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  Privileges (สิทธิประโยชน์) 
อภิสิทธิ์ท่ีบรรจงคัดสรรมาท่ีสามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์และรสนิยมหรูหราแห่งการ

เดินทางท่ีสมบูรณ์แบบเหนือความคาดหมาย เพื่อสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท  
(GSB World Elite Credit Card)  

 
  ความคุ้มครอง 

เพื่อให้ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์  อีลิท (GSB World Elite Credit Card)  
ได้อุ่นใจ ธนาคารขอมอบความคุ้มครองอย่างดีท่ีสุด โดยทุกครั้งท่ีท่านช าระค่าตั๋วโดยสารยานพาหนะ
โดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท  
(GSB World Elite Credit Card) ท่านจะได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติ เหตุระหว่างเดินทาง  
และความคุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง 

 ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit Card) 

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

ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite 
Credit Card) และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมท่ีเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตรในฐานะของ
ผู้โดยสารหรือนักท่องเท่ียวปกติโดยสารยานพาหนะโดยสารสาธารณะ ส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
สายตา หรือทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิงจากอุบัติ เหตุ ซึ่งได้ประสบอุบัติ เหตุในระหว่างการเดินทาง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยยานพาหนะ (การเดินทางภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทาง
จากต้นทางถึงปลายทางท่ีมีระยะทางเกินกว่า 150 กิโลเมตร) (ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในขณะเดินทาง) 
 ท้ังนี้ บุคคลดังกล่าวต้องช าระค่าโดยสารจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งของค่าโดยสาร หรือโปรแกรม
ทัวร์ผ่านตัวแทนหรือผู้จ าหน่ายตั๋วโดยตรงด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite 
Credit Card) 

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

ได้รับความคุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 40,000,000 บาท 
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2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม 
   2.1 คู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 20,000,000 บาท 
   2.2 บุตรชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 23 ปี ของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด

4,000,000 บาท 
3. ความรับผิดชอบต่อหนึ่งยานพาหนะ สูงสุดไม่เกิน 200,000,000 บาท 

หมายเหตุ:      แผนคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้อง 
       แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 1736 

 ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง  

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

บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี โดยคู่สมรสหรือบุตรต้องเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร 
ข้อตกลงคุ้มครอง 
ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบับัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite 

Credit Card) และ/หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมที่เดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร ในฐานะของ
ผู ้โดยสารหรือนักท่องเที ่ยวปกติโดยยานพาหนะโดยสารสาธารณะในประเทศหรือต่างประเทศ  
(การเดินทางภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางท่ีมีระยะทางเกินกว่า 
150 กิโลเมตร) 

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

ท้ังนี้ บุคคลดังกล่าว ต้องช าระค่าโดยสารจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งของค่าโดยสารหรือโปรแกรม
ทั วร์ผ่ านตั วแทนหรือผู้ จ าหน่ ายตั๋ ว โดยตรง ด้ วย บั ต รเครดิ ต ธนาคารออมสิน  เวิลด์  อี ลิ ท 
(GSB World Elite Credit Card) 

จ านวนเงินเอาประกันภัยกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย 
1. สมาชิกผู ้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit Card) 

ได้รับความคุ้มครองในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท 
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2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม 
   2.1 คู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท 
   2.2 บุตรชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 23 ปี ของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท 
3. ความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหาย ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท ต่อชิ้น/คู่/ชุด 
4. ค่าเสียหายส่วนแรกลูกค้ารับผิดชอบ 600 บาท 

หมายเหตุ:     แผนคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้ง 
      ให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 1736 

 

  ห้องพักรับรองพิเศษ (Airport Lounge Key) 

ห้องพักรับรองพิเศษท่ีสนามบินกว่า 1,100 แห่งท่ัวโลก เพื่อให้ท่านพักผ่อนและรื่นรมย์กับ
การเดินทาง ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับสมาชิกสุดพิเศษ
เช่นท่าน  

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 สิทธิพิเศษนี้ส าหรับท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite 

Credit Card) เฉพาะบัตรหลัก ได้ปีละ 5 ครัง้ กรณีมีผูต้ิดตามนับ 1 สิทธิ์/1 คน  
 เพียงแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit Card)  

ก่อนเข้าใช้บริการ 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท  

(GSB World Elite Credit Card) ในกรณีท่ีใช้บริการเกินสทิธิ์ท่ีก 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 10,000 บาทต่อรอบบิล 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 ธนาคารจะค านวณเครดิตเงินคืนให้ส าหรับรายการใช้จ่ายในหมวดสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ จ ากัดเครดิตเงินคืนรวมทุกร้านค้าท่ีร่วมรายการสูงสุด 10,000 บาทต่อรอบบิล 
 ธนาคารจะท าการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่าน กรณีสถานะบัญชีปกติ  

และจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีในเดือนถัดไป  
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 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  
 หากกรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสินของธนาคารถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ ม เติม ได้ ท่ี  GSB Infinite Banking Call Center  

โทร. 0 2299 9999 
 

  บริการเลขาส่วนตัว (Concierge Service)  

สิทธิพิ เศษเหนือระดับกับบริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์  ในการ
ประสานงาน เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการจัดการโดยบริการครอบคลุมถึง 

24 Hour Secretarial Assistance 
 บริการจองสนามกอล์ฟ โรงแรม ตั๋วการแสดงพิเศษ ร้านอาหาร ตั๋วเครื่องบิน 
 จัดหาร้านดอกไม้หรือของขวัญ Delivery 
 จัดหารบริการเช่ารถ 
 บริการในการแนะน าสถานท่ีข้อมูลและบริการการต่าง ๆ 
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International Travel Assistance 
 บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง เช่น  ขอวีซ่า ข้อมูลสถานฑูต  สภาพอากาศ อัตรา

แลกเปลี่ยน 
 บริการช่วยเหลือเมื่อกระเป๋าเดินทาง/passport สูญหาย  
 บริการจัดหาล่าม 
Airport Service Assistance 
 บริการจัดหารถ Limousine จากสนามบินท่ัวโลก 
 บริการจองเข้าใช้ Airport Lounge กว่า 600 แห่งท่ัวโลก 
Roadside Assistance บริการติดต่อรถยก เรียกช่างซ่อม 
Home Assistance บริการติดต่อช่างท ากุญแจ ช่างประปา ช่างไฟ ช่างแอร์ ช่างซ่อมหลังคา 

ก าจัดสัตว์รบกวน 
International Medical Assistance 
 บริการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ 
 บริการติดต่อนัดหมายแพทย์ ส่งตัวผู้ป่วย 
 บริการแนะน าสถานพยาบาล  
 เงื่อนไข ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการบริการ ผู้ถือบัตรเครดิตออมสิน เวิลด์ อีลิท 

(GSB World Elite Credit Card) เป็นผู้รับผิดชอบ 
 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ ม เติม ได้ ท่ี  GSB Infinite Banking Call Center  

โทร. 0 2299 9999 
 
  บริการรถรับ-ส่งสนามบิน (Limousine)  

อภินันทนการความสะดวกสบาย ให้คุณเดินทางอย่างมีระดับ ด้วยบริการรถรับ -ส่งทุกการ

เดินทาง จ านวน 2 ครั้ง/บัตร/ปี สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี GSB Infinite Banking  

Call Center โทร. 0 2299 9999  

 

  บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศทั่วโลก (Global Data Roaming by Flexiroam) 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 บริการนี้ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit Card)  
 บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศมากกว่า 150 ประเทศท่ัวโลก โดยสามารถ

ใช้อินเตอร์เน็ตปริมาณข้อมูล 3 GB ภายในระยะเวลาการใช้งานได้ 10 วัน กรณีมีการใช้ข้อมูลเกินจ านวน
ท่ีก าหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
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 ผู้ถือบัตรเครดิตฯ ลงทะเบียนเพื่อขอรับซิมการ์ดผ่านแอปพลิเคชัน Flexiroam X  
บนระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ IOS และระบบ Android 

 Flexiroam (Global Data Roaming) ซึ่ งเป็นผู้ ให้บริการแอปพลิ เคชัน Flexiroam X  
จะเป็นผู้จัดส่งซิมการ์ดให้กับผู้ถือบัตรฯ ตามท่ีอยู่ท่ีลงทะเบียนไว้ 

 ผู้ถือบัตรเครดิตฯ ได้รับส่วนลด 15% เมื่อใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท  
(GSB World Elite Credit Card) ในการซื้อแพ็คเกจข้อมูลอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 

 เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ และเงื่อนไขการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ 
เป็นไปตามท่ีบริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จ ากัด และ Flexiroam (Global Wi-Fi Access) 
ก าหนด  

 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://mastercard.flexiroam.com/ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email : mastercard@flexiroam.com 

 

  สิทธิพิเศษและการบริการเหนือระดับจากธนาคารออมสิน 

เพี ยงแสดงบั ตรเครดิ ตธนาคารออมสิน  เวิลด์  อี ลิท (GSB World Elite Credit Card)  
ท่านสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษ และ VIP Parking ท่ีร่วมรายการ 

 

  บริการห้องรับรองพิเศษ 

เพื่ออ านวยความสะดวกสบายแก่ท่านสมาชิก ส าหรับการใช้บริการท่ีธนาคารออมสินสาขา 
ดังต่อไปนี้ 

 ธนาคารออมสินสาขาส านักพหลโยธิน      
 ธนาคารออมสินสาขาไอคอนสยาม    
 ศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  
 

  บริการ VIP Parking   

 ธนาคารออมสินสาขาส านักพหลโยธิน   
 The EmQuartier (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) 
 

 

 

 



GSB World Elite Credit Card 2023 

 

  ส่วนลดค่า Green Fee สูงสุด 50% 

สนามกอล์ฟช้ันน าที่ร่วมรายการ 

- สนามกอล์ฟล็อกปาล์ม ภูเก็ต 
- สนามกอล์ฟเมืองแก้ว สมุทรปราการ 
- อัลไพน์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ 
- เรดเมาน์เทนกอล์ฟคลับ 
- เลควูดคันทรีคลับ 
- ปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ 
- ซัมมิทวินมิลล์กอล์ฟคอร์ส 
- สยามคันทรีคลับ 
- บันยันกอล์ฟคลับ 
- นิกันติกอล์ฟคลับ 
- เชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ท 
ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

 สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 

 อภินันทนาการฟรีค่าออกรอบในสนามกอล์ฟ/การเรียนกอล์ฟมีจ านวนจ ากัดต่อเดือน  

ในลักษณะมาก่อนได้ก่อน ซึ่งใช้ได้กับการจองท้ังหมดท่ีรวมอยู่ในข้อเสนอ เมื่อครบตามจ านวนจ ากัดต่อ

เดือนแล้ว จะไม่สามารถ ยอมรับการจองได้อีกส าหรับเดือนนั้น 

 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ ท่ี  https://specials.priceless.com/th-

th/homepage 

 

  มา 4 จ่าย 3 บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันและอาหารค่ า 

ราคาพิเศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit 

Card) ท่ีโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 

มื้อกลางวัน : จันทร์, พฤหัสบดี – ศุกร์ 
 บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันนานาชาติ ส าหรับผู้ใหญ่ ราคาสุทธิ 2,550 บาท  

 บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันนานาชาติ ส าหรับเด็ก ราคาสุทธ ิ1,650 บาท  
มื้อเย็น : อาทิตย์ – จันทร ์
 บุฟเฟ่ต์อาหารค่ านานาชาติ ส าหรับผู้ใหญ ่ ราคาสุทธ ิ2,550 บาท  
 บุฟเฟ่ต์อาหารค่ านานาชาติ ส าหรับเด็ก  ราคาสุทธ ิ1,650 บาท  
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มื้อเย็น: พฤหัสบดี – เสาร์ 
 บุฟเฟ่ต์อาหารค่ านานาชาติ ผู้ใหญ่ ราคาสุทธิ 3,400 บาท  
 บุฟเฟ่ต์อาหารค่ านานาชาติ เด็ก  ราคาสุทธิ 2,100 บาท  
เพื่อรับสิทธิประโยชน์ โปรดจองผ่าน Email : mobkk-lordjim@mohg.com หรือโทร    

(66) 2659 9000 
ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 ราคาท่ีเสนอท้ังหมดเป็นราคาสุทธิ รวมค่าบริการและภาษีท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
 เพ่ือรับสิทธิประโยชน์ โปรดแจ้ง “โปรโมชั่นบัตรเครดิต” เมื่อท าการจอง 
 ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit 

Card) เท่านั้น 
 ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ 
 เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด  
 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ ท่ี  https://specials.priceless.com/th-

th/homepage 
วันที่ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นได้ : 
ปี 2566 : วันท่ี 1-10 มกราคม, วันท่ี 1-6 กุมภาพันธ์ 14 กุมภาพันธ์, วันท่ี 13-15 เมษายน, 

28 กรกฎาคม, 12 สิงหาคม 
 

  เพลิดเพลินทุกเที่ยวบิน กับส่วนลดสุดคุ้ม 

 ส่วนลด 300 บาท (เมื่ อจองขั้นต่ า 3,000 บาท) ส าหรับการจองเท่ียวบิ น - รหัส
โปรโมชั่น: MCFLY300 

 ส่วนลด 550 บาท (เมื่ อจองขั้นต่ า 5,000 บาท ) ส าหรับการจองเท่ียวบิน - รหัส
โปรโมชั่น: MCFLY550 

 ส่วนลด 1,100 บาท (เมื่อจองขั้นต่ า 10,000 บาท) ส าหรับการจองเท่ียวบิน - รหัส
โปรโมชั่น: MCFLY1100 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

 ระยะเวลาโปรโมชั่น: 7 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 เวลา 23:59:59 น. 
หรือจนกว่าสิทธิ์ส่วนลดจะหมด โดยอยู่บนพื้นฐานใช้ก่อนมีสิทธิ์ก่อน 

 แพล็ตฟอร์มท่ีใช้โปรโมชั่นได้: แอปมือถือ (เวอร์ชั่น 7.5 หรือสูงกว่า) และเว็บไซต์/เว็บไซต์
มือถือ Trip.com ภาษาไทย 

 ส่วนลดใช้ได้กับการจองเท่ียวบิน (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) 
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 โปรโมชั่นใช้ส าหรับการจองบัตรโดยสารเท่ียวเดียว หรือ บัตรโดยสารไป -กลับเส้นทาง   
ท่ัวโลก ทุกสายการบิน 

 ในระหว่างช่วงโปรโมชั่น ผู้ใช้ต้องเข้าระบบในฐานะสมาชิก Trip.com หน้าภาษาไทย  
เพ่ือใช้ส่วนลด 

 สามารถใช้ได้  2 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น ไม่สามารถ
แลกเปลี่ยนโค้ดเป็นเงินสดได้ 

 เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีก าหนดและเงื่อนไข 
 เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 
 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ ท่ี  https://specials.priceless.com/th-

th/homepage 
 
  สิทธิพิเศษ รับชม HBO Go 1 เดือน  

โดยไม่คิดค่าบริการ ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite 
Credit Card) 
ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

 สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 
 สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับบัญชี HBO GO ปัจจุบันท่ีเคยได้รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีก่อนหน้านี้ 
  สิทธิพิเศษนี้ ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite 

Credit Card) เท่านั้น 
 สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ  
 ระบบจะเรียกเก็บค่าใช้บริการโดยอัตโนมัติจากผู้ใช้ท่ีไม่เข้าเกณฑ์ 
 หลังสิ้นสุดรอบสมาชิกครั้งแรก ระบบจะเรียกเก็บค่าใช้บริการตามราคาปกติของแผน

บริการสมาชิกในรอบถัดไป 
 เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 
 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ ท่ี  https://specials.priceless.com/th-

th/homepage 
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  บริการคุ้มครองสินค้าออนไลน์  

 มอบการคุ้มครองในท่ัวโลกส าหรับการซื้อสินค้าทางออนไลน์  
 การซื้อสินค้าออนไลน์ท่ีก าลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้เปลี่ยนวิธีเลือกซื้อและการช าระเงินใน
การซื้อสินค้าของเรา เป็นการเปิดตลาดสินค้าท่ีหลากหลายกว่าเดิมมาก ตั้งแต่ของแต่งบ้านไปจนถึง
แฟชั่นชั้นสูง  
 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มท่ี บริการ
คุ้มครองสินค้าออนไลน์จะให้การคุ้มครองโดยอัตโนมัติส าหรับสินค้าท่ีซื้อด้วยบัตร Mastercard ท่ีตรง
ตามสิทธิ์การใช้งาน มอบความคุ้มครองท่ัวโลกส าหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ ในกรณีต่อไปนี้ 

 จัดส่งไม่ครบถ้วนหรือส่งสินค้าผิด 
 สินค้าท างานไม่ถูกต้องเนื่องมาจากความเสียหายทางกายภาพของสินค้าท่ีจัดส่ง 
 ไม่จัดส่งสินค้าท่ีซื้อเป็นเวลา 30 วันหลังก าหนดการจัดส่ง 
 
ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 การประกันภัยท้ังหมดข้างต้นเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

โดย Mastercard จะเป็นผู้ประกาศแจ้ง 
 ส าหรับผู้ถือบัตร Mastercard World Elite คลิกดูความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และ

ข้อก าหนดและเงื่อนไขของประกันภัยฉบับเต็มของประเทศไทยhttps://specials.priceless.com/ 
mastercard/benefits/MC%20Thailand%20World%20Elite%20Credit%20TCs%202021%20 
(Bilingual).pdf 

 ความคุ้มครองอาจแตกต่างกันไปตามผู้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยหรือประเทศท่ีออก
กรมธรรม์ ส าหรับรายละเอียดข้อมูลแบบครบถ้วน กรุณาติดต่อผู้จัดท ากรมธรรม์ของท่าน 

ส าหรับค าถามท่ัวไปหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยได้ตาม
ช่องทางต่อไปนี ้

 ประเทศไทย: (66) 2649 1518 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 
  ประกันภัยเดินทาง  

เพ่ือความสบายใจสูงสุดส าหรับท่าน เรามีตัวเลือกการปกป้องเพิ่มเติมเพ่ือรับประกันเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของท่าน 

https://specials.priceless.com/mastercard/benefits/MC%20Thailand%20World%20Elite%20Credit%20TCs%202021%20(Bilingual).pdf
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เพื่อความสบายใจสูงสุด เรามีตัวเลือกความคุ้มครองท่ีเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้ความต้องการด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของคุณได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งได้แก่ : 

 ประกันการเดินทางแบบครอบคลุมท่ีรวมถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้ถือบัตรและสมาชิกในครอบครัว (รวมคู่สมรสและบุตรจ านวนสูงสุด 3 คน) 

 สิทธิประโยชน์จากความไม่สะดวกท่ีเกิดขึ้นในการเดินทางและความช่วยเหลือฉุกเฉินใน
การเดินทาง 

 การประกันการยกเลิก/การหยุดชะงักของการเดินทาง มอบความคุ้มครองท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเดินทางให้แก่ผู้ถือบัตรในกรณีท่ีมีการยกเลิกหรือการหยุดชะงักการเดินทางท่ีได้ช าระเงินไปแล้วและ
ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้โดยไม่คาดคิด เมื่อผู้โดยสารซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยบัตร World Elite ท่ีเป็นไป
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของนโยบาย 

ความคุ้มครองการซื้อสินค้าจะรวมถึงการซื้อสินค้าท่ัวโลกท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
ของนโยบาย 

นอกจากนี้ Mastercard ยังปรับขั้นตอนการเคลมให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดายยิ่งขึ้น หากต้องการย่ืนเร่ืองเคลม คลิก https://ap.mycardbenefits.com/  

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูข้อมูลในเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจากผู้ออกบัตรของคุณ 
 การประกันภัยท้ังหมดข้างต้นเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

โดย Mastercard จะเป็นผู้ประกาศแจ้ง 
 ผู้ถือบัตร Mastercard World Elite คลิกดูความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และข้อก าหนดและ

เง่ือนไขของประเทศไทย 
 ความคุ้มครองอาจแตกต่างกันไปตามผู้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยหรือประเทศท่ีออก

กรมธรรม์ ส าหรับรายละเอียดข้อมูลแบบครบถ้วน กรุณาติดต่อผู้จัดท ากรมธรรม์ของท่าน 
ช่องทางการติดต่อ 
 ประเทศไทย: (66) 2649 1518 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 

  บริการคุ้มครองสินค้า  

บริการคุ้มครองสินค้า มอบความคุ้มครองส าหรับการสูญหายของสินค้าที่ซื้อซึ่งอยู่ภายใต้
ความคุ้มครอง 

บริการคุ้มครองสินค้า มอบความคุ้มครองส าหรับสินค้าภายใต้ความคุ้มครองท่ีซื้อเกิดการ  
สูญหายอันเนื่องจากความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการถูกโจรกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ 

https://specials.priceless.com/mastercard/benefits/MC%20Thailand%20World%20Elite%20Credit%20TCs%202021%20(Bilingual).pdf
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(180) วัน นับจากวันท่ีซื้อตามท่ีระบุในใบเสร็จรับเงินของร้านค้า วงเงินคุ้มครองสูงสุด USD 3,000 ต่อ
การเคลมแต่ละครั้ง และสูงสุด USD 20,000 ในระยะเวลา 12 เดือน 

ความคุ้มครองการซื้อสินค้าจะรวมถึงการซื้อสินค้าท่ัวโลกท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
ของนโยบาย 

นอกจากนี้ Mastercard ยังปรับขั้นตอนการเคลมให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดายยิ่งขึ้น หากต้องการย่ืนเร่ืองเคลม คลิก https://ap.mycardbenefits.com/  

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูข้อมูลในเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจากผู้ออกบัตรของคุณ 
 การประกันภัยท้ังหมดข้างต้นเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

โดย Mastercard จะเป็นผู้ประกาศแจ้ง 
 ผู้ถือบัตร Mastercard World Elite คลิกดูความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และข้อก าหนดและ

เง่ือนไขของประเทศไทย 
 ความคุ้มครองอาจแตกต่างกันไปตามผู้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยหรือประเทศท่ีออก

กรมธรรม์ ส าหรับรายละเอียดข้อมูลแบบครบถ้วน กรุณาติดต่อผู้จัดท ากรมธรรม์ของท่าน 
ช่องทางการติดต่อ 
 ประเทศไทย: (66) 2649 1518 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 

  Digital Health Xtra  

อุ่นใจด้วยค าแนะน าทางการแพทย์ท่ีเชื่อถือได้และค าปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่ี   
ทุกเวลา “Telemedicine หรือ การแพทย์ทางไกล” ทางออกของกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีปัญหาทาง
การแพทย์ ท่ีไม่ต้องรอคิวนาน ไม่ต้องรักษาเองโดยใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตท่ีอาจคลาดเคลื่อน ลดการ
เดินทางและการสัมผัสสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ถือบัตรจะได้รับ: 

ก) การรับค าปรึกษาทางวิดีโอโดย MyDoc 
ปรึกษาแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ รับใบสั่งยา และใบรับรองแพทย์ผ่านวิดีโอแชท (เฉพาะใน 

บางประเทศที่อนุญาตเท่านั้น) 
ข) การรับยา 
ใบสั่งจากแพทยจะถูกส่งไปยังหน้าประตูของผู้ใช้หลังจากการปรึกษาทางไกลผ่านวิดีโอด้วย 

MyDoc (เฉพาะในบางประเทศที่อนุญาตเท่านั้น) 
ค) รับค าแนะน าทางการแพทย์ผ่านการแชทโดย Digital Health Assistant 
ตรวจสอบอาการและ 'แชท' กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง: Whatsapp, Telegram, WeChat 

(ก าลังจะเปิดใช้งาน) 
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แพทย์จาก MyDoc เป็นแพทย์ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทางการแพทย์ในท้องถิ่นในแต่
ละประเทศ ว่าสามารถให้ค าแนะน าทางการแพทย์ แนะน าการรักษา และเสนอใบสั่งยา (เมื่อจ าเป็น) 
ส าหรับปัญหาทางการแพทย์ท่ีไม่ฉุกเฉิน สามารถรักษาภาวะทางการแพทย์ได้หลากหลาย เช่น 

 ไอและหวัด 
 เจ็บคอ 
 ไซนัสอุดตัน/ภูมิแพ้ 
 ปวดหู 
 ปวดหัว 
 อาการทางปัสสาวะ 
 ท้องร่วง 
 อาหารไม่ย่อย 
 ตาติดเช้ือ 
 ผื่น 
ให้ค าแนะน าทางการแพทย์ในทันทีและสะดวก พร้อมการสนทนาท่ีเป็นมิตร ไม่จ าเป็นต้องมี

แอปเพิ่มเติม 
 รับค าแนะน าทางการแพทย์ตามความต้องการได้ตลอดเวลา 
 ง่ายเหมือนแชทกับเพ่ือน - ผ่านแพลตฟอร์มการส่งข้อความท่ีคุณต้องการ และเหมาะกับ

ตารางงานท่ียุ่งของคุณ 
 เช่ือมต่อคุณกับแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตท่ีคุณวางใจได้ส าหรับค าแนะน าทางการแพทย์ 
ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 รับค าปรึกษาทางวิดีโอโดย MyDoc ได้ที ่https://my-doc.com/terms-and-conditions/ 
 รับค าแนะน าทางการแพทย์ผ่ านการแชท โดย Digital Health Assistant ได้ ท่ี   

https://digitalhealthxtra.th.medi24.com/terms-of-use 
 เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 
 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ ท่ี  https://specials.priceless.com/th-

th/homepage 
 

  ใช้งานฟรี หรือรับส่วนลดที่ Centr: By Chris Hemsworth  

Centr: By Chris Hemsworth Members เป็นโปรแกรมฟิตเนสและสุขภาพออนไลน์      
ท่ีดูแลโดย Chris Hemsworth และจัดท าโดยทีมผู้เชี่ยวชาญท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติท่ีเลือกสรรมา
อย่างดี Centr เสนอ โปรแกรมการออกก าลังกาย ท้ังแบบรายวัน แผนการรับประทานอาหาร การท า
สมาธิ บอกเคล็ดลับและให้บริการสนุบสนุนช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน  

https://my-doc.com/terms-and-conditions/
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Centr เชื่อในความแอคทิฟ การกินท่ีถูกต้อง และการใช้ชีวิตท่ีดี – ส่วนผสมสามอย่างเพื่อ
ชีวิตท่ีมีสุขภาพดี มีความสุข และสมดุล Centr ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณออกก าลังกายท่ีบ้านโดยใช้
อุปกรณ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องใช้ เลย หรือไกด์การออกก าลังกายเมื่อคุณเข้ายิม สามารถใช้งาน 
ผ่านแอพ iOS, Apple Watch, Android และเว็บ Centr: By Chris Hemsworth  

สิทธิประโยชน์ : 
สมาชิกฟรี 12 เดือน ในโปรแกรมออกก าลังกายผ่านแอป Centr โดย Chris Hemsworth 
ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
1. คุณสมบัติ 
สิทธิประโยชน์นี้ส าหรับผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดท่ีมีบัตรท่ีมีสถานะใช้งานปกติและอยู่ใน

ภูมิภาคท่ีก าหนดเท่านั้น 
2. สิทธิประโยชน์กับ Centr: By Chris Hemsworth 
ผู้ถือบัตร Mastercard World Elite ใช้งานเป็นสมาชิกฟรี 12 เดือน ในโปรแกรมออกก าลังกาย 

ผ่านแอป Centr โดย Chris Hemsworth 
สมาชิกต้องกรอกรายละเอียดบัตรและรหัสคูปอง ตามขั้นตอนการสมัครแอป จ ากัดการใช้

งานฟรี 12 เดือนต่อบัตร และหนึ่งรอบต่อผู้ถือบัตรในช่วงระยะเวลาของข้อเสนอ 
3. การต่ออายุอัตโนมัติและการยกเลิก 
การสมัคร Centr: By Chris Hemsworth ของคุณจะมีค่าเริ่มต้นท่ีจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิก และบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตรามาตรฐานท่ีแจ้ง
โดย Centr หากคุณไม่ต้องการต่ออายุ คุณต้องยกเลิกการสมัครสมาชิก Centr ของคุณไม่ช้ากว่า  
24 ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาแพคเกจของคุณ 

4. สมาชิกเดิม 
หากคุณเป็นสมาชิก Centr อยู่แล้ว คุณจะมีสิทธิ์แลกรับข้อเสนอนี้เมื่อแผนสมาชิก Centr

ปัจจุบันของคุณหมดอายุก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2023 
5. ข้อก าหนดในการให้บริการของ Centr: By Chris Hemsworth 
Centr: By Chris Hemsworth ให้บริการโดย CH Digital Pty Ltd (บริษัทในเครือ และ    

ผู้ให้บริการ) การสมัครและการใช้บริการ Centr ของคุณอยู่ภายใต้ข้อก าหนดในการให้บริการและ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Centr เท่านั้น มาสเตอร์การ์ดไม่มีส่วนในการให้บริการใดๆ ของ Centr 
และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบริการดังกล่าว ข้อกังวลหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ Centr หรือบริการของ 
Centr ควรแจ้งโดยตรงกับ Centr 


