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  Privileges (สิทธิประโยชน์) 

เอกสิทธิ์เหนือระดับที่บรรจงคัดสรรมาอย่างดี เพ่ือสมาชิกผู้ทรงเกียรติเช่นท่าน 

  ความคุ้มครอง 

เพื่อให้ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) ได้อุ่นใจ 
ธนาคารขอมอบความคุ้มครองอย่างดีท่ีสุด โดยทุกครั้งท่ีท่านช าระค่าตั๋วโดยสารยานพาหนะโดยสาร
สาธารณะเพื่อเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ  
(GSB Prestige Credit Card) ท่านจะได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และความ
คุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง 

 ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

ผู้ได้รับความคุ้มครอง 

  1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 

  2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ 
บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี โดยคู่สมรสหรือบุตรต้องเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit 
Card) และ/หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมท่ีเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตรในฐานะของผู้โดยสารหรือ
นักท่องเท่ียวปกติโดยยานพาหนะโดยสารสาธารณะ ส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศโดยยานพาหนะ (การเดินทางภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทางจากต้นทางถึง
ปลายทางท่ีมีระยะทางเกินกว่า 150 กิโลเมตร) (ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยในขณะเดินทาง) 

 ท้ังนี้ บุคคลดังกล่าวต้องช าระค่าโดยสารจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งของค่าโดยสาร หรือโปรแกรม
ทัวร์ผ่านตัวแทนหรือผู้จ าหน่ายตั๋วโดยตรงด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige 
Credit Card) 

จ านวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) ได้รับความ

คุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 20,000,000 บาท 
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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 และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 1736 

 ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง  

ผู้ได้รับความคุ้มครอง 

  1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 

  2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ 
บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี โดยคู่สมรสหรือบุตรต้องเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit 

Card) และ/หรือผู ้ได ้ร ับความคุ ้มครองร่วมที่เด ินทางพร้อมกับสมาชิกผู ้ถ ือบัตร ในฐานะของ
ผู ้โดยสารหรือนักท่องเที ่ยวปกติโดยยานพาหนะโดยสารสาธารณะในประเทศหรือต่างประเทศ  
(การเดินทางภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทางจากต้นทางถึงปลายทาง ท่ีมีระยะทางเกินกว่า 
150 กิโลเมตร) 

ส าหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และเครื่องใช้ส่วนบุคคล ในขณะอยู่ใน
ความควบคุมของพนักงานโรงแรม หรือพนักงานขนส่ง จะต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่าย
บริหารของโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง หรือหากเป็นผลจากการบังคับในลักษณะชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เพื่อเอา
กระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวนั้น จะต้องแจ้งต ารวจในท้องท่ีเกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง และการ
เรียกร้อง ชดใช้ค่าทดแทนจะต้องมีบันทึกประจ าวัน  

ท้ังนี ้บุคคลดังกล่าว ต้องช าระค่าโดยสารจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งของค่าโดยสารหรือโปรแกรม
ทัวร์ผ่านตัวแทนหรือผู้จ าหน่ายตั๋วโดยตรง ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ  (GSB Prestige 
Credit Card) 

จ านวนเงินเอาประกันภัยกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย 
1. สมาชิกผู ้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) ได้รับ

ความคุ้มครองในวงเงินสูงสุด 40,000 บาท 

 



GSB Prestige Credit Card 2023 

 
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 และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 1736 

 

  สิทธิ์เข้าใช้ห้องพักรับรองพิเศษที่สนามบิน (Airport Lounge) 
คัดสรรห้องพักรับรองพิเศษท่ีสนามบิน เพื่อให้ท่านพักผ่อนและรื่นรมย์กับการเดินทาง  

ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับสมาชิกสุดพิเศษเช่นท่าน 
1. ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge/Royal Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

(ระหว่างประเทศ/ภายในประเทศ) หรือ สนามบินเชียงใหม่ (ภายในประเทศ) หรือสนามบินภูเก็ต 
(ภายในประเทศ)    

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 สิทธิพิเศษนี้ส าหรับท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige 

Credit Card) เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น 
 ส าหรับห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge/Royal Lounge (ระหว่างประเทศ)  

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse D และ E ฝั่งตะวันตก เพียงแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 
เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) พร้อมบัตรท่ีนั่งเท่ียวบินขาออก (Boarding Pass) ของการบินไทย 
และ Lounge Voucher แสดงสิทธิ์ ก่อนเข้าใช้บริการ 

 ส าหรับห้องรับรองพิ เศษ Royal Silk Lounge/Royal Lounge (ภายในประเทศ)  
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse A หรือ สนามบินเชียงใหม่ หรือสนามบินภูเก็ต เพียงแสดง
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) พร้อมบัตรท่ีนั่งเท่ียวบินขาออก 
(Boarding Pass) ของทุกสายการบิน และ Lounge Voucher แสดงสิทธิ ์ก่อนเข้าใช้บริการ 

 รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge/Royal Lounge ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ (ระหว่างประเทศ/ภายในประเทศ) หรือ สนามบินเชียงใหม่ (ภายในประเทศ) หรือสนามบิน
ภูเก็ต (ภายในประเทศ) ได้ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2566 –  
31 ธันวาคม 2566 

 ในกรณีท่ีใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge/Royal Lounge เกินสิทธิ์ท่ี
ก าหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
ก าหนด ผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 
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 ธนาคารออมสิน และบริษ ัท  การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ ์ในการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร. 1115 หรือ GSB Infinite 

Banking Call Center  โทร. 0 2299 9999 

2. ห้องรับรองพิเศษ (Miracle Lounge) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ระหว่างประเทศ/
ภายในประเทศ) สนามบินดอนเมือง (ระหว่างประเทศ/ภายในประเทศ) หรือ Miracle Lounge  
Co-Working Space สนามบินดอนเมือง (ภายในประเทศ)  

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 สิทธิพิเศษนี้ส าหรับท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige 

Credit Card) เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น 
 เพียงแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) พร้อมบัตร 

ท่ีนั่งบนเท่ียวบินขาออก (Boarding Pass) และคูปอง Miracle Lounge (ประทับตราธนาคารออมสิน)  
แสดงสิทธิ์ ก่อนเข้าใช้บริการ 

 ในกรณีท่ีใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge เกินสิทธิ์ท่ีก าหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษัท มาสเตอร์ มายนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด ก าหนด ผ่านบัตรเครดิต
ธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 

 ธนาคารออมสิน และบริษัท มาสเตอร์ มายนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร. 1115 หรือ GSB Infinite 
Banking Call Center  โทร. 0 2299 9999 

 
  ชุดน้ าชายามบ่าย (Afternoon Tea) 

1. ชุดน้ าชายามบ่ายส าหรับทานที่ร้าน ในราคาพิเศษ 500 บาท (ส าหรับชุดปกติของทางร้าน) 

ร้านค้าที่ร่วมรายการ สถานที ่ สิทธิพิเศษ 
So Bangkok ChocoLab วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 
Hilton Sukhumvit Mondo วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 17.00 น. 
Oriental Residence Café Claire วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 14.30 - 17.30 น. 
TWG Tea Salon & Boutique 
 

Siam Paragon 
Emporium 
Icon Siam 

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 12.00 - 18.00 น. 
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ร้านค้าที่ร่วมรายการ สถานที ่ สิทธิพิเศษ 

Mandarin Oriental Shop Siam Paragon 
Emporium 
Gaysorn Village 

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 18.00 น. 

Coffee Academic Gaysorn Village 
Velaa Sindhorn 
Mega Bangna 

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น. 

Dean & Deluca EmQuartier 
Central Embassy 
Sarasin 
The Crystal Park 

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น. 

Divana Signature Cafe CentralWorld วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 12.00 - 19.00 น. 

2. ชุดน้ าชายามบ่ายส าหรับทานที่ร้าน ในราคาพิเศษ 800 บาท (ส าหรับชุดปกติของทางร้าน)  

ร้านค้าที่ร่วมรายการ สถานที ่ สิทธิพิเศษ 
So Bangkok ChocoLab วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 
Hilton Sukhumvit Mondo วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 17.00 น. 
Oriental Residence Café Claire วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 14.30 - 17.30 น. 
TWG Tea Salon & Boutique 
 

Siam Paragon 
Emporium 
Icon Siam 

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 12.00 - 18.00 น. 

Mandarin Oriental Shop Siam Paragon 
Emporium 
Gaysorn Village 

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 18.00 น. 

Coffee Academic Gaysorn Village 
Velaa Sindhorn 
Mega Bangna 

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น. 

Dean & Deluca EmQuartier 
Central Embassy 
Sarasin 
The Crystal Park 

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น. 

Divana Signature Cafe CentralWorld วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 12.00 - 19.00 น. 
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ข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ 
 สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 
 สิทธิพิเศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 

เท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ หรือบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท) 
 สงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 

ท่ีเป็นบัตรหลัก เท่านั้น 
 ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige 

Credit Card) รวม 50,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันท่ีท ารายการส ารองการใช้
สิทธิ ์ยอดใช้จ่ายท่ีน ามาค านวณย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันท่ีท ารายการส ารองสิทธิ์ 

 ผู้ถือบัตรจะต้องท าการส ารองการใช้สิทธิ์ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com 
เท่านั้น 

 ส ารองการใช้สิทธิล์่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
 ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ์ และรายละเอียดการช าระเงินภายใน 3 วันท า

การนับจากวันท่ีท ารายการส ารองสิทธิ์ และผู้ถือบัตรจะต้องช าระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงจะ
ได้รับ “Booking Code” เพ่ือน าไปแสดงต่อพนักงานร้านค้าในการเข้าใช้บริการ 

   หากผู้ถือบัตรมิได้ช าระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นตามท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ยกเลิกการส ารองสิทธิค์รั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องท ารายการส ารองสิทธิ์ใหม่ โดยนับตามล าดับก่อน/หลัง 

 การรับสิทธิข์ึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร และจ านวนท่ีว่า 
 ในกรณีท่ีมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ผู้ถือบัตร

จะต้องน าส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
ส ารองสิทธิค์รั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องท ารายการส ารองสิทธิ์ใหม่ โดยนับตามล าดับก่อน/หลัง 

 สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ  
(รวมการใช้สิทธิจ์ากทุกร้านค้าท่ีร่วมรายการ)   

 ชุดน้ าชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท จ านวนจ ากัด 800 สิทธิต์่อเดือน 
 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการส ารองสิทธิ์  จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันท่ีเข้ารับ

บริการ ท่ีหมายเลข 02 906 3026 กรณีท่ีผู้ถือบัตร ไม่เข้าใช้บริการตามวัน/เวลาท่ีได้ส ารองสิทธิ์ไว้ ถือว่า
ผู้ถือบัตรได้มีการใช้สิทธิ์นั้นไปแล้ว 

 กรุณาแจ้งชื่อ / Booking Code พร้อมแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB 
Prestige Credit Card) และบัตรประชาชนแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามท่ีได้ส ารองไว้  

 สิทธิพิเศษนี้ สงวนไว้ส าหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง และให้บริการเฉพาะ
ภายในสถานท่ีท่ีก าหนดเท่านั้น 
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 ผู้ถือบัตรสามารถพาผู้ติดตามเข้าใช้บริการพร้อมผู้ถือบัตรได้ โดยผู้ถือบัตรหรือผู้ติดตาม

ของผู้ถือบัตรจะต้องช าระค่าบริการตามราคาปกติของร้านค้าท่ีร่วมรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ี
นอกเหนือจากที่ระบุไว้  

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการส ารองสิทธิ์  (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) 
โทร 02 906 3026 วันจันทร ์– วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือ Email : vthgservices@vathanagul.com 

 รายละเอียดท่ีระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดเงื่อนไขก่อนการส ารองสิทธิ์ หรือการใช้สิทธิทุ์กครั้ง 

 บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ
กับบริการของร้านค้าท่ีร่วมรายการ กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า  
ผู้ถือบัตรจะต้องด าเนินการโดยตรงกับร้านค้า 

 เมื่อผู้ถือบัตรท าการส ารองสิทธิ์ และใช้สิทธิ์ในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ท าความ
เข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเง่ือนไขตามท่ีก าหนด บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
จะไม่รับการร้องเรียนใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
 

  สิทธิพิเศษจากสนามกอล์ฟช้ันน า  
 ส่วนลดพิเศษ 50% ค่ากรีนฟี (Green Fee) ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม เท่านั้น วันธรรมดา 

(ไม่มีก าหนดเวลา) วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.)  

ระยะเวลา  

 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

สนามกอล์ฟช้ันน าที่ร่วมรายการ 

สนามกอล์ฟ ที่อยู่ หมายเหตุ 
1. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ  
 

ถนนบางนา – ตราด กม. 10.5            
บางพลี สมุทรปราการ  

วันธรรมดา 06.00-14.00 น. 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 12.00-14.00 น.  

2. ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ  
 

ถนนปัญญารามอินทรา กม. 9  
คันนายาว กรุงเทพฯ  

เฉพาะวันอังคาร - วันศุกร์ 06.00-13.12 น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 12.00-13.12 น.  

3. สยาม คันทรี่ คลับ พัทยา 
 

ถนนพรประภา ต าบลโป่ง  
บางละมุง ชลบุรี  

วันธรรมดา 07.00-13.32 น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 12.00-13.32 น.  

4. บันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน 
 

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
 

วันธรรมดา 06.00-14.30 น.  
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 12.00-14.30 น. 
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สนามกอล์ฟ ที่อยู่ หมายเหตุ 
5. แบล็คเมาเทน หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ วันธรรมดา 06.24-14.00 น. 

วันเสาร์-วันอาทิตย์ 12.00-14.00 น. 
6. บลูแคนยอน คันทรี คลับ ถนนเทพกระษัตรี ภูเก็ต วันธรรมดา 06.20-14.30 น.  

วันเสาร์-วันอาทิตย์ 12.00-14.30 น. 
7. สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ บ้านดอนทราย สมุย วันธรรมดา 06.00-14.30 น. 

วันเสาร์-วันอาทิตย์ 12.00-14.30 น. 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ 
 สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 สิทธิพิเศษส าหรับ 

ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) เท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิต 
เพ่ือธุรกิจ หรือบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท) 

 สงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 
ท่ีเป็นบัตรหลักเท่านั้น 

 สามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ต่อเดือน (รวมการใช้สิทธิจากทุกสนามท่ี
เข้าร่วมรายการ) 

 สิทธิพิเศษมีจ านวนจ ากัด 30 สิทธิต์่อเดือนขึ้นอยู่กับล าดับก่อน/หลัง 
 ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) จะต้องพาเพื่อน

สมาชิกร่วมออกรอบ 4 ท่านต่อกลุ่ม  
 ส่วนลดค่ากรีนฟีส าหรับผู ้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ  (GSB Prestige 

Credit Card) 2 ท่านต่อ 1 กลุ่มเท่านั้น ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ผู้ถือบัตร
เครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) จะต้องช าระด้วยบัตรเครดิตธนาคาร 
ออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) เท่านั้น 

 ส าหรับเพื่อนสมาชิกของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit 
Card) จะต้องช าระค่ากรีนฟี รถกอล์ฟ แคดดี้ ตามเงื่อนไขของสนามกอล์ฟ ถึงแม้ว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
จะเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) ก็ตาม  

 ส ารองเวลาในการออกรอบล่วงหน ้า  4 ว ันท าการ ที ่หมายเลข 02 919 8423  
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ทั้งนี้การส ารองเวลานัดหมายขึ้นอยู่กับเวลาที่ว่าง 

 สงวนสิทธิ์ ในการรับส ารองเวลาออกรอบ เฉพาะผู้ ท่ีไม่มีการส ารองค้างอยู่ (ถ้ามี)  
ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคาร  ออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) จะท าการส ารองเวลาในการ
ออกรอบครั้งใหม่ได้ ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิ์การส ารองครั้งก่อนเสร็จสิ้นแล้ว 
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 ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) ท่ีท าการส ารอง

การออกรอบไว้แล้ว  ไม่สามารถโอนการใช้สิทธิไ์ปให้ผู้อื่นได้  
 สิทธิพิเศษนี้เป็นการสนับสนุนจากบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด  

เพื่อมอบให้กับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) มิใช่เป็นสิทธิ
พิเศษจากทางสนามกอล์ฟ 

 ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) ไม่มีสิทธิ์ในการ
เข้าใช้บริการ โดยมิได้มีการส ารองการออกรอบล่วงหน้าผ่านช่องทางท่ีก าหนดไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์ 

 สนามกอล์ฟสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ให้บริการ หรือตอบข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษจาก
บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด รวมถึงการติดต่อส ารองการออกรอบโดยตรงกับทาง
สนามกอล์ฟ 

 การอนุมัติ ยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงการออกรอบนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความ
เหมาะสมของสนามกอล์ฟ 

 ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) ท่ีต้องการ
เปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกการออกรอบ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการ มิเช่นนั้น  
ทางสนามกอล์ฟจะคิดค่าธรรมเนียม ส าหรับการยกเลิกการออกรอบ  

 กรณีท่ีฝนตก ท าให้ไม่สามารถเล่นกอล์ฟต่อได้ การอนุญาตให้ลงเล่นในภายหลังหรือคืน
ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสนามกอล์ฟท่ีเข้าร่วมรายการ 

 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ส าหรับการออกรอบในเวลากลางคืนได้ 
 สิทธิพิเศษนี้ในการเข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีวีซ่า และสนามกอล์ฟ

ก าหนดไว้ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ  (GSB Prestige Credit Card) เท่านั้น  
ไม่สามารถใช้เพื่อการสันทนาการเฉพาะกลุ่ม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ได้ 

 สิทธิพิเศษนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟแต่อย่างใด และไม่สามารถใช้
ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ หรือรายการแข่งขันเฉพาะกลุ่มได้ 

 รายละเอียดท่ีระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดเงื่อนไขก่อนการส ารองสิทธิ์ หรือการใช้สิทธิทุ์กครั้ง 

 บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ 
กับบริการของสนามกอล์ฟท่ีร่วมรายการ กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของสนาม
กอล์ฟ ผู้ถือบัตรจะต้องด าเนินการโดยตรงกับสนามกอล์ฟ 
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 เมื่อผู้ถือบัตรท าการส ารองสิทธิ์ หรือใช้สิทธิใ์นรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ท าความ

เข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
ในภายหลัง 
  สิทธิพิเศษส่วนลดพิเศษ 50% ส าหรับนวดไทย 

ระยะเวลา  
 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

ชื่อร้าน สาขา รายละเอียด ราคา (บาท) 
Oasis Spa สุขุมวิท ซอย 31 

ทองหล่อ ซอย 20 
พัทยา – 1 สาขา 
เชียงใหม่ – 2 สาขา 
ภูเก็ต – 3 สาขา 

นวดไทย หรือนวดน้ ามัน 60 นาที ราคาเต็ม 1,590 บาท/ท่าน 

Let’s Relax กรุงเทพ - 11 สาขา 
เชียงใหม่ - 3 สาขา  
หัวหิน - 3 สาขา  
กระบี่ - 2 สาขา  
พัทยา - 4 สาขา 
ภูเก็ต - 8 สาขา  
ตรัง - 1 สาขา  

นวดไทย 90 นาที ราคาเต็ม 1,000 บาท/ท่าน 

Health Land กรุงเทพ - 8 สาขา 
เชียงใหม่ - 1 สาขา  
พัทยา - 2 สาขา 

นวดไทย 120 นาที   ราคาเต็ม 650 บาท/ท่าน 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ 
 สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 
 สิทธิพิเศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 

เท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ หรือบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท) 
 สงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 

ท่ีเป็นบัตรหลักเท่านั้น 
 ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige 

Credit Card) รวม 50,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันท่ีท ารายการส ารองการใช้
สิทธิ ์โดยสามารถรวมยอดใช้จ่ายย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันท่ีท ารายการส ารองสิทธิ์ 

 ผู้ถือบัตรจะต้องท าการส ารองการใช้สิทธิ์ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com 
เท่านั้น 
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 ส ารองการใช้สิทธิล์่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
 ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ์ และรายละเอียดการช าระเงินภายใน 3 วันท า

การนับจากวันท่ีท ารายการส ารองสิทธิ์ และผู้ถือบัตรจะต้องช าระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน
หลังจากนั้นจึงจะได้รับ “Booking Code” เพ่ือน าไปแสดงต่อพนักงานร้านค้าในการเข้าใช้บริการ 

* หากผู้ถือบัตรมิได้ช าระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นตามท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ยกเลิกการส ารองสิทธิคร้ังนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องท ารายการส ารองสิทธิ์ใหม่ โดยนับตามล าดับก่อน/หลัง 

 การรับสิทธิข์ึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร และจ านวนท่ีว่าง 
 ในกรณีท่ีมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ผู้ถือบัตร

จะต้องน าส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
ส ารองสิทธิค์รั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องท ารายการส ารองสิทธิ์ใหม่ โดยนับตามล าดับก่อน/หลัง 

 สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ  
 (รวมการใช้สิทธิ์ของสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม โรงภาพยนตร์ และสปาทุกแห่งท่ีร่วมรายการ)   
 สิทธิพิเศษมีจ านวนจ ากัด 60 สิทธิต์่อเดือนขึ้นอยู่กับล าดับก่อน/หลัง 
 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการส ารองสิทธิ์  จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันท่ีเข้ารับ

บริการ ท่ีหมายเลข 02 906 3026 กรณีท่ีผู้ถือบัตร ไม่เข้าใช้บริการตามวัน/เวลาท่ีได้ส ารองสิทธิ์ไว้ ถือว่า
ผู้ถือบัตรได้มีการใช้สิทธิ์นั้นไปแล้ว 

 กรุณาแจ้งชื่อพร้อมแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit 
Card) และบัตรประชาชน แก่พนักงานเพ่ือรับสิทธิพิเศษตามท่ีได้ส ารองไว้  

 สิทธิพิเศษนี้ สงวนไว้ส าหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง และให้บริการเฉพาะ
ภายในสถานท่ีท่ีก าหนดเท่านั้น 

 ผูถ้ือบัตรสามารถพาแขกเข้าใช้บริการพร้อมผู้ถือบัตรได้ โดยแขกของผู้ถือบัตรจะต้องช าระ
ค่าบริการ ตามราคาปกติของโรงแรม หรือร้านค้าท่ีร่วมรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจาก
ท่ีระบุไว้ 

 กรุณาแต่งกายสุภาพในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง โรงแรมฯขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่อนุญาต
ให้เข้าใช้บริการส าหรับผู้ท่ีใส่เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น ชุดออกก าลังกาย รองเท้าส าหรับใส่ในบ้าน และ
รองเท้าแตะ  

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการส ารองสิทธิ์ (ในกรณีท่ีไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ)  
โทร 02 906 3026 วันจันทร ์- ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com   

 รายละเอียดท่ีระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดเงื่อนไขก่อนการส ารองสิทธิ์ หรือการใช้สิทธิทุ์กครั้ง 
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 วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ

เพ่ิมเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการ

ของร้านค้าท่ีร่วมรายการกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้อง
ด าเนินการโดยตรงกับร้านค้า 

 เมื่อผู้ถือบัตรท าการส ารองสิทธิ์ และใช้สิทธิ์ในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ท าความ
เข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด
จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 
  สิทธิพิเศษส่วนลด 50% ส าหรับบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู ่

 ระยะเวลา 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 
โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ 
 พารากอน บลูริบบอน 
 ไอคอน ซีเนคอนิค 

 ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 

 อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ 
 เมกา ซีนีเพล็กซ์ 
 เวสต์เกตซีนีเพล็กซ์ 
 รังสิต ซีนีเพล็กซ์ 
 ฟิวเจอร์ รังสิต 
 เอสพลานาด รัชดาภิเษก 
 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย 
 พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ 
 บางนา ซีนีเพล็กซ์ 
 เซ็นทรัล พระราม 3 
 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 
 พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ 
 เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 
 โคราช ซีนีเพล็กซ์ 
 บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์ 
 หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ 
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 พังงา ซีนีเพล็กซ์ 
 เซ็นทรัล อุบลราชธาน ี
ข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ 
 สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 
 สิทธิพิเศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 

เท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ หรือบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท) 
 สงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 

ท่ีเป็นบัตรหลักเท่านั้น 
 ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige 

Credit Card) รวม 50,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันท่ีท ารายการส ารองการ 
ใช้สิทธิ ์โดยสามารถรวมยอดใช้จ่ายย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันท่ีท ารายการส ารองสิทธิ์ 

 ผู้ถือบัตรจะต้องท าการส ารองการใช้สิทธิ์ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com 
เท่านั้น 

 ส ารองการใช้สิทธิล์่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
 ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ์ พร้อม Discount Code ภายใน 3 วันท าการนับ

จากวันท่ีท ารายการส ารองสิทธิ์ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร 
 ในกรณีท่ีมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ผู้ถือบัตร

จะต้องน าส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
ส ารองสิทธิค์รั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องท ารายการส ารองสิทธิ์ใหม่ โดยนับตามล าดับก่อน/หลัง 

 Discount Code (ส่วนลด 50%) ส าหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่  
(2 ท่าน) บัตร VIP Seat จ าหน่ายเป็นคู่ ส าหรับ 2 ท่าน ไม่สามารถแยกซื้อเป็นท่ีนั่งเดี่ยวได้   

 ผู้ถือบัตรจะต้องแสดง Discount Code เมื่อท าการส ารองท่ีนั่งท่ีโรงภาพยนตร์ และช าระ
ส่วนต่างค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 
เท่านั้น  

 สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ  
 (รวมการใช้สิทธิ์ของสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม โรงภาพยนตร์ และสปาทุกแห่งท่ีร่วมรายการ)  
 สิทธิพิเศษมีจ านวนจ ากัด 30 สิทธิต์่อเดือนขึ้นอยู่กับล าดับก่อน/หลัง 
 Discount Code ท่ีผู้ถือบัตรได้รับ สามารถใช้ได้ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 โดยใน

ระหว่างนั้นถือว่าอยู่ในการถือครองของผู้ถือบัตรเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย  
และจะไม่มีการออกโค้ดทดแทนให้ 
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 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการส ารองสิทธิ์  (ในกรณีท่ีไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) 

โทร 02 906 3026 วันจันทร ์- ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือ Email : vthgservices@vathanagul.com
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไข
ก่อนการส ารองสิทธิ ์หรือการใช้สิทธิทุ์กครั้ง 

 วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง  
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการ
ของร้านค้าท่ีร่วมรายการกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถื อบัตรจะต้อง
ด าเนินการโดยตรงกับร้านค้า 

 เมื่อผู้ถือบัตรท าการส ารองสิทธิ์ หรือใช้สิทธิใ์นรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ท าความ
เข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใด  ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
ในภายหลัง 

 
  สิทธิพิเศษ รับชม Viu premium package ราย 6 เดือน หรือ Netflix gift card มูลค่า 500 บาท 

 ระยะเวลา 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ 

 สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 
 สิทธิพิเศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 

เท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ หรือบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท) 
 สงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) 

ท่ีเป็นบัตรหลักเท่านั้น 
 ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ รวม 50,000 บาท

ขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันท่ีท ารายการส ารองการใช้สิทธิ์ โดยสามารถรวมยอดใช้จ่าย
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันท่ีท ารายการส ารองสิทธิ์ 

 ผู้ถือบัตรสามารถเลือกใช้สิทธิ์ส าหรับ Viu หรือ Netflix แพลตฟอร์ม อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   - Viu voucher code ส าหรับการชม Premium Package ราย 6 เดือน มูลค่า 714 บา 
   - Netflix gift card มูลค่า 500 บาท ส าหรับการช าระค่าบริการ หรือ เติมเงินบัญชี 

Netflix 
 ผู้ถือบัตรจะต้องท าการส ารองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com 

เท่านั้น 
 ส ารองการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
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 ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ์ พร้อม Voucher Code ภายใน 3 วันท าการนับ

จากวันท่ีท ารายการส ารองสิทธิ์ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร 
 ในกรณีท่ีมีการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ผู้ถือบัตร

จะต้องน าส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
ส ารองสิทธิ์คร้ังนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องท ารายการส ารองสิทธิ์ใหม่ โดยนับตามล าดับก่อน/หลัง 

 สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ  
(รวมการใช้สิทธิ์ของสตรมีมิ่งแพลตฟอร์ม โรงภาพยนตร์ และสปาทุกแห่งท่ีร่วมรายการ)   

 สิทธิพิเศษมีจ านวนจ ากัด 150 สิทธิ์ต่อเดือนขึ้นอยู่กับล าดับก่อน/หลัง 
 Voucher Code ท่ีผู้ถือบัตรได้รับ สามารถใช้ได้ภายในวันท่ีก าหนด โดยในระหว่างนั้นถือ

ว่าอยู่ในการถือครองของผู้ถือบัตรเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย และจะไม่มีการ
ออกโค้ดทดแทนให้ 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการส ารองสิทธิ์ (ในกรณีท่ีไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ)  
โทร 02 906 3026 วันจันทร ์– วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือ Email : vthgservices@vathanagul.com   

 รายละเอียดท่ีระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดเงื่อนไขก่อนการส ารองสิทธิ์ หรือการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง 

 บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด 
ๆ กับบริการของร้านค้าท่ีร่วมรายการ กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือ
บัตรจะต้องด าเนินการโดยตรงกับร้านค้า 

 เมื่อผู้ถือบัตรท าการส ารองสิทธิ์ หรือใช้สิทธิ์ในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ท าความ
เข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ภายหลัง 

 
  สิทธิพิเศษและการบริการเหนือระดับจากธนาคารออมสิน 

เพียงแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) ท่านสามารถใช้บริการ
ห้องรับรองพิเศษ และ VIP Parking ท่ีร่วมรายการ 
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  บริการห้องรับรองพิเศษ 

เพื่ออ านวยความสะดวกสบายแก่ท่านสมาชิก ส าหรับการใช้บริการท่ีธนาคารออมสินสาขา 
ดังต่อไปนี้ 

 ธนาคารออมสินสาขาส านักพหลโยธิน      
 ธนาคารออมสินสาขาไอคอนสยาม    
 ศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  
 

  บริการ VIP Parking   
 ธนาคารออมสินสาขาส านักพหลโยธิน   
 The EmQuartier (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) 

 
 


