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  Privileges (สิทธิประโยชน์) 
อภิสิทธิ์ท่ีบรรจงคัดสรรมาอย่างดี เพ่ือสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารออมสินเช่นท่าน 

  ความคุ้มครอง 
เพื่อให้ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) ได้อุ่นใจธนาคาร

ขอมอบความคุ้มครองอย่างดีท่ีสุด โดยทุกครั้งท่ีท่านช าระค่าตั๋วโดยสารยานพาหนะโดยสารสาธารณะ 
เพื่อเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดติธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) 
ท่านจะได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติ เหตุ ระหว่างเดินทาง และความคุ้มครองการสูญเสีย  
หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง 

 ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 

  1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) 
  2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ

บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี โดยคู่สมรสหรือบุตรต้องเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) 
และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมท่ีเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตรในฐานะของผู้โดยสารหรือ
นักท่องเท่ียวปกติโดยสารยานพาหนะโดยสารสาธารณะ ส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศโดยยานพาหนะ (การเดินทางภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทางจากต้นทางถึง
ปลายทางท่ีมีระยะทางเกินกว่า 150 กิโลเมตร) (ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยในขณะเดินทาง) 
 ท้ังนี้ บุคคลดังกล่าวต้องช าระค่าโดยสารจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งของค่าโดยสาร หรือโปรแกรม
ทัวร์ผ่านตัวแทนหรือผู้จ าหน่ายตั๋วโดยตรงด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) 

จ านวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) ได้รับความ

คุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท 
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม 
   2.1 คู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 4,000,000 บาท 
   2.2 บุตรชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 23 ปี ของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 800,000 บาท 
3. ความรับผิดชอบต่อหนึ่งยานพาหนะ สูงสุดไม่เกิน 200,000,000 บาท 

หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 1736 
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 ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง  
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) 
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ 

บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี โดยคู่สมรสหรือบุตรต้องเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร 
ข้อตกลงคุ้มครอง 
ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card)

และ/หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมที่เดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร ในฐานะของผู้โดยสารหรือ
นักท่องเที ่ยวปกติโดยยานพาหนะโดยสารสาธารณะในประเทศหรือต่างประเทศ (การเดินทาง
ภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางท่ีมีระยะทางเกินกว่า 150 กิโลเมตร) 

ส าหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และเครื่องใช้ส่วนบุคคล ในขณะอยู่ใน
ความควบคุมของพนักงานโรงแรม หรือพนักงานขนส่ง จะต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
ฝ่ายบริหารของโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง หรือหากเป็นผลจากการบังคับในลักษณะชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
เพื่อเอากระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวนั้น จะต้องแจ้งต ารวจในท้องท่ีเกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง 
และการเรียกร้อง ชดใช้ค่าทดแทนจะต้องมีบันทึกประจ าวัน  

ท้ังนี้ บุคคลดังกล่าว ต้องช าระค่าโดยสารจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งของค่าโดยสารหรือโปรแกรม
ทัวร์ผ่านตัวแทนหรือผู้จ าหน่ายตั๋วโดยตรง ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) 

จ านวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) ได้รับความ

คุ้มครองในวงเงินสูงสุด 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 และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 1736 
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 ความคุ้มครองจากการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยโจรกรรม 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) 
ข้อตกลงคุ้มครอง 
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน อันเกิดจากการลักทรัพย์ 

ในสถานท่ีพักอาศัยประจ าของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินในขณะท่ีผู้ถือบัตรเดินทาง โดยมีการใช้
ก าลังรุนแรง และท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานท่ีพักอาศัยประจ าดังกล่าว 

โดยผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินต้องช าระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรระหว่างเดินทาง  
เช่น ค่าโรงแรมท่ีพัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าอาหารและต้องเดินทางออกจากสถานท่ีพักอาศัยประจ า
เกินกว่า 24 ชั่วโมง รวมถึงการเดินทางนั้นต้องมีระยะทางห่างจากสถานท่ีพักอาศัยเกินกว่า 50 กิโลเมตร 

ทรัพย์สินท่ีได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เส้ือผ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่อง
เสียงรวมถึง โทรทัศน์ เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นดีวีดี ชุดเครื่องเสียง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Desktop) 
ตู้ เย็น  เครื่อ งดนตรี  และกระเป๋ าแบรนด์ เนม  ยกเว้น  Computer Notebook Tablet iPad
โทรศัพท์มือถือ อาวุธปืน เครื่องลายคราม วัตถุโบราณ เงินสด เช็ค ทองค า อัญมณี  และ
เครื่องประดับ 

ท้ังนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อทรัพย์สินเสียหายต้องไปแจ้งความต่อสถานีต ารวจ
และน าบันทึกประจ าวันมาเป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

จ านวนเงินเอาประกันภัยจากการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน 
จากภัยโจรกรรม 

สมาชิกผู ้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ ได้รับความคุ ้มครองทรัพย์สินภายใน
สถานท่ีพักอาศัย ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อบัตรต่อปี 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
 เกิดขึ้นในระหว่างท่ีเดินทางมีระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน 
 ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลท่ีผู้ถือบัตรน าไปด้วยในระหว่างการเดินทาง 
 ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุอื่นใดท่ีมิใช่การโจรกรรม เช่น ไฟไหม้ ควัน ฟ้าผ่า ลมพายุ น้ า 

น้ าท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ า การเคลื่อนตัวของดิน ลูกเห็บ หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ และการ
ก่อการร้าย 

 ความเสียหายอันเนื่องมาจากอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี 

หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 1736 
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 ชดเชยความล่าช้าในการเดินทางคุ้มครอง สูงสุดไม่เกิน 15 ,000 บาท (ชดเชย 10% 
ทุกๆ 6 ชั่วโมง) 

สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) 
ข้อตกลงคุ้มครอง 
ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) 

กรณีการออกเดินทางของยานพาหนะสาธารณะท่ีเดินทางตามตารางเวลาท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองได้
เตรียมการไว้ว่าจะใช้เดินทางในต่างประเทศเกิดความล่าช้าเป็นเวลาอย่างต่ า 6 ชั่วโมงติดติอกัน นับจาก
เวลาท่ีระบุในแผนการเดินทางท่ีก าหนดไว้ในก าหนดการเดินทางท่ีได้แจ้งแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองแล้ว 
เนื่องจากสภาพอากาศไม่อ านวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่นโดย
ลูกจ้างของยานพานะสาธารณะท่ีท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ คุ้มครองความล่าช้าของยานพนะสาธารณะ
สูงสุดไม่เกิน 6 ชั่วโมงเต็มต่อเนื่องของความล่าช้า แต่ท้ังนี้ สูงสุดไม่เกิน 60 ชั่วโมงติดต่อกัน 

ท้ังนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อทรัพย์สินเสียหายต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคาร 
ออมสิน ประกอบไปด้วย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 
2. ส าเนาหนังสือเดินทาง และ/หลักฐานการเดินทางของผู้ถือบัตรเครดิต 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเครดิต 
4. ตั๋วเคร่ืองบิน และ Boarding Pass หรือหลักฐานท่ีระบุระยะเวลาการเดินทาง 
5. หนังสือรับรอง/หรือยืนยันจากผู้มีอ านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้น 
6. หนังสือรับรอง/หรือยืนยันจากบริษัทผู้ขนส่งนั้นๆ ระบุสามเหตุของการเดินทางล่าช้า 

ในการเดินทาง ระยะเวลาของการล่าช้า 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
 ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ได้รายงานตัวกับผู้รับขนส่งสาธารณะภายในเวลาท่ีก าหนด 
 การนัดหยุดงาน หรือหยุดปฏิบัติงานโดยพนักงานของผู้ขนส่งสาธารณะ ซึ่งเกิดขึ้นก่อน

หรือขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองขอเอาประกันภัยการเดินทางนี้  
 การล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งสาธารณะ โดยค าสั่งหรือแนะน า

จากรัฐบาลประเทศนั้นๆ  
 ความล่าช้าท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองได้ทราบล่วงหน้าก่อนการการขอเอาประกันภัย 
 ความสูญหายหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับจากหน่วยงาน

ต่างๆ ในการเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 จ านวนเงินที่จ่ายไปนั้นสามารถเรียกคืนได้จากสายการบิน รถไฟสายต่างประเทศ 

หรือเรือส าราญเดินสมุทร 
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 ชดเชยความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 
- ล่าช้าตั้งแต่ 8 ชั่วโมง แต่ไม่ถึง 16 ชั่วโมง สูงสดุไม่เกิน 20% ของทุนประกัน 
- ล่าช้าตั้งแต่ 16 ชั่วโมง แต่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง ชดเชยเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 30% ของทุนประกัน 
- ล่าช้าตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป ชดเชยเพ่ิมสูงสุดไม่เกิน 50% ของทุนประกัน 
ข้อตกลงคุ้มครอง 
ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) 

กรณีการออกเดินทางของยานพาหนะสาธารณะท่ีเดินทางตามตารางเวลาท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองได้
เตรียมการไว้ว่าจะใช้เดินทางในต่างประเทศเกิดความล่าช้าเป็นเวลาอย่างต่ า 6 ชั่วโมงติดติอกัน  
นับจากเวลาท่ีระบุในแผนการเดินทางท่ีก าหนดไว้ในก าหนดการเดินทางท่ีได้แจ้งแก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง
แล้ว เนื่องจากสภาพอากาศไม่อ านวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่น
โดยลูกจ้างของยานพานะสาธารณะท่ีท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ คุ้มครองความล่าช้าของยานพนะ
สาธารณะสูงสุดไม่เกิน 6 ชั่วโมงเต็มต่อเนื่องของความล่าช้า แต่ท้ังนี้ สูงสุดไม่เกิน 60 ชั่วโมงติดต่อกัน 

ท้ังนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อทรัพย์สินเสียหายต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคาร 
ออมสิน ประกอบไปด้วย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 
2. ใบเสร็จรับเงินส าหรับการซื้อเสื้อผ้า หรือเครื่องใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็น 
3. จดหมายรับรองจากสายการบินยืนยันการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
4. ส าเนาหนังสือเดินทาง และ/หลักฐานการเดินทางของผู้ถือบัตรเครดิต 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเครดิต 
6. เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
 สัมภาระเดินทางท่ีขนส่งภายใต้ใบรับขนสินค้า 
 สัมภาระเดินทางถูกยึดโดยศุลกากร หรือหน่วยงานราชการอื่น 
 การได้รับชดเชยจากโรงแรมหรือผู้ขนส่งแล้ว 
 

  ห้องพักรับรองพิเศษ (Airport Lounge Key) 
ห้องพักรับรองพิเศษท่ีสนามบินกว่า 1 ,100 แห่งท่ัวโลก เพื่อให้ท่านพักผ่อนและรื่นรมย์ 

กับการเดินทาง ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับสมาชิก  
สุดพิเศษเชน่ท่าน  
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ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 สิทธิพิเศษนี้ส าหรับท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit 

Card)เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น เมื่อใช้จ่ายในหมวดสกุลเงินตราต่างประเทศครบ 50 ,000 บาท รับสิทธิ์ 1 
ครั้ง (สูงสุด 2 ครั้ง/ปี) 

 เพียงแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card) ก่อนเข้าใช้บริการ 
 ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ 

(GSB World Credit Card) ในกรณีท่ีใช้บริการเกินสิทธิ์ท่ีก าหนด 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ส าหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://airport.mastercard.com หรือดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่น "MasterCard Airport Experiences" จาก App Store หรือ Android  

 
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ในหมวดสกุลเงินตราต่างประเทศ สูงสุด 5,000 บาทต่อรอบบิล 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 ธนาคารจะค านวณเครดิตเงินคืนให้ส าหรับรายการใช้จ่ายในหมวดสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ จ ากัดเครดิตเงินคืนรวมทุกร้านค้าท่ีร่วมรายการสูงสุด 5,000 บาทต่อรอบบิล 
 ธนาคารจะท าการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่าน กรณีสถานะบัญชีปกติ  

และจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีในเดือนถัดไป  
 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเครดิตเงินคืน ไม่รวมรายการใช้จ่ายบางประเทศ ได้แก่ ร้านค้า

ใน เขต เศรษฐกิ จยุ โรป  (The Eurasian Economic Area (EEA)) ได้ แก่  1) Austria, 2) Belgium,  
3) Bulgaria, 4) Croatia, 5) Czech Republic, 6) Cyprus, 7) Denmark, 8) Estonia, 9) Finland 
(including Aland Islands), 10) France (including French Guiana, Guadeloupe, Martinique, 
Reunion, Saint Martin (French Part), and Mayotte), 11) Germany, 12) Greece, 13) Hungary, 
14) Ireland, 15) Italy, 16) Latvia, 17) Lithuania, 18) Luxembourg, 19) Malta, 20) Netherlands, 
21) Poland, 22) Portugal (including Azores and Madeira), 23) Romania, 24) Slovakia, 
25) Slovenia, 26) Spain (including Canary Islands, Ceuta, Melilla), 27) Sweden, 28) United 
Kingdom (including Gibraltar), 29) Iceland, 30) Liechtenstein, 31) Norway (including 
Svalbard and Jan Mayen) 

 เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 
 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลังว่า มีการ

ยกเลิกการท ารายการ 
 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า  
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 หากกรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสินของธนาคารถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 ส าม ารถต รวจส อบ รายละ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี  GSB Credit Card Call Center  

โทร. 02 299 8888 
 
 


