางสนามกอล์ฟ
 การอนุมัติ ยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงการออกรอบนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของ
สนามกอล์ฟ
 ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกการออกรอบ จะต้องแจ้ง
ล่ว งหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทาการ มิเช่นนั้น ทางสนามกอล์ฟจะคิดค่าธรรมเนียม สาหรับการยกเลิกการ
ออกรอบ
 กรณีที่ฝนตก ทาให้ไม่สามารถเล่นกอล์ฟต่อได้ การอนุญาตให้ลงเล่นในภายหลังหรือคืนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ
นโยบายของแต่ละสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมรายการ
 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้สาหรับการออกรอบในเวลากลางคืนได้
 สิทธิพิเศษนี้ในการเข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ เป็นไปตามเงื่อนไขที่วีซ่า และสนามกอล์ฟกาหนดไว้ให้กับผู้ถือ
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ เท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อการสันทนาการเฉพาะกลุ่ม หรือกิจกรรมอื่นๆ
ได้
 สิทธิพิเศษนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟแต่อย่างใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ
ส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ หรือรายการแข่งขันเฉพาะกลุ่มได้
 รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการ
สารองสิทธิ หรือการใช้สิทธิทุกครั้ง
 วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียด
เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของสนามกอล์ฟที่
ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของสนามกอล์ฟ ผู้ถือบัตรจะต้องดาเนินการ
โดยตรงกับสนามกอล์ฟเมื่อผู้ถือบัตรทาการสารองสิทธิ หรือใช้สิทธิในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน
ทาความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กาหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นใน
ภายหลัง
 Entertainment
สิทธิพิเศษ ส่วนลด 50% สาหรับบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่
 ระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
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โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ
 พารากอน บลูริบบอน
 ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต
 พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์
 เมกา บางนา ซีนีเพล็กซ์
 เอสพานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา
 เอสพานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน
 อีสวิลล์ ซีนีเพล็กซ์
 เวสเกต ซีนีเพล็กซ์
 พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โคราช
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หาดใหญ่
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พังงา
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
 สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
 สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ เท่านั้น
 สงวนสิทธิ์สาหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น
 ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ รวม 50,000 บาทขึ้นไป
(ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทารายการสารองการใช้สิทธิ โดยสามารถรวมยอดใช้จ่ายย้อนหลัง
ได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทารายการสารองสิทธิ
 ผู้ถือบัตรจะต้องทาการสารองการใช้สิทธิผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 สารองการใช้สิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ พร้อม Discount Code ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ทา
รายการสารองสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร
 ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขที่กาหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนาส่งเอกสาร
ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสารองสิทธิครั้งนั้น

Benefit Book GSB Prestige Credit Card 2019














และผู้ถือบัตรจะต้องทารายการสารองสิทธิใหม่ โดยนับตามลาดับก่อน/หลัง
Discount Code (ส่วนลด 50%) สาหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่ (2 ท่าน)
บัตร VIP Seat จาหน่ายเป็นคู่ สาหรับ 2 ท่าน ไม่สามารถแยกซื้อเป็นที่นั่งเดี่ยวได้
ผู้ถือบัตรจะต้องแสดง Discount Code เมื่อทาการสารองที่นั่งที่โรงภาพยนตร์ และชาระส่วนต่างค่าบัตรชม
ภาพยนตร์ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจเท่านั้น
สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ
สิทธิพิเศษมีจานวนจากัด 300 สิทธิต่อเดือนขึ้นอยู่กับลาดับก่อน/หลัง
Discount Code ที่ผู้ถือบัตรได้รับ สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยในระหว่างนั้นถือว่าอยู่
ในการถือครองของผู้ถือบัตรเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย และจะไม่มีการออกโค้ด
ทดแทนให้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสารองสิทธิ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) ที่โทร 02 906 3026
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com
รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการ
สารองสิทธิ หรือการใช้สิทธิทุกครั้ง
วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียด
เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วม
รายการกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดาเนินการโดยตรงกับ
ร้านค้า
เมื่อผู้ถือบัตรทาการสารองสิทธิ หรือใช้สิทธิในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทาความเข้าใจ และยอมรับ
รายละเอียดเงื่อนไขตามที่กาหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 สิทธิพิเศษและการบริการเหนือระดับจากธนาคารออมสิน
1. บริการห้องรับรองพิเศษ (พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี)
เพื่ออานวยความสะดวกสบายแก่ท่านสมาชิก สาหรับการใช้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา ดังต่อไปนี้
 ธนาคารออมสินสาขาสานักพหลโยธิน
 ธนาคารออมสินสาขาสานักราชดาเนิน
 ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์
 ธนาคารออมสินสาขาไอคอนสยาม
 ศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี้)
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2. VIP Parking
 ธนาคารออมสินสานักงานใหญ่
 ธนาคารออมสินสานักราชดาเนิน
 ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์
 The EmQuartier (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์)
 ธนาคารออมสินสาขาไอคอนสยาม (สิ้นสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2562)

