
KRUNGSRI EXCLUSIVE SIGNATURE 
CREDIT CARD PRIVILEGE 2023













01
POWERUP



01    UP POWER Krungsri Exclusive Signature Benefit 2023

POWERUP
อีกขั้นของอำนาจแหงการใชจายใหทุกเปาหมายของการใชจาย
คือการเปดประสบการณใหม สูความเปนที่สุดของคุณ

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะทานสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร ผูถือบัตรหลักเทานั้น สามารถเลือกรับบัตรโดยสารสายการบินไทย/ไทยสมายลแอรเวย/
 เจแปนแอรไลน/สวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน/ลุฟทฮันซา/ออสเตรียนแอรไลน 1 ท่ีน่ัง (ไป-กลับ บินตรง) ช้ันประหยัด เฉพาะ Booking Class V, W (สายการบินไทย/
 สายการบินไทยสมายลแอรเวย), Booking Class S (เจแปนแอรไลน) และ Booking Class T (สวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน/ลุฟทฮันซา/ออสเตรียน
 แอรไลน) เทานั้น โดยจำกัด 1 สิทธิ์ ตอปปฏิทิน
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับทานสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอรบัตรหลัก ที่มียอดใชจายสะสมถึงเกณฑตามที่กำหนดภายในระยะเวลาของรายการ
 สงเสริมการขายเทานั้น
• สามารถตรวจสอบยอดใชจายสะสมไดที่ แอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ ศูนยบริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร 02 296 5566
• ยอดใชจายสะสมดังกลาวไมนับรวมยอดการซ้ือกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ การซ้ือหนวยลงทุนทุกประเภท, คาเบ้ียประกันทุกประเภท, ยอดใชจายสะสมในหมวด
 น้ำมันท้ังหมด และยอดการใชจายท่ีไฮเปอรมารเก็ตและซูเปอรมารเก็ตท้ังหมด, ดอกเบ้ีย, คาปรับ, คาธรรมเนียมตางๆ, ยอดใชจายท่ีถูกยกเลิกภายหลัง, ยอดกดเงินสด,
 คาสาธารณูปโภค, ยอดแบงชำระรายเดือน และรายการหักบัญชีอัตโนมัติรายเดือนรายป โดยนับเฉพาะยอดใชจายสะสมในชวงระยะเวลาต้ังแต 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
• ทานสมาชิกสามารถทำรายการแลกบัตรโดยสารไดตั้งแต 1 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 67 ผาน ศูนยบริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร 02 296 5566
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นหรือแลกเปลี่ยนเปนเงินสด หรือสิ่งของอยางอื่นทดแทนได
• เงื่อนไขของบัตรโดยสารเปนไปตามขอกำหนดของสายการบินไทย/ไทยสมายลแอรเวย /เจแปนแอรไลน/สวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน/ลุฟทฮันซา/
 ออสเตรียนแอรไลน
• บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการ  หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูใหบริการโดยตรง
• เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

สิทธิพิเศษในการรับบัตรโดยสารสายการบินไทย/ไทยสมายลแอรเวย/เจแปนแอรไลน/สวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน
/ลุฟทฮันซา/ออสเตรียนแอรไลน 1 ที่นั่ง (ไป-กลับ บินตรง) ชั้นประหยัด (Economy Class) สำหรับลูกคาที่มี
ยอดใชจายสะสมตามเงื่อนไข ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

ยอดใชจายสะสม

1.0 - 1.99 ลานบาท (สายการบินไทย / ไทยสมายลแอรเวย)

2.0 - 2.99 ลานบาท

3 ลานบาทขึ้นไป

เสนทางภายในประเทศ

(สายการบินไทย / เจแปนแอรไลน)เสนทางเอเชีย

(สายการบินไทย / สวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน / ลุฟทฮันซา / ออสเตรียนแอรไลน)เสนทางยุโรป

เสนทางการบิน
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ขอกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการแลกกรุงศรี พอยต:

• สงวนสิทธิ์การเขารวมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี 

 เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร (บัตรหลัก) ที่มีกรุงศรี พอยต เพียงพอ

 ตอการแลกเทานั้น

• แลกพอยตขั้นต่ำ 1,000 พอยต ตอเซลลสลิป

• จำกัดการแลกกรุงศรี พอยต 50,000 พอยตหรือเทียบเทา 10,000 บาท/

 บัญชีบัตรหลัก/วัน หางสรรพสินคาบลูพอรต, เซ็นทรัล, เอ็มโพเรียม, 

 เอ็มควอเทียร, พารากอน, โรบินสันทุกสาขา และเดอะมอลลทุกสาขา 

• กรุงศรี พอยต จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ 

 ตามจำนวนพอยตท่ีสมาชิกบัตรระบุเม่ือซ้ือสินคาท่ีหางสรรพสินคาบลูพอรต, 

 เซ็นทรัล, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร, พารากอน, โรบินสันทุกสาขา และ

 เดอะมอลลทุกสาขา เทานั้น

• กรุงศรี พอยต เมื่อแลก ณ รานคาแลว ไมสามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเปน

 เงินสดได

• กรุงศรี พอยต ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสด หรือโอนสิทธิ์ใหสมาชิก

 ทานอื่นได

• เมื่อมีการทำการแลกพอยตเสร็จสมบูรณแลว ไมสามารถยกเลิกรายการ

 ไดทุกกรณี

เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน :

• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะรานคาและสินคาที่รวม

 รายการเทานั้น

• ทานสมาชิกสามารถรับเครดิตเงินคืนไดต้ังแต 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 โดย แลกกรุงศรี 

 พอยต เทายอดซื้อ 

• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทตอบัญชีบัตรหลักตอเดือน 

• ยอดการใชจายแตละรายการไมสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได โดยจะคำนวณ

 เครดิตเงินคืนตอเซลลสลิป

• รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณและโอนเขาบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจาก

 ใชจายผานบัตรตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รายการเครดิตเงินคืนไมสามารถโอนเปลี่ยน/แลก/

 ทอนเปนเงินสดได 

• รายการสงเสริมการขายนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ 

 ในชวงเวลาเดียวกันได 

• ขอสงวนสิทธ์ิในการรับเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกท่ียังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติ

 ชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของทาน ยอดใชจายผานบัตรเครดิตที่

 เขารวมรายการจะตองเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเทานั้นไมนับรวม ดอกเบี้ย, คาปรับ, 

 คาธรรมเนียมตางๆ, ยอดคาใชจายที่ถูกยกเลิก, ยอดคาใชจายที่มีการคืนสินคาใน

 ภายหลัง, ยอดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม, ที่เรียกเก็บเงิน จากบัญชีบัตรหลัก

• ยกเวนการซ้ือสินคาจาก B2S, Gourmet Market, Home Fresh Mart, HomeWorks, 

 Power Buy, Power Mall, Supersports, Tops Supermarket, แผนกสุรา, 

 บัตรโทรศัพท, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, ศูนยการคาและรานคาเชาภายในหางฯ, 

 การซื้อสินคาผอนชำระและ Krungsri Smart Plan

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลัง

 วามีการยกเลิกการทำรายการของรายการสงเสริมการขายนี้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ โดยถือขอมูลท่ีบริษัทฯมีอยูเปนสำคัญ ผูถือบัตรควรเก็บหลักฐาน

 การเขารวมรายการและเซลลสลิปไวเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเปน

• บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของกับสินคาและบริการ หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอ

ผูใหบริการโดยตรงเทานั้น

• เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

สิทธิพิเศษ แลกกรุงศรี พอยต รับเครดิตเงินคืน 20%* ที่หางสรรพสินคา บลูพอรต, เซ็นทรัล, 
เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร, พารากอน, โรบินสัน, เดอะมอลล 
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MOMENTUP

เงื่อนไขการเขาใชบริการหองรับรองพิเศษที่สนามบิน :
- สิทธิพิเศษสำหรับการเขาใชหองรับรองที่สนามบิน เฉพาะทานสมาชิก
 บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร ที่ถือบัตรหลักเทานั้น สิทธิพิเศษนี้
 สามารถใชไดตั้งแต 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
- บริการหองรับรอง Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบิน
 สุวรรณภูมิหรือสนามบินภายในประเทศจำนวน 2 ครั้ง/ปปฏิทิน, บริการ
 หองรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผาน DragonPass จำนวน 2 ครั้ง/
 ปปฏิทิน สำหรับทานสมาชิกที่มียอดเงินลงทุนรวม ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป 
 โดยทานจะไดรับสิทธิ์ใชบริการใน 60 วัน หลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข 
 ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑดานการเงินของธนาคาร
 คือผลิตภัณฑเงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
 ท่ีธนาคารเปนตัวแทนจำหนาย และซ้ือผานธนาคารหุนกูของธนาคาร และบริษัท
 ในเครือที่ซื้อผานธนาคาร และผลิตภัณฑประกันชีวิตที่ซื้อผานธนาคาร 
- บริการหองรับรอง Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 หรือสนามบินภายในประเทศจำนวน 2 ครั้ง/ปปฏิทิน และบริการ 
 หองรับรองพิเศษ ณ สนามบินท่ัวโลกผาน DragonPass จำนวน 4 คร้ัง/ปปฏิทิน 
 สำหรับทานสมาชิกท่ีมียอดเงินลงทุนรวมต้ังแต 30 ลานบาทข้ึนไป โดยทานจะได
 รับสิทธ์ิใชบริการใน 60 วัน หลังจากมียอดเงินครบตามเง่ือนไข ท้ังน้ียอดเงินลงทุน
 รวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑดานการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑเงินฝาก
 กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ที่ธนาคารเปนตัวแทน
 จำหนาย และซ้ือผานธนาคารหุนกูของธนาคาร และบริษัทในเครือท่ีซ้ือผานธนาคาร
 และผลิตภัณฑประกันชีวิตที่ซื้อผานธนาคาร 

- บริการหองรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge สามารถใชไดเมื่อเดินทางดวย
 สายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล หรือสายการบินท่ีการบินไทยกำหนด
- ผูถือบัตรเครดิตท่ีประสงคจะใชบริการหองรับรองพิเศษของการบินไทยฯ ตองมีช่ือ
 ตรงกับที่ระบุบนบัตรเครดิต และบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) เพื่อเขาใชบริการตอ
 หนึ่งครั้งของการเดินทาง
- หองรับรองพิเศษ ณ สนามบิน ของ DragonPass ตองแสดงหมายเลขสมาชิก 
 DragonPass บนแอปพลิเคช่ัน UCHOOSE พรอมบัตรท่ีน่ังโดยสาร (Boarding 
 Pass) โดยช่ือสมาชิก DragonPass และ ช่ือบนบัตรท่ีน่ังโดยสาร (Boarding Pass) 
 ตองตรงกัน
- จำนวนการใชสิทธิ์หองรับรองพิเศษของ DragonPass หากมีผูติดตามเขาใช
 บริการดวยจะตัดสิทธิ์การเขา Lounge ของบัตร ตามจำนวนของผูติดตาม 
 (ไมเกินจำนวน 2 ทานตามที่กำหนด)
- จำนวนการใชสิทธิ์หองรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge สงวนสิทธิ์เฉพาะ
 สำหรับผูถือบัตร 1 ทาน/ครั้งเทานั้น และไมสามารถโอนสิทธิ์แกผูโดยสาร
 ทานอื่นไดในทุกรณี
- เวลาการใหบริการหองรับรองพิเศษผูโดยสารผูโดยสารชั้นธุรกิจ 
 (Royal Silk Lounge) 05.00 น. - 01.00 น.
- กำหนดระยะเวลาเขาใชบริการหองรับรองพิเศษของสายการบินไทยฯ 
 ในแตละครั้ง ไมเกิน 2.30 ชั่วโมง
- สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือสิทธิประโยชนอื่นได
- กรณีมีการใชบริการเกินจำนวนที่กำหนด หรือหากมีคาบริการเกิดขึ้นธนาคาร
 จะเรียกเก็บคาใชบริการยอนหลังผานใบแจงหนี้ของ บัตรเครดิต กรุงศรี 
 เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร ในอัตราที่ธนาคารไดชำระแกผูใหบริการ
- เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯกำหนด 
- ใหบริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

อีกขั้นของชวงเวลาพิเศษทำใหทุกวันสำคัญในชีวิตประทับใจยิ่งกวาที่คิด มีความหมายมากกวาที่เคย

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการใชบริการหองรับรองที่สนามบินทั่วโลก 
สำหรับลูกคาที่มียอดเงินฝาก/เงินลงทุนรวมตามที่กำหนด

2

2

2

4

Royal Silk

เงินฝาก/เงินลงทุน
กับธนาคารกรุงศรี

5 - 29.9 ลานบาท

30 ลานบาทขึ้นไป

จำนวนสิทธิ์การเขาใชบริการ (ครั้ง/ปปฏิทิน)

Lounge DragonPass
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วิธีการใชงาน DragonPass Lounge ผาน UCHOOSE
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EPAY DRAGONPASS

 DRAGONPASS

9 41

QR 

1234 5678 9123 4567

31 DEC 2021

CARDHOLDER

VALID TILL  

1 2 3 4

ดาวนโหลด และ 
ลงทะเบียน ผาน UCHOOSE
(กรณียังไมมี UCHOOSE)

และ LOG IN เขาใชงาน

คลิกที่สัญลักษณ
Drop down menu

เลือก icon
DragonPass

แสดง QR Code
เพื่อเขา Lounge
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ขอกำหนดและเงื่อนไขการอัปเกรดชั้นโดยสาร
- สิทธิพิเศษน้ี เฉพาะทานสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร ท่ีถือบัตร
 หลักเทาน้ัน และสามารถอัปเกรดบัตรโดยสาร 1 ใบ (ไป-กลับ 1 รอบ) ตอปปฏิทิน
- สิทธิพิเศษอัปเกรดประเภทช้ันบัตรโดยสารสำหรับเสนทางบินระหวางประเทศจาก
 กรุงเทพฯ ไปยังเสนทางการบินตาง ๆ สำหรับทานสมาชิกท่ีเปนลูกคากรุงศรี 
 เอ็กซคลูซีฟ บัญชีหลักเทานั้นและตองมียอดเงินลงทุนรวม ณ วันทำรายการ 
 และยอดเงินลงทุนเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน (นับต้ังแตไดรับสถานะกรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ) 
 ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑดาน
 การเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑเงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย
 จัดการกองทุนที่ธนาคารเปนตัวแทนจำหนายและซื้อผานธนาคาร หุนกูของธนาคาร
 และบริษัทในเครือที่ซื้อผานธนาคาร และผลิตภัณฑประกันชีวิตที่ซื้อผานธนาคาร 
 สามารถตรวจสอบยอดเงินลงทุนรวม ไดที่ศูนยบริการลูกคากรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ 
 โทร 0 2296 5566 กด 1 ภาษาไทย กด 2 บริการดานธนาคารและกรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ
- สิทธิพิเศษอัปเกรดนี้ ยกเวนลูกคากรุงศรี เอ็กซคลูซีฟที่ไดรับสถานะจากการซื้อ
 ประกันชีวิตรวม ตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไปตอปปฏิทิน หรือซื้อประกันชีวิต
 ควบการลงทุน (Unit Linked)/ประกันชีวิตประเภทชำระเบ้ียคร้ังเดียว (Single Premium) 
 ต้ังแต 5 ลานบาทข้ึนไปภายในวันเดียวกัน ไมสามารถรับสิทธ์ิอัปเกรดช้ันโดยสาร
 ของสายการบินได

- เงื่อนไขของบัตรโดยสารเปนไปตามขอกำหนดของการบินไทย/คาเธย แปซิฟค/
 เจแปนแอรไลน/สวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน/สายการบินเอมิเรตส/ลุฟทฮันซา 
 และออสเตรียนแอรไลน*
- สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับบัตรโดยสารจากรายการสงเสริมการขายอื่น
- สามารถใชสิทธิอัปเกรดประเภทช้ันบัตรโดยสารไดในระหวางวันท่ี 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
 โดยตองสำรองที่นั่งและออกเดินทางภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66 เทานั้น
- เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการอัปเกรดชั้นโดยสารของการบินไทย/เจแปนแอรไลน/สวิสอินเตอร
เนชันแนลแอรไลน/สายการบินเอมิเรตส/ลุฟทฮันซา และออสเตรียนแอรไลน
- หากทานสมาชิกซื้อบัตรโดยสารในชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัปเกรด
 เพื่อใชบริการชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) หรือหากทานสมาชิกซื้อบัตรโดยสาร
 ในช้ันธุรกิจ (Royal Silk Class) สามารถอัปเกรดเพ่ือใชบริการช้ันหน่ึง (Royal First Class) 
- การอัปเกรดประเภทบัตรโดยสารของการบินไทยสารจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
 ตองซ้ือบัตรโดยสารช้ัน M เพ่ืออัปเกรดเปนช้ัน J และการอัปเกรดประเภทบัตรโดยสาร
 จากชั้นธุรกิจเปนชั้นหนึ่ง ตองซื้อบัตรโดยสารชั้น C เพื่ออัปเกรดเปนชั้น P เทานั้น
- การอัปเกรดประเภทบัตรโดยสารของเจแปนแอรไลนจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
 ตองซื้อบัตรโดยสารชั้น M เพื่ออัปเกรดเปนชั้น I เทานั้น
- การอัปเกรดประเภทบัตรโดยสารของสวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน, ลุฟทฮันซา 
 และออสเตรียนแอรไลน จากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ ตองซื้อบัตรโดยสารชั้น M 
 เพื่ออัปเกรดเปนชั้น P เทานั้น
- การอัปเกรดประเภทบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตสจากชั้นประหยัดเปน
 ชั้นธุรกิจ ตองซื้อบัตรโดยสารชั้น M เพื่ออัปเกรดเปนชั้น O เทานั้น
- ทานสมาชิกจำเปนตองสำรองที่นั่งและอัปเกรดบัตรโดยสารกับบริษัท โกลเบิล 
 ยูเนี่ยน เอกซเพรส จำกัด โดยผานศูนยบริการลูกคากรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ โทร 
 0 2296 5566 กด 1 ภาษาไทย กด 1 บริการบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ใหบริการ 
 จันทร – ศุกร เวลา 08.00 - 18.00 น. 
  และทานสมาชิกจำเปนตองสำรองที่นั่งกอนการเดินทางอยางนอย 7 วัน
- เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการใหบริการของบัตรโดยสารในช้ันธุรกิจเปน
 บัตรโดยสารช้ันหน่ึง เปนไปตามเง่ือนไขและขอกำหนดของบริษัท การบินไทย จำกัด 
 (มหาชน)  ทางธนาคารไมมีสวนเก่ียวของในการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการใหบริการ
 แตอยางใด

เงื่อนไขการอัปเกรดชั้นโดยสารของสายการบินคาเธย แปซิฟค
- หากทานสมาชิกซื้อบัตรโดยสารในชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัปเกรด
 เพื่อใชบริการชั้นธุรกิจ (Business Class) 
- การอัปเกรดประเภทบัตรโดยสารจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ ตองซ้ือบัตรโดยสารช้ัน 
 ชั้น K เพื่ออัปเกรดเปนชั้น P เทานั้น
- ทานสมาชิกจำเปนตองสำรองท่ีน่ังและอัปเกรดบัตรโดยสารผานสายการบินคาเธย 
 แปซิฟค โดยตรงเทานั้น สามารถติดตอไดที่ 02-028-0957 
 (จันทร - ศุกร : 8.00 - 17.30 น.) และทานสมาชิกจำเปนตองสำรองที่นั่งกอน
 การเดินทางอยางนอย 7 วัน

- สิทธิพิเศษอัปเกรดนี้ ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นหรือแลกเปลี่ยนเปนเงินสด
 หรือสิทธิประโยชนอื่นได
- สิทธิพิเศษอัปเกรดนี้ เฉพาะคาใชจายสวนตางการอัปเกรดประเภทชั้นโดยสารเทานั้น 
 ไมรวมถึงคาบัตรโดยสาร คาธรรมเนียมภาษีสนามบิน ประกันภัย คาเชื้อเพลิง 
 และคาใชจายอื่นๆ

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการเดินทางสิทธิพิเศษอัปเกรดชั้นบัตรโดยสาร
กับ สายการบินไทย / สายการบิน คาเธย แปซิฟค /เจแปนแอรไลน/สวิสอินเตอร
เนชันแนลแอรไลน/สายการบินเอมิเรตส/ลุฟทฮันซาและออสเตรียนแอรไลน*

10 – 149.9
ลานบาท

150 ลานบาท
ขึ้นไป

ยอดเงินฝาก/
เงินลงทุนเฉลี่ย

ยอนหลัง 6 เดือน
(นับตั้งแตไดรับ
สถานะลูกคา

กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ)

เสนทางที่สามารถอัปเกรดชั้นโดยสารได
(เฉพาะจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ/สำหรับ

การบินไทยสามารถเลือกระหวางจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ
หรือ จากชั้นธุรกิจเปนชั้นหนึ่ง)

• การบินไทย และเจแปนแอรไลน จำกัดระยะทางสูงสุด 3,300 ไมล
 หรือเทียบเทาระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงญี่ปุน
• คาเธย แปซิฟคจำกัดระยะทางสูงสุด 3,180 ไมลหรือเทียบเทา
 ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงญี่ปุน

เสนทางเอเชีย

• การบินไทย/สวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน/สายการบินเอมิเรตส/
 ลุฟทฮันซาและออสเตรียนแอรไลน จำกัดระยะทางสูงสุด 8,300 ไมล
 ตอเที่ยวหรือเทียบเทาระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงยุโรป
• คาเธย แปซิฟค จำกัดระยะทางสูงสุด 9,090 ไมลตอเที่ยวหรือเทียบเทา
 ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงนิวยอรก

ทุกเสนทาง
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เงื่อนไขการใชบริการ
• กรุณาสำรองสิทธิ์ลวงหนา 48 ชั่วโมงกอนการเดินทาง โดยติดตอศูนยบริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร 0 2296 5566.
• บริการรับ-สงระหวางสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง และที่พักในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เทานั้น  
• สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์นอยกวา 24 ชั่วโมงกอนการเดินทาง หากไมแสดงตนตามที่นัดหมายไว (No-Show) หรือปฏิเสธการ
 รับบริการ จะถือวาไดใชสิทธิ์การใชบริการในครั้งนั้นๆ ครบถวนแลว
• การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณเมื่อไดรับการยืนยันกลับผาน SMS
• การรอรับที่สนามบิน : เจาหนาที่จะรอรับผูโดยสารที่ “จุดนัดพบ” เทานั้นเพื่อปองกันความผิดพลาดในการนัดหมายและใหเปนไปตามกฏของการทาอากาศยาน
 ไมสามารถเปลี่ยนจุดนัดพบได “จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผูโดยสารขาเขา ชั้น 2 ระหวางประตู 3-4 “จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง” อาคารผูโดยสาร
 ขาเขาเที่ยวบินตางประเทศ หรือ จุดนัดพบชั้น G ประตู 5 อาคารผูโดยสารขาเขาเที่ยวบินในประเทศ หรือ จุดนัดพบชั้น G ประตู 11 เจาหนาที่จะรอพบผูโดยสารเปน
 ระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับเวลาที่เครื่องบินมาถึงสนามบิน หากเจาหนาที่รอเกิน 120 นาที กรณีที่เจาหนาที่ไมพบผูโดยสารและไมสามารถติดตอได ทางบริษัทฯ
 สงวนสิทธิ์ในการปลอยรถ และจะถือวาทานไดใชสิทธิ์ครบถวนแลว ทั้งนี้หากผูโดยสารมีความประสงคใหมีการรอรับนานกวา 120 นาที จะมีการคิดคาธรรมเนียม
 เพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทตอชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 121 
• การรอรับจากที่พัก : พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเปนเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ กรณีที่เจาหนาที่ไมพบผูโดยสารและไมสามารถติดตอได 
 ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปลอยรถ และจะถือวาทานไดใชสิทธิ์ครบถวนแลว ทั้งนี้หากผูโดยสารมีความประสงคใหมีการรอรับนานกวา 30 นาที จะมีการคิด
 คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมในอัตราในอัตรา 500 บาทตอช่ัวโมง โดยเร่ิมนับจากนาทีท่ี 31 และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีเกิดความลาชาท่ีเก่ียวของกับการเดินทาง
 ทั้งทางบกและทางอากาศ 
• ในกรณีที่ทางบริษัทไมสามารถจัดชนิดรถตามที่ทำการสำรองไว ทางบริษัทฯ จะจัดหารถทดแทนที่มีระดับเทียบเทาหรือสูงกวาโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
• กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีไมสามารถจัดรถเขารับไดตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแนน, การปดถนน, น้ำทวม หรือการกอการราย 
 เจาหนาที่จะแจงใหทราบถึงสถานการทันทีและจะทำการจัดรถเขารับทดแทนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเขารับหากสถานการณรายแรง 
 โดยจะแจงใหทราบหลังจากประเมินสถานการณทันที
เงื่อนไขทั่วไป
• สิทธิพิเศษสำหรับบริการรถลีมูซีน รับ-สง ระหวางสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองและท่ีพักในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ เฉพาะทานสมาชิก
 บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร ท่ีถือบัตรหลักเทาน้ัน และตองมียอดเงินลงทุนรวม ณ วันทำรายการ และยอดเงินลงทุนเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน (นับต้ังแต
 ไดรับสถานะกรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ) ต้ังแต 30 ลานข้ึนไป ท้ังน้ียอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑดานการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑเงินฝาก กองทุนรวม
 เฉพาะจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ท่ีธนาคารเปนตัวแทนจำหนาย และซ้ือผานธนาคารหุนกูของธนาคาร และบริษัทในเครือท่ีซ้ือผานธนาคาร และผลิตภัณฑ
 ประกันชีวิตที่ซื้อผานธนาคาร
• สิทธิพิเศษนี้สามารถใชไดตั้งแต 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
• บริการรถลีมูซีน รับ-สง ณ สนามบินในประเทศ จำนวน 2 เที่ยว/ปปฏิทิน/บัญชีบัตรหลัก 
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เปนเงินสดได และไมสามารถใชรวมกับสวนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได
• เงื่อนไขอื่นๆ เปนไปตามขอกำหนดของผูใหบริการ บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการ หากมีปญหาหรือขอสงสัยกรุณาติดตอผูใหบริการโดยตรง 
• เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

อภิสิทธิ์เหนือระดับกับบริการรถรับ-สง สนามบิน
รับบริการรถลีมูซีน รับ-สง ระหวางสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง และที่พักในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการเทานั้น สำหรับลูกคาที่มียอดเงินฝาก / เงินลงทุนรวมตั้งแต 30 ลานขึ้นไป

Toyota Alphard
หรือเทียบเทา 2 เที่ยว

รองรับผูโดยสาร 4 ทาน 
กระเปาเดินทางขนาดไมเกิน 28 นิ้ว

4 ใบ ตอคัน

ประเภทรถลีมูซีน ประเภทรถลีมูซีน ประเภทรถลีมูซีน
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เงื่อนไข :
- สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ จะไดรับเมื่อทานสมาชิกชำระคาบัตรชมภาพยนตรผานบัตรเครดิต กรุงศรี 
 เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร
- สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ไดรับเฉพาะเมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตรที่เคานเตอรจำหนายบัตรชมภาพยนตรเทานั้น. 
- หากครบ 150 สิทธิ์ (300 ที่นั่ง) สมาชิกจะไดสวนลด 20% สำหรับโรงภาพยนตร เอ็มบาสซี
 ดิโพลแมท สกรีน
- สิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร เอ็มบาสซี ดิโพลแมท สกรีน สามารถใชไดตั้งแต 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
- เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ใหบริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการชมภาพยนตร
รับสวนลดสูงสุด 50%* เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร (จำกัด 1 สิทธิ์ (2 ที่นั่ง)
/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) พรอมบริการเลานจที่โรงภาพยนตร เอ็มบาสซี
ดิ โพลแมท สกรีน (จำกัด 150 สิทธิ์/เดือน)
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เงื่อนไข :
- * สิทธิประโยชน สามารถใชไดตั้งแต 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
- * สิทธิประโยชนนี้สำหรับผูถือบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร (บัตรหลัก) เทานั้น ที่ ดำรงยอดเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนเฉลี่ยในเดือนกอนหนาเดือน
 ที่เขาใชบริการตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป หรือลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด
- * ที่จอดรถสำรองพิเศษที่โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอรพอรต : ลูกคาตองแจงความประสงคในการสำรองที่จอดรถผานศูนยบริการลูกคากรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ 
 ลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ โทร. 0 2296 5566 กด 1 ภาษาไทย กด 1 บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร หลังจากไดรับอีเมลยืนยันจากโรงแรมฯ 
 จึงเขาใชบริการได จำกัด 48 ชม./คัน/คร้ัง สำหรับคาบริการสวนเกิน ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของบริการท่ีจอดรถของทางโรงแรม โดยลูกคาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด
-* บริการฟตเนส จำกัดจำนวนการเขาใชตอวันในทุกแหง ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหแกผูอื่นไดในทุกกรณี, กรุณาติดตอสอบถามเวลาการใหบริการแตละสาขากอนเขา
 ใชบริการ, ไมสามารถจองสิทธิ์ลวงหนาได
- เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯกำหนด 

• ที่จอดรถสำรองพิเศษ*
 ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ชิดลม หางสรรพสินคาเดอะ พรอมานาด ศูนยการคาเจ อเวนิว ทองหลอ
 ศูนยการคาเอ็มควอเทียร และโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอรพอรต

• บริการฟตเนส*
 ที่ กรุงเทพ: โรงแรมเรเนซองส กรุงเทพ ราชประสงค, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด, โรงแรมเซ็นทารา 
 แกรนด แอท เซ็นทรัลลาดพราว, เวอรจิ้น แอคทีฟ ฟตเนสคลับ 5 สาขา (เอ็มไพร ทาวเวอร/สยาม ดิสคัฟเวอรี่/
 เอ็มควอเทียร/เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล/เซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต), ดิโอลิมปค คลับ แอท พาราไดซ พารค และ 
 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน เจริญนคร 
 เชียงใหม:  โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม 
 นครราชสีมา: ฟตเนสเฟรส เดอะมอลลโคราช 
 ขอนแกน: ฟตเนสเฟรส เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน 
 อุดรธานี: ฟตเนส เฟรสท เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
 ชลบุรี: ฟตเนสเฟรส เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด มิราจ บีชรีสอรท พัทยา 
 ภูเก็ต: โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้, อัลฟา เฮลทคลับ 
 สงขลา: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ 
 สุราษฎรธานี: ฟต ฟอร ไลฟ

WITH SIGNATUREUP
อีกขั้นของเอกลักษณที่เหนือกวาตอบโจทยทุกความเปนคุณ ดวยเอกสิทธิ์เหนือระดับในทุกดานของการใชชีวิต
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เอกสิทธิ์เหนือระดับกับสิทธิพิเศษ รับเครดิตเงินคืนทันที 3%* 
ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่รวมรายการ 
เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลลสลิป โดยจำกัดเครดิตเงินคืน
สำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาท ตอหมายเลขบัญชีบัตรหลัก
ตอรอบบัญชี (คำนวณยอดเติมน้ำมันจากทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริมรวมกัน)
สงวนสิทธิ์การมอบพอยตสะสม

1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 02 476 0022 
หรืออีเมล riversidedining@anantara.com

อภิสิทธิ์ความสุขที่เหนือระดับในการรับประทานอาหาร และสปา

Anantara Riverside Bangkok Resort 

• สวนลด 15%* สำหรับคาอาหาร ที่ หองอาหาร ริเวอรไซด เทอเรซ

 หองอาหารเทรเดอร วิคส หองอาหารบริโอ หองอาหารสไปซ แอนด บารเลย 

 และหองอาหารเบนิฮานา ริเวอรไซด พลาซา

• สวนลด 10%* สำหรับคาอาหารเมื่อสั่งซื้อกลับบาน ที่ หองอาหารริเวอรไซด เทอเรซ 

 หองอาหารเทรเดอร วิคส หองอาหารบริโอ หองอาหารสไปซ แอนด บารเลย หองอาหารเบนิฮานา 

 ริเวอรไซด พลาซา และที่ มาลา คาเฟ แอนด สตูดิโอ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 02 476 0022 
หรืออีเมล riversidedining@anantara.com

Avani+ Riverside Bangkok Hotel 

Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

• สวนลด 10%* สำหรับคาอาหาร 

 ที่หองอาหาร Goji Kitchen + Bar, Pagoda Chinese, Akira Back 

• สวนลด 15%* สำหรับคาอาหาร 

 ที่ หองอาหารสกายไลน และหองอาหารลอสต แอนด ฟาวด

• สวนลด 10%* สำหรับคาอาหาร

 เมื่อสั่งซื้อกลับบาน ที่ มอคคา แอนด มัฟฟนส ริเวอรไซด

(จำกัด 6 ทาน/โตะ/บัตร/วัน/เซลลสลิป)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 02 059 5999
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สำรองหองพักหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
โทร. 0 2098 3878 หรือ
อีเมล reservations.bangkok@capellahotels.com

สำรองหองพักที่ www.nikkobangkok.com 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  โทร. 02 080 2111

อภิสิทธิ์ความสุขที่เหนือระดับในการรับประทานอาหาร และสปา

Hotel Nikko Bangkok (3 ม.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66)

• สวนลด 20%* สำหรับคาอาหารเมนูอะลาคารท 

 ที่หองอาหาร The Oasis and HISHOU

• สวนลด 15%* สำหรับบุฟเฟต (คาอาหารเทานั้น) 

 ที่หองอาหาร The Oasis and HISHOU (ทุกหองอาหารจำกัด 8 ทาน/โตะ/บัตร/วัน/เซลลสลิป)

• สวนลด 10%* สำหรับหองพักซูพีเรียรวมอาหาร

 เชา 2 ทาน จากราคา Best Available Rate บนหนาเวบไซต

The Peninsula Bangkok

• สวนลด 20%* สำหรับชุดน้ำชายามบาย (ไมรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล) 

• สวนลด 20%* สำหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม (ไมรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล)
 ยกเวน Dim Sum ที่หองอาหาร River Cafe and Terrace และ Mei Jiang Exclusive

Capella Bangkok 

• สวนลด 10%* สำหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม
  ที่หองอาหารพระนคร และ ที เลานจ 

• สวนลด 10%* สำหรับเมนูสปา
 ที่ ออริกา เวลเนส

• สวนลด 10%* สำหรับหองพักสวีท หรือวิลลา 
   พรอมอาหารเชา จากราคา Best Available Rate

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 02 020 2888
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เงื่อนไข : • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้สามารถใชไดระหวาง 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 • สิทธิพิเศษนี้จะไดรับเมื่อใชจายผานบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอรเทานั้น
• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่น สวนลด บัตรกำนัลหรือแพ็กเกจอื่นๆ • เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • ใหบริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

Eathai
สวนลด 5%* เฉพาะโซนครัวสี่ภาค, สตรีทฟูด, ลิตเติล 
ไชนา ทาวน, บานขนมไทย และหวานเย็น

Water Library (สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี)
สวนลด 10%* สำหรับคาอาหาร เมื่อทานครบ 
2,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป 

เชา พิซซา 
สวนลด 10%* สำหรับคาอาหารเมื่อทานครบ 
2,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป

พลู
สวนลด 10%* สำหรับคาอาหารเมื่อทานครบ 
2,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป

หงเปา (กทม.และปริมณฑล)
สวนลด 10%* สำหรับคาอาหารเมื่อทานครบ 
2,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป

อภิสิทธิ์ความสุขที่เหนือระดับในการรับประทานอาหาร และสปา
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สำรองหองพักหรือสอบถามขอมูล โทร. 076 318 888 หรืออีเมลล reservations.phuket@amatara.com 
ระบุรหัสโปรโมชั่น KCC2023

อภิสิทธิ์เพื่อการพักผอนเหนือระดับ กับหองพักโรงแรมชั้นนำ

Amatara Welleisure™ Resort

• สวนลดหองพักสูงสุด 10%* จากราคาที่ดีที่สุด
 บนเว็บไซตของโรงแรม

• รับสิทธิ Amatara Welleisure Package ราคาพิเศษ 30,000 บาท* 
 ตอทานสำหรับ 3 คืน (ไมรวมคาหองพัก)

• รับสิทธิเขารวมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฟรี
 ทานละ 1 ครั้งตอการเขาพัก

สำรองหองพักที่ www.dusit.com/specialoffers/KCC2023   ระบุรหัสโปรโมชั่น KCC2023

Dusit Hotels & Resorts
• สวนลด 10%* จากราคา Dusit Bed & Breakfast
• สวนลด 10%* จากราคา Flexibility Rate with Breakfast
• สวนลด 10%* สำหรับหองอาหารที่รวมรายการ
  (สำหรับเมนู a la carte และไมรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล) 
• สวนลด 10%* ที่ Devarana Wellness 
 (a la carte menu only)
 สำหรับการจองเขาพักระหวางวันที่ 2 ม.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66

Veranda Resort  & Veranda Collections
• สวนลด 12%* สำหรับหองพักทุกประเภท
 จากราคา Best Available Rate บนหนาเว็บไซต 
 สำหรับการจองเขาพักระหวางวันท่ี 1 ม.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
• สวนลด 10%* สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
 (ไมรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล) 
• สวนลด 10%* สำหรับ Veranda SPA และ VERSO Onsen & Spa

Elite Havens
• สวนลด 5%* สำหรับหองพักทุกประเภทจากราคา บนหนาเว็บไซต 
สำหรับการจองเขาพักระหวางวันที่ 2 ม.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66

สำรองหองพักที่ https://www.elitehavens.com/contactus.aspx 
หรือ อีเมล : reservations@elitehavens.com ระบุรหัสโปรโมชั่น KCC2023

สำรองหองพักที่ www.verandaresort.com ระบุรหัสโปรโมชั่น KSE1223
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อภิสิทธิ์เพื่อการพักผอนเหนือระดับ กับหองพักโรงแรมชั้นนำ

สำรองหองพักที่ www.kamalaya.com 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 077 429 800

Kamalaya Koh Samui

• สวนลด 30%* สำหรับหองพัก เมื่อจองหองพัก 
 จากราคา Best Available จากหนาเว็บไซต

• สวนลดสูงสุด 10%* สำหรับโปรแกรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ เมื่อเขาพักขั้นต่ำ 3 คืนขึ้นไป

• รีสอรตเครดิตมูลคา 2,000 บาท* ตอทานตอการเขาพัก

 เมื่อจองหองพัก 3 คืนขึ้นไปและเลือกรับโปรแกรมเพื่อสงเสริมสุขภาพขั้นต่ำ 3 คืน

สำรองหองพักที่ www.melia.com 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  โทร. 052 090 699  

Meliá Chiang Mai (4 ม.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66)

• สวนลด 10%* สำหรับหองพักทุกประเภทจาก
  ราคา Best Available Rate บนหนาเว็บไซต

• สวนลด 15%* สำหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม 
  (ยกเวนเครื่องดื่มแอลกอฮอล)

• สวนลด 15%* สำหรับทรีทเมนทจากเมนูยี่ สปา

สำรองหองพักที่ www.melia.com 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  โทร. 077 938 899

Meliá Koh Samui (4 ม.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66)

 • สวนลด 10%* สำหรับหองพักทุกประเภทจาก
   ราคา Best Available Rate บนหนาเว็บไซต

 • สวนลด 15%* สำหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม 
   (ยกเวนเครื่องดื่มแอลกอฮอล)

• สวนลด 20%* สำหรับทรีทเมนทที่รวมรายการ
   จากเมนู ยี่สปา

 • สวนลด 15%* สำหรับ YHI Signature Packages



03    UP WITH SIGNATURE Krungsri Exclusive Signature Benefit 2023

RAKxa Wellness & Medical Retreat 
• แพ็กเกจ One-Day Wellness 
  ราคา 15,000 บาท* ตอทาน (วันจันทร - ศุกร)  

• อภินันทนาการบัตรกำนัล Holistic Treatment* 
 มูลคารวม 4,000 บาท*
สำรองแพ็กเกจแหรือสอบถามขอมูล โทร. 02 055 3100 
หรือ อีเมลล reservation@rakxawellness.com

The Ritz-Carlton, Koh Samui
• หองพักราคาพิเศษรวมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน* 
 ราคาสุทธิเร่ิมตน 10,000 บาทตอคืน*
• สวนลด 10%* สำหรับคาอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 (ยกเวนหองอาหาร The View Dining)
• สวนลด 10%* สำหรับสปา

ติดตอสำรองหองพักที่  www.ritzcarlton.com/en/hotels/koh-samui 
ระบุรหัสโปรโมชั่น 3AY  โทร.077 915 777  หรือ
อีเมล : reservations@ritzcalton-kohsamui.com

SO Sofitel Hua Hin
• สวนลด 5%* สำหรับหองพักทุกประเภท 
 และทุกวัน สำหรับการจองเขาพักระหวางวันท่ี 2 ม.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66
 จากราคา Best Flexible Rate  

สำรองหองพักที่ H9649@sofitel.com หรือโทร. 032 709 555

The Standard, Hua Hin
• รับสวนลดสูงสุดถึง 20%* สำหรับหองพักจาก
  ราคา Best Available Rate จองโดยตรงหนาเว็บไซต
• สวนลด 15%* จากอะ ลา คารทเมนูของเดอะแสตนดารดสปา
• สวนลด 10%* สำหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมจาก
  อะ ลา คารทเมนูทุกหองอาหารและบาร (ยกเวนรูมเซอรวิส) 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 032 535 999 สำรองหองพัก www.standardhotels.com  
ระบุรหัสโปรโมชั่น KCC2023 
หรืออีเมลล shh.reservations@standardhotels.com

*เง่ือนไข • สิทธิพิเศษท้ังหมดน้ีสามารถใชไดระหวาง 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 • สิทธิพิเศษน้ีจะไดรับเม่ือใชจายผานบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร เทาน้ัน • สิทธิพิเศษน้ีไมสามารถ
ใชรวมกับรายการสงเสริมการขาย หรือ โปรโมชั่นอื่นๆ บัตรกำนัล แพ็กเกจ ชวงเทศกาล วันหยุดตอเนื่อง และวันหยุดนักขัตฤกษได เงื่อนไขอื่น ๆ เปนไปตามที่โรงแรมฯ และบริษัทฯ กำหนด
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungsricard.com • บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของกับสินคา/บริการ หากมีขอขัดของใดๆ กรุณาติดตอ ผูใหบริการโดยตรง
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บริการพิเศษ Signature Assistance
บริการชวยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนทองถนน, บริการผูชวยสวนบุคคล
และบริการชวยเหลือฉุกเฉินภายในบาน ตลอด 24 ชม.

บริการชวยเหลือฉุกเฉินภายในบาน
เพราะเรารูวาบานและครอบครัว มีความหมายกับทานสมาชิกแคไหน 
เราจึงเตรียมบริการชวยเหลือฉุกเฉินภายในบาน ไวคอยรองรับ
ทุกเหตุการณไมคาดฝนทุกวัน ตลอด 24 ชม. ใหทานสมาชิก
รูสึกอุนใจตลอดเวลา

• บริการแนะนำและจองสนามกอลฟชั้นนำทั่วโลก
• บริการแนะนำและจองโรงแรม ที่พักทั้งใน และตางประเทศทั่วโลก
• บริการแนะนำและจองบัตรชมภาพยนตร คอนเสิรต กีฬา ละครเวที
 และโชวดังตางๆ ทั่วโลก
• บริการสั่งและจัดสงดอกไม ของขวัญ อื่นๆ ทั่วโลก
• บริการแนะนำและจองรานอาหารดัง ทั้งใน และตางประเทศทั่วโลก
• บริการแนะนำและจองรถเชาและรถลีมูซีน ทั้งใน และตางประเทศทั่วโลก
• บริการแนะนำและจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งใน และตางประเทศทั่วโลก
• บริการแนะนำขอมูล การทำ หนังสือเดินทาง, วีซา และพิธีศุลกากรตางๆ 
• บริการแนะนำขอมูลลามแปลภาษา และชวยเหลือสงขอความดวน
 ใหครอบครัวกรณีฉุกเฉิน
• บริการแนะนำสถานที่ตั้งของตู ATM

ประสานงานเทานั้น

บริการผูชวยสวนบุคคล
ขอบเขต

การใหบริการ

• บริการชวยเหลือของชางกุญแจ
• บริการชวยเหลือทางดานการประปา
• บริการชวยเหลือทางดานการไฟฟา
• บริการชวยเหลือทางดานเครื่องปรับอากาศ
• บริการชวยเหลือทางดานหลังคาและเพดาน

ประสานงานเทานั้น

ตัวอยางการบริการชวยเหลือฉุกเฉินภายในบาน
ขอบเขต

การใหบริการ
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เงื่อนไข :
• ขอสงวนสิทธิ์ในการใหบริการเฉพาะทานสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร บัตรหลัก ที่ยังคงสถานภาพการเปนสมาชิกอยู 
• การใหบริการ Signature Roadside Assistance & Towing ใหบริการทั่วประเทศไทย
• บริการนี้ไมรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทองถนน
• สำหรับการใหบริการรถยกรถลาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบคาใชจายในรถยกรถลาก ไวที่ 1,500 บาทตอครั้งหรือ 20 กิโลเมตรแรกและไมเกิน 
 1 ครั้งตอปปฏิทิน ทั้งนี้ทานสมาชิกจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เพิ่มเติมจากนี้
• ติดตอผานศูนยบริการลูกคากรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ โทร 0 2296 5566

บริการชวยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนทองถนนตลอด 24 ชม.
โดยชางผูเชี่ยวชาญ กรณีรถเสียระหวางขับขี่ กุญแจติดอยูในรถและอื่นๆ
เหมือนมีเพื่อนรวมทางบนถนน ใหทานสมาชิกขับรถไดอยางอุนใจ
ตลอดเวลา และกรณีไมสามารถแกไขปญหาได ณ จุดเกิดเหตุ จะใหบริการ
รถยกรถลากรถของทานสมาชิกไปยังอูซอมที่เหมาะสม และใกลเคียงที่สุด 

• บริการรถยกรถลาก
• บริการซอมฉุกเฉิน
• บริการเติมน้ำมันรถฉุกเฉิน
• บริการชวยเหลือของชางกุญแจ
• บริการติดตอรถเชา โรงแรม ที่พัก

ครั้งละไมเกิน 1,500 บาท
ไมเกิน 1 ครั้งตอป

ประสานงานเทานั้น

ตัวอยางการบริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน
ขอบเขต

การใหบริการ
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เงื่อนไข :
• ขอสงวนสิทธิ์ในการใหบริการเฉพาะทานสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร บัตรหลัก ที่ยังคงสถานภาพการเปนสมาชิกอยู 
• การใหบริการ Signature Roadside Assistance & Towing ใหบริการทั่วประเทศไทย
• บริการนี้ไมรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทองถนน
• สำหรับการใหบริการรถยกรถลาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบคาใชจายในรถยกรถลาก ไวที่ 1,500 บาทตอครั้งหรือ 20 กิโลเมตรแรกและไมเกิน 
 1 ครั้งตอปปฏิทิน ทั้งนี้ทานสมาชิกจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เพิ่มเติมจากนี้
• ติดตอผานศูนยบริการลูกคากรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ โทร 0 2296 5566

วงเงินคุมครองประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
ทั้งในและตางประเทศ

ปลอดภัยตั้งแตวินาทีแรกที่กาวออกจากประตูบานทั้งครอบครัวทุกครั้ง
ที่ทานสมาชิกเดินทางไปทั้งในและตางประเทศ ดวยแผนประกันอุบัติเหตุ
ระหวางการเดินทางจากบริษัทประกันภัยระดับโลก ดวยวงเงินประกัน 
และกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
เพียงทานสมาชิกชำระคาเดินทางเต็มจำนวน ดวยบัตรเครดิต 
กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร เทานั้น
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เงื่อนไข :
• บริษัทฯรับผิดชอบยอดใชจายสูงสุด 50,000 บาทตอบัญชี ทั้งนี้สวนที่เกินทานสมาชิกจะเปน
 ผูรับผิดชอบทั้งหมด
• บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินภายใน 45 วัน

ยกระดับความปลอดภัยอีกหนึ่งระดับดวย Zero Liability แผนปองกันการ
นำหมายเลขบัตรของทานสมาชิกไปใช กรณีบัตรสูญหาย หรือ ถูกโจรกรรม
โดยทานสมาชิกไมตองรับผิดชอบยอดใชจายที่เกิดขึ้น ใหความคุมครอง
ยอนหลัง สูงสุด 48 ชั่วโมง กอนการแจงอายัดบัตรฯ

แผนคุมครองบัตรหาย
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คุมคาทุกการใชจาย แลก รับงาย ผานแอปพลิเคชัน UCHOOSE 
• แลกรับสวนลดทันที ณ จุดขาย รวมกวา 10,000 สาขาทั่วไทย
• แลกรับสินคาและบัตรกำนัล มากกวา 500 รายการ
• แลกรับเครดิตเงินคืนเขาบัญชี เริ่มตนที่ 1,000 พอยต 
 ลดคาบิลบัตรฯ 100 บาท
• แลก E-COUPON ใชเปนสวนลดกับรานคาชั้นนำ
• แลกแทนเงินบริจาค กับมูลนิธิ และองคกรการกุศล
• แลกไมลสะสมกับสายการบินชั้นนำ อาทิ การบินไทย, บางกอกแอรเวยส, 
  เจแปนแอรไลน, แอรเอเชีย และ คาเธย แปซิฟค
• โอนพอยตเปนคะแนน พาทเนอรชั้นนำ แลกรับสิทธิพิเศษเพิ่ม  
• โอนพอยต ระหวางบัตรเครดิต กรุงศรี บัญชีหลักของสมาชิกฯ หรือ 
 บุคคลที่ใชนามสกุลเดียวกัน ไดทันที ผานแอป UCHOOSE

ดาวนโหลด แอปพลิเคชัน UCHOOSE       เพียงสแกน QR Code นี้

สิทธิพิเศษ คุมคามากมาย Point




