
ตัง้แตวั่นที ่1 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป ซติีก้รุ๊ปไดโ้อนธรุกจิธนาคารกลุม่ลูกคา้บคุคลในประเทศไทย ใหกั้บธนาคาร 
ยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบยีน 0107535000176) และ/หรอื บรษัิทในเครอืทีเ่กีย่วขอ้ง (“ธนาคารยโูอบ”ี) 

 
ธนาคารยโูอบเีป็นผูอ้อกผลติภัณฑใ์นธรุกจิธนาคารกลุม่ลูกคา้บคุคล ภายใตแ้บรนด ์“ซติี”้ โดยมธีนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. 

สาขากรุงเทพฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑน์ี้ 

 
ธนาคารยโูอบ ีไดร้ับอนุญาตจากซติีก้รุ๊ป ใหใ้ชเ้ครือ่งหมายทางการคา้ “Citi / ซติี”้ “Citibank / ซติีแ้บงก”์ “Citigroup / 

ซติีก้รุ๊ป” ดไีซนโ์คง้สแีดงดา้นบน และเครือ่งหมายการคา้ใดๆ ทีค่ลา้ยคลงึกัน และสญัลักษณ์อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นการชั่วคราว 

 

สทิธปิระโยชนส์ ำหรบัสมำชกิบตัรเครดติซติี ้เพรสทจี 

1. สทิธปิระโยชนก์ำรรบัคะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์  

เงือ่นไข 

• คะแนนสะสมซติีร้วีอรด์ทีเ่กดิขึน้ จะไมร่วมยอดใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการเบกิเงนิสดลว่งหนา้ 
เงนิสดโทรสัง่ได ้เงนิสดสัง่ออนไลน ์กองทนุรวม ผลติภัณฑก์รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ  

(“unit link”)คา่ธรรมเนียมทีด่นิ การเรยีกเก็บเงนิผา่นบัตรฯ เพือ่ช าระคา่ไฟฟ้าและคา่น ้าประปา 
การใชจ้า่ย ณ สถานีบรกิารน ้ามันทั่วประเทศ ยอดใชจ้า่ยในหา้งแม็คโคร 
การใชบ้รกิารช าระคา่บรกิารผา่นซติีแ้บงกอ์อนไลน ์
การยกเลกิการซือ้สนิคา้และบรกิารทัง้ในและตา่งประเทศ 
หรอืรายการเงนิคนืทีเ่กดิจากการขอคนืภาษีในทกุประเภท (tax refund) คา่ธรรมเนียมรายปี 

ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

• ยอดการใชจ้า่ยทีไ่ฮเปอรม์ารเ์ก็ต และซปุเปอรม์ารเ์ก็ต* ในสว่นทีเ่กนิ 100,000 บาทตอ่รอบบลิ 

จะไมไ่ดร้ับคะแนนสะสมซติี ้ รวีอรด์ ทัง้น้ียอดการใชจ้า่ยดังกลา่ว ตัง้แต ่0-100,000 บาท 

จะไดร้ับคะแนนสะสมซติี ้ รวีอรด์ 2 คะแนน จากทกุๆ 25 บาท ตามเดมิ  

*ธนาคารจะอา้งองิหมวดการใชจ้า่ยทีถ่กูก าหนดโดยมาสเตอรก์ารด์ และวซีา่ ตาม MCC CODE 

5411 เทา่นัน้  

• คะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์ทีไ่ดร้ับเพิม่นัน้ จะถกูโอนเขา้บัญชสีมาชกิบัตรหลกัภายใน 30 วัน 

หลังจากจบโปรแกรมในแตล่ะเดอืน โดยสมาชกิฯ ตอ้งคงสภาพสมาชกิบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี 

จนถงึวันทีท่ ารายการมอบคะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์ 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการหักคะแนนสะสม กรณีมเีงนิคนืเขา้บัญชบีัตรฯ 

จากรายการคนืสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่กดิขึน้ในรอบบลิเดยีวกนั ทัง้น้ีหากยอดเงนิคนืเขา้บัญชบีัตรฯ 

ไมไ่ดอ้ยูใ่นรอบบลิเดยีวกนั 

คะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากคะแนนทีไ่ดร้ับจากยอดใชจ้า่ยตามรอบบลิถัดไป 

ทัง้น้ีคะแนนสะสมโบนัสจะไดร้ับกต็อ่เมือ่ยอดใชจ้า่ยใหมม่มีลูคา่คะแนนสะสมสงูกวา่ยอดรายการคนื

สนิคา้เทา่นัน้ 

• คะแนนสะสมพเิศษประจ าปี (Relationship Bonus) 

ค านวณจากยอดใชจ้า่ยทีไ่ดร้ับจากการใชจ้า่ยผา่น  บัตรเครดติซติี ้เพรสทจีใน 12 เดอืนทีผ่า่นมา 

ระยะเวลำกำรเป็นสมำชกิ (ปี) 1 2-5 >5 

บัตรเครดติซติี ้ 0.5% 1% 2% 

บัตรเครดติซติี ้และบัญชซีติีโ้กลด ์ 1% 2% 5% 



 

• สมาชกิบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี (สมาชกิฯ) ทีเ่ป็นลกูคา้ซติีโ้กลด ์ จะตอ้งยังคงสมาชกิภาพซติีโ้กลด ์

ในตลอด 12 เดอืนทีผ่า่นมา และเป็นสมาชกิทีม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทยเทา่นัน้  

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรโมชัน่ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขเพิม่เตมิที ่Citi Prestige Service Line โทร. 0-2232-2333  

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตัดสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสง่เสรมิการขายน้ี  

 

2. บรกิำรทีพ่กัและทอ่งเทีย่ว 

บรกิารหอ้งพักรับรองพเิศษทีส่นามบนิกวา่ 1,300 แหง่ทั่วโลกดว้ย บัตร Priority Pass™ 

เงือ่นไข 

• สทิธปิระโยชนน้ี์เริม่ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

• สงวนสทิธิไ์มส่ามารถโอนสทิธปิระโยชน ์บัตร Priority Pass™ ใหผู้อ้ืน่ 

และวันหมดอายใุหย้ดึตามหนา้บัตรเทา่นัน้ 

• หากมกีารยกเลกิบตัรเครดติซติี ้เพรสทจี ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทางธนาคารขอสงวนสทิธิ ์ในการยกเลกิบัตร 

Priority Pass™ กอ่นวันหมดอายตุามหนา้บัตร 

• บัตร Priority Pass™ ไมใ่ชบ่ัตรเครดติ หรอืใชเ้พือ่แสดงสถานะทางการเงนิ 

และไมส่ามารถใชใ้นการช าระหน้ีได ้

• การใชบ้รกิารหอ้งพักรับรองพเิศษ สมาชกิจะตอ้งแสดงบัตร Priority Pass™ ทีย่ังไมห่มดอายเุทา่นัน้ 

บัตรอืน่ๆ รวมถงึบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี ไมส่ามารถใชท้ดแทนในการเขา้บรกิารทีห่อ้งพักรับรองพเิศษ 

ได ้

• ทัง้น้ีเจา้หนา้ทีห่อ้งพักรับรองไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องธนาคาร ในกรณีสมาชกิบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี 

ผูถ้อืบัตร Priority Pass™ น าผูต้ดิตามเขา้ใชบ้รกิารในหอ้งพักรับรอง 

สมาชกิบัตรฯจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยส าหรับการเขา้รับบรกิารของผูต้ดิตาม 

โดยธนาคารจะท าการเรยีกเก็บในใบแจง้ยอดบัญชบีัตรเครดติซติี ้เพรสทจี  

• สมาชกิบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี ตอ้งแสดงบัตร Priority Pass™ ทีย่ังไมห่มดอาย ุ

ในการเขา้ใชห้อ้งพกัรับรอง 

• ในกรณีทีบ่ัตร Priority Pass™ สญูหาย/ช ารดุ ทางธนาคารจะท าการจัดสง่บตัร 

ใหท้างไปรษณียแ์บบลงทะเบยีน ไปยังทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสาร ภายใน 45 วัน 

หลังจากไดร้ับแจง้จากสมาชกิฯ  

• สามารถตรวจสอบรายชือ่หอ้งพักรับรองพเิศษ ไดจ้าก www.prioritypass.com. 

• สามารถตรวจสอบเงือ่นไขและขอ้จ ากดัของการใชบ้รกิารและการเป็นสมาชกิ Priority Pass™ ไดท้ี ่

http://www.prioritypass.com/Conditions-of-use.cfm 

• การตอ่อายบุตัร Priority Pass™ ส าหรับสมาชกิบัตรเสรมินัน้ ทางธนาคารจะจัดสง่บัตร Priority Pass™ 

ใบใหมไ่ปยังทีอ่ยูใ่นใบแจง้ยอดบัญชฯี เพยีงสมาชกิบัตรหลกัและบตัรเสรมิมสีถานะบัญชปีกต ิ

และสมาชกิบัตรเสรมิมยีอดใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี 300,000 บาทขึน้ไป ในรอบ 12 เดอืน 

การค านวณยอดใชจ้า่ยนัน้ จะค านวณจากยอดใชจ้า่ย 12 เดอืนลา่สดุ กอ่นเดอืนหมดอายุ ทีโ่ชวบ์นบัตร 

Priority Pass™ ตัวอยา่ง หากหนา้บัตร Priority Pass™ โชวห์มดอายเุดอืนเมษายน 2566 ทางธนาคาร 

จะน ายอดใชจ้า่ยตัง้แตวั่นที ่1 เมษายน 2565 – 31 มนีาคม 2566 มาค านวณในการตอ่อายบุัตร Priority 

Pass™ ของสมาชกิบัตรเสรมิ และบัตรใหมจ่ะจัดสง่ไปยังทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสาร ภายในวันที ่30 

เมษายน 2566 

http://www.prioritypass.com/
http://www.prioritypass.com/Conditions-of-use.cfm


• ในกรณีทีส่มาชกิบัตรหลักซติี ้เพรสทจี มบีตัรเสรมิมากกวา่ 1 ใบ การนับยอดใชจ้า่ย 300,000 บาท 

นัน้จะถกูน ามาค านวณเป็นยอดใชจ้า่ยของแตล่ะบัญชบีัตรเสรมิ 

ไมส่ามารถน ายอดใชจ้า่ยของบัตรเสรมิทกุบัญชมีารวมกนัได ้

• ยอดใชจ้า่ย ไมร่วมคา่ธรรมเนียมรายปี ดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  

• บัตร Priority Pass™ ทีส่มาชกิฯ ไดร้ับจากบตัรเครดติซติี ้เพรสทจี 

นัน้จะใชไ้ดก้บับรกิารหอ้งพักรับรองทีอ่ยูใ่นสนามบนิ หลังจากผา่นดา่นการตรวจหนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ 

(Airside) หอ้งพักรับรอง Co-Working Space ถอืว่าเป็นหอ้งพักรับรอง Landside 

และไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมจากบัตร Priority Pass™ ของบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี 

• ส าหรับการน าผูต้ดิตามเขา้ใชบ้รกิารหอ้งพักรับรองแตล่ะแหง่ (Airside) และหอ้งพักรับรอง Co-Working 

Space (ทัง้เจา้ของบัตรและผูต้ดิตาม) ทีไ่มไ่ดผ้า่นดา่นการตรวจหนังสอืเดนิทางนัน้ (Landside) 

สมาชกิซติี ้เพรสทจี จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

ซึง่ธนาคารจะท าการเรยีกเก็บในใบแจง้ยอดบัญชบีตัรเครดติซติี ้เพรสทจี 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตัดสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสง่เสรมิการขายน้ี  

 

3. บรกิำรลมีซูนีรบั-สง่ ณ สนำมบนิ 

เงือ่นไข 

• สทิธปิระโยชนน้ี์เริม่ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

และสามารถท าการจองการใชบ้รกิารไดล้ว่งหนา้นานสงูสดุ 6 เดอืน  

• สงวนสทิธิส์ ำหรบัสมำชกิบตัรเครดติซติี ้เพรสทจี บตัรหลกัเทำ่น ัน้ 

• สงวนสทิธิก์ารใชบ้รกิารลมีซูนี รับ-สง่ ณ สนามบนิทีร่ว่มรายการในประเทศไทย และเอเชยี แปซฟิิก 

2 ครัง้ตอ่ปีปฏทินิ ตอ่ทา่นสมาชกิ 

• สงวนสทิธิก์ารช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผา่นบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี เทา่นัน้ 

• สมาชกิฯ จะตอ้งรับผดิชอบในสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากเจา้หนา้ทีบ่รษัิทรถลมีซูนี 

ตอ้งรอเกนิเวลาทีก่ าหนด หรอืหากมกีารยกเลกิการใชบ้รกิาร เกนิกวา่เวลาทีก่ าหนด 

และการเพิม่จ านวนจดุหมายปลายทางเกนิกวา่ทีก่ าหนด ไมส่ามารถท าได ้

• สงวนสทิธิจ์ านวนผูโ้ดยสารตอ่รถลมีซูนีสงูสดุ ไมเ่กนิ 3 ทา่น และ/หรอื 

กระเป๋าเดนิทางขนาดใหญไ่มเ่กนิ 2 ใบ (ขนาดใหญท่ีไ่มส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิได ้และไมเ่กนิขนาด 

28 นิว้) ส าหรับสมัภาระ/กระเป๋าพกพา ขนาดทีส่ามารถพกพาขึน้เครือ่งบนิได ้(แบบไมม่ลีอ้) 

ผูโ้ดยสารสามารถวางบนตัก หรอืน าขึน้รถได ้ตราบใดทีส่มัภาระ/กระเป๋า 

ไมท่ าความเสยีหายตอ่ภายในรถ หรอืมผีลกบัความปลอดภัยในการเดนิทาง มฉิะนัน้ทางคนขับ 

อาจสามารถปฏเิสธการใหก้ารบรกิารได ้

• สมาชกิฯ จะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในกรณีทีข่อเพิม่ขนาดรถ เพิม่จ านวนกระเป๋าเดนิทาง 

หรอืเพิม่จ านวนผูโ้ดยสาร กรณุาแจง้จ านวนผูโ้ดยสารและกระเป๋าเดนิทางลว่งหนา้ 

เมือ่ท าการจองการใชบ้รกิาร 

• สงวนสทิธิร์ะยะทางบรกิารรถลมีซูนีในแตล่ะเมอืง ในกรณีทีเ่กนิระยะทาง สมาชกิฯ 

จะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีเ่กดิขึน้ ระยะทางทีเ่กนิก าหนด 

จะถกูค านวณเป็นราคาตอ่กโิลเมตร 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตัดสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสง่เสรมิการขายน้ี  

 



ขอ้มลูระยะทำงในแตล่ะเมอืงส ำหรบักำรเดนิทำงทีไ่มเ่สยีคำ่บรกิำร 

ประเทศ สนำมบนิ ระยะทำงรวม (กม.) 

ออสเตรเลยี บรสิเบน 20 

ออสเตรเลยี เมลเบริน์ 25 

ออสเตรเลยี เพริธ์ 20 

ออสเตรเลยี ซดินีย ์ 25 

กัมพูชา พนมเปญ 15 

จนี ปักกิง่ 40 

จนี กวา่งโจว 40 

จนี หางโจว 40 

จนี เซีย่งไฮ ้- ผูต่ง 50 

จนี เซีย่งไฮ ้– หงเฉียว 25 

ฮอ่งกง เกาะฮอ่งกง ทัง้หมด 

อนิเดยี บังกาลอร ์ 40 

อนิเดยี เดล ี 40 

อนิเดยี มมุไบ 40 

อนิโดนีเซยี บาหล ี 40 

อนิโดนีเซยี จาการต์า 40 

ญีปุ่่ น (โตเกยีว) ฮาเนดะ 30 

ญีปุ่่ น (โตเกยีว) นารติะ 85 

ญีปุ่่ น (โอซากา้) โอซากา้ - คันไซ 50 

เกาหล ี โซล กมิโป 50 

เกาหล ี โซล อนิชอน 80 

มาเกา๊ มาเกา๊ ทัง้หมด 

มาเลเซยี กัวลาลัมเปอร ์ 75 

นวิซแีลนด ์ โอ๊คแลนด ์ 30 

ฟิลปิปินส ์ มะนลิา 25 

สงิคโปร ์ สงิคโปร ์ ทัง้หมด 

ไตห้วัน เกาสง 15 

ไตห้วัน ซงซาน 15 

ไตห้วัน ไทเป 45 

ไทย 

กรุงเทพฯ  
(สนามบนิสวุรรณภมู ิ

และสนามบนิดอนเมอืง) โซนกรุงเทพฯ 

ไทย 

กรุงเทพฯ  
(สนามบนิสวุรรณภมู ิ

และสนามบนิดอนเมอืง) 

นนทบรุ ีปทมุธานี นครปฐม 
สมทุรสงคราม สมทุรสาคร 

 
ช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 
15.6 ดอลลำ่รส์หรฐั 

ไทย 

กรุงเทพฯ  
(สนามบนิสวุรรณภมู ิ

และสนามบนิดอนเมอืง) 

สมทุรปราการ 
 
50 

ไทย ภเูกต็ 35 

เวยีดนาม ฮานอย 30 

เวยีดนาม โฮจมินิห ์ 20 

 



*หมำยเหต ุ

• เมอืงในประเทศญีปุ่่ นนอกเหนือจากตารางดา้นบนทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

• สนามบนินารติะ (NRT)  

ถงึ / จาก ฟนูาบาช ิ/ ชบิะ: ช าระเพิม่ 50 ดอลลา่สหรัฐ + กโิลเมตรสว่นเกนิ 

ถงึ / จาก คาวาซาก ิ/ โยโกฮามา่: ช าระเพิม่ 56 ดอลลา่สหรัฐ + กโิลเมตรสว่นเกนิ 

• สนามบนิฮาเนดะ (HND) 

ถงึ / จาก ฟนูาบาช ิ/ ชบิะ: ช าระเพิม่ 56 ดอลลา่สหรัฐ + กโิลเมตรสว่นเกนิ 

ถงึ / จาก คาวาซาก ิ/ โยโกฮามา่: ช าระเพิม่ 50 ดอลลา่สหรัฐ + กโิลเมตรสว่นเกนิ 

 

รำยละเอยีดกำรจอง 

• การจองบรกิารรถลมีซูนี ขึน้อยูก่บัปรมิาณรถทีว่า่งในชว่งเวลานัน้ๆ  

• สงวนสทิธิก์ารจองผา่นทางบรกิารเลขาสว่นตัว ซติี ้เพรสทจี อยา่งนอ้ย 72 ชัว่โมงกอ่นการใชบ้รกิาร 

ทางธนาคารขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธการใหบ้รกิารรถลมีซูนี ในกรณีทีท่ าการจองนอ้ยกวา่ 72 ชัว่โมง 

รำยละเอยีดกำรยกเลกิและคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ 

• ส าหรับการแจง้ยกเลกิการใชบ้รกิารอยา่งนอ้ย 48 ชัว่โมงลว่งหนา้กอ่นการใชบ้รกิาร 

จะไมม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ 

• กรณีสมาชกิฯ แจง้ยกเลกิใชบ้รกิารนอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง 

จะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้และถกูนับเป็นการใชส้ทิธิบ์รกิารลมีซูนิ 1 ครัง้ สมาชกิฯ 

จะตอ้งรับผดิชอบส าหรับคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ส าหรับการจองใหม ่

• ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการใชบ้รกิารและแจง้ลว่งหนา้ นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง สมาชกิฯ 

จะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดซึง่ขึน้อยูก่บัสนามบนิในแตล่ะเมอืง 

และตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการท าการจองใหม ่

• มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในกรณีทีม่กีระเป๋าเพิม่เตมิ มกีารเปลีย่นแปลงขนาดของรถ หรอื 

มกีารขอทีน่ั่งเด็ก/ทารก  และจะตอ้งระบ ุจ านวนผูโ้ดยสาร สมัภาระ อาท ิรถเข็น กระเป๋ากอลฟ์ 

ทัง้หมด ตอนทีท่ าการจอง 

หมายเหต ุในบางประเทศ มขีอ้บังคับก าหนดส าหรับทีน่ั่งเด็ก/ทารก 

• หากมกีารยกเลกิบตัรเครดติซติี ้เพรสทจี ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทางธนาคารขอสงวนสทิธิ ์

ในการยกเลกิการใหบ้รกิารลมีซูนี แมว้า่สมาชกิฯ จะท าการจองบรกิารลมีซูนีไวก้อ่นทีบ่ัตรเครดติซติี ้

เพรสทจี จะถกูยกเลกิก็ตาม 

เงือ่นไขอืน่ๆ 

• กรณีสมาชกิฯ ใชส้ทิธิบ์รกิารลมีซูนีไมค่รบตามจ านวนทีธ่นาคารก าหนด (2 ครัง้) ภายใน 31 

ธันวาคมของแตล่ะปี สมาชกิฯ รับทราบและตกลงวา่สทิธิด์ังกลา่วไมส่ามารถโอนไปใชใ้นปีถัดไปได ้

• สทิธิบ์รกิารลมีซูนีไมส่ามารถแลกเป็นเงนิสด หรอืเขา้รว่มกบัโปรโมชัน่อืน่ๆ ได ้ 

• ธนาคารและบรษัิทลมีซูนีทีเ่ขา้รว่ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด 

และเงือ่นไขของสทิธิบ์รกิารลมีซูนี  

• สมาชกิฯ จะตอ้งเผือ่เวลาในการไปสนามบนิ และเช็คอนิ กอ่นทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิด 

สภาพการจราจรทอ้งถิน่ และสถานการณ์ทีไ่มค่าดการณ์อาจมผีลตอ่เวลาในการเดนิทาง และ 

สมาชกิฯจะตอ้งรับผดิชอบความเสีย่งเหลา่นัน้ เมือ่ใชบ้รกิารรถรับสง่ สนามบนิ 



• สมาชกิฯ จะตอ้งยอมรับเงือ่นไข วา่การใหบ้รกิารรถลมีซูนีทีส่นามบนิ ใหบ้รกิารโดยบคุคลทีส่าม 

ประเภทรถทีใ่ชจ้ะเป็นรถ ซดีาน ซึง่รปูแบบและรุน่ของรถทีไ่ด ้ขึน้อยูก่บัปรมิาณและรุน่ทีว่า่ง ณ 

ชว่งวันทีท่ าการจอง และ ธนาคารไมไ่ดร้ับประกนัรุน่รถทีเ่ฉพาะเจาะจง 

ธนาคารไมร่ับผดิชอบตอ่การกระท า การละเลยของผูใ้หบ้รกิาร หรอื 

ความบกพรอ่งของสิง่อ านวยความสะดวก และการใหบ้รกิาร  

ธนาคารไมร่ับผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ จากการบาดเจ็บ รวมถงึการเสยีชวีติทีเ่กดิขึน้ 

ในระหวา่งการใชบ้รกิาร เวน้แตว่า่ 

1. ความเสยีหาย การบาดเจ็บ หรอืการเสยีชวีตินัน้ เกดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเลอ่ของธนาคาร 
แตเ่พยีงฝ่ายเดยีว หรอื  

2. กฎหมายไมส่ามารถยกเวน้ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไดใ้นบางประเทศ  

 

4. สทิธิพ์กัฟร ี1 คนื ส ำหรบัคนืที ่4 กบัโรงแรมทีร่ว่มรำยกำรท ัว่โลก 

เงือ่นไข 
 

• สทิธปิระโยชนน้ี์เริม่ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

และสามารถท าการจองการใชบ้รกิารไดล้ว่งหนา้นานสงูสดุ 6 เดอืน  

• สมาชกิบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี สามารถใชส้ทิธปิระโยชนน้ี์ได ้2 ครัง้ตอ่ปี 

• สงวนสทิธิส์ ำหรบัสมำชกิบตัรเครดติซติี ้เพรสทจี บตัรหลกัเทำ่น ัน้ 

• สงวนสทิธิก์ารเขา้พักอยา่งนอ้ย 4 คนืตดิตอ่กนัขึน้ไป เพือ่รับสทิธเิขา้พักฟร ี1 คนื 

คา่ใชจ้า่ยส าหรับคนือืน่ๆ สมาชกิบัตรฯ จะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 

• สงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงหรอืคนืเงนิสด ในกรณีทีส่มาชกิฯ ยกเลกิการเขา้พักกอ่นก าหนด 

• ราคาของหอ้งพักตอ่คนื ขึน้อยูก่บัจ านวนผูเ้ขา้พักและปรมิาณหอ้งพักทีว่า่งในขณะท าการจอง 

ทัง้น้ีไมร่วมถงึภาษีทอ้งถิน่ของแตล่ะเมอืง ทีส่มาชกิฯ เขา้พัก 

• จ ากดัสทิธิเ์ขา้พักฟร ี1 คนื ตอ่สมาชกิบตัรเครดติซติี ้เพรสทจี บตัรหลัก  ตอ่การจองในแตล่ะครัง้ 

และสทิธิเ์ขา้พกัฟรไีมส่ามารถเปลีย่นหรอืคนืเป็นเงนิสดได ้

• การจองหอ้งพกัจากสทิธปิระโยชนน้ี์ ไมส่ามารถใชไ้ดก้บั 

➢ โปรโมชัน่หรอืสว่นลด รวมถงึการใชส้ว่นลดจากโคด้บรษัิท 

➢ โปรโมชัน่หรอืสว่นลดจากโรงแรม หรอืผูใ้หบ้รกิาร 

รวมถงึการเขา้รว่มโปรแกรมคะแนนสะสม/สถานภาพสมาชกิของเว็บไซตท์ีใ่ชใ้นการจองหอ้งพกั 

• สมาชกิฯ ผูม้สีทิธิก์ารใชส้ทิธิบ์รกิารเขา้พักฟร ี1 คนื มรีายละเอยีดดังน้ี 

o สมำชกิบตัรหลกั ทีท่ ำกำรจองน ัน้ จะตอ้งเป็นหนึง่ในผูเ้ขำ้พกั 

และตอ้งเขำ้พกัตลอดท ัง้ทรปิในกำรจองคร ัง้น ัน้ๆ  

o สทิธิบ์รกิารเขา้พักฟร ี1 คนื ไมส่ามารถโอนหรอืคนืเป็นเงนิสดได ้

o สทิธิบ์รกิารเขา้พักฟร ี1 คนื จะตอ้งใชใ้นการเขา้พักครัง้นัน้เลย 

ไมส่ามารถน าไปใชใ้นครัง้ถัดไปได ้

o หอ้งพักทีจ่อง และหอ้งพกัจากสทิธิบ์รกิารเขา้พักฟร ี1 คนื 

จะตอ้งเป็นหอ้งพกัประเภทเดยีวกนั 

o สงวนสทิธิก์ารใชส้ทิธิบ์รกิารเขา้พักฟร ี1 คนื  ไมส่ามารถใชไ้ดส้ าหรับการจองและเขา้พักใน 

24 ชัว่โมง 



o การจองเขา้พักอยา่งตอ่เน่ือง ไมส่ามารถท าได ้และถอืเป็นการเขา้พักตดิตอ่กนั 

ในกรณีตอ่ไปน้ี 

➢ การเขา้พักในโรงแรมเดมิ เมอืงเดยีวกนั และ 

➢ การเขา้พักตา่งโรงแรม อยูใ่นเมอืงเดยีวกนั 

o ในกรณีทีส่มาชกิฯ เขา้พักโรงแรมเดมิ หรอืโรงแรมอืน่ในเมอืงเดยีวกนั จะตอ้งมรีะยะเวน้ชว่ง 

7 คนื นับจากคนืสดุทา้ยของการเขา้พักครัง้แรก จนถงึคนืแรกของการเขา้พักครัง้ถัดไป 

สมาชกิฯ จงึจะสามารถไดร้ับสทิธิเ์ขา้พักฟร ี1 คนื ไดม้ากกวา่ 1 ครัง้ การเขา้พักตดิตอ่กนันัน้ 

หมายความว่า 

➢ การเขา้พักทีวั่นเช็คอนินอ้ยกวา่ 7 วัน จากวันทีเ่ช็คเอาทล์า่สดุ ตัวอยา่งเชน่ 

การจองหอ้งพกัวันที ่8 มกราคม 2566 – 12 มกราคม 2566 ตดิกบัการจองหอ้งพักวันที ่

1 มกราคม 2566 – 7 มกราคม 2566 ไมส่ามารถท าได ้

➢ ในกรณีน้ีสมาชกิฯ จะไดร้บัสทิธิเ์ขา้พักฟร ี1 คนื เทา่นัน้ แมว้า่จะเป็นการจองหอ้งพัก 2 

ครัง้ก็ตาม 

o การเขา้พักดังตอ่ไปน้ี ไมส่ามารถเขา้ร่วมสทิธปิระโยชนน้ี์ได ้

➢ หอ้งพักประเภท Full และ Half board (หอ้งพักทีร่วมคา่อาหารทัง้ 3 มือ้ 

และแบบบางมือ้) 

➢ หอ้งพักประเภทสวทีแบบเดีย่วและแบบอืน่ๆ  

➢ หอ้งพักประเภทบา้น หรอืพักในฟารม์ 

➢ หอ้งพักประเภทเซอรว์สิ อพารท์เมน้ท ์

➢ หอ้งพักประเภทวลิลา่ 

➢ หอ้งพักทีเ่ป็นแพ็กแกจ และแบบราคาสมาชกิ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิและโรงแรม หรอื 

โรงแรมและรถเชา่ หรอืโรงแรมพรอ้มโปรโมชัน่การรับประทานอาหาร 

เงือ่นไขกำรจอง 

• การใชส้ทิธิส์ ารองหอ้งพกัจองลว่งหนา้และขึน้อยูก่บัปรมิาณหอ้งวา่ง ณ ชว่งวันทีจ่ะเขา้พัก 

• สงวนสทิธิก์ารใชส้ทิธิโ์ดยการจองผา่นบรกิารเลขาสว่นตัว ซติี ้เพรสทจี เทา่นัน้ 

สมาชกิทีไ่มไ่ดท้ าการส ารองหอ้งพักลว่งหนา้ จะไม่ไดร้ับการใชส้ทิธิเ์ขา้พักในคนืที ่4 ฟร ี 

กำรช ำระคำ่หอ้งพกั 

• สมาชกิฯ ทีใ่ชส้ทิธิจ์ะตอ้งจา่ยช าระคา่หอ้งลว่งหนา้แบบเต็มจ านวน 

สมำชกิบตัรหลกัซติี ้เพรสทจี มำสเตอรก์ำรด์ สมำชกิบตัรหลกัซติี ้เพรสทจี วซีำ่ 
ช าระคา่หอ้งพัก 4 คนื ดว้ยบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี 
มาสเตอรก์ารด์ 

 

ช าระคา่หอ้งพัก 3 คนื ดว้ยบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี วซีา่ 
 

• สทิธิก์ารเขา้พักฟร ี1 คนื จะถกูค านวณจากมลูคา่คา่เฉลีย่ในการจองหอ้งพัก 4 คนื 

กำรเครดติเงนิคนืจำกสทิธิก์ำรเขำ้พกัฟร ี1 คนื 

บตัรเครดติซติี ้เพรสทจี มำสเตอรก์ำรด์  บตัรเครดติซติี ้เพรสทจี วซีำ่ 
สมาชกิบตัรหลกัจะไดรั้บเครดติเงนิคนืของสทิธิค์นืที ่4 
ฟร ีเขา้บญัชบีัตรเครดติซติี ้เพรสทจี มาสเตอรก์ารด์ 
ภายใน 2 รอบบญัช ี(สงูสดุ 90 วัน) 
จากวันทีท่ าการช าระคา่หอ้งพัก 
 

สมาชกิบตัรหลกัจะตอ้งช าระคา่หอ้งพัก 3 คนื 
และไมไ่ดรั้บเครดติเงนิคนื 



 

 

รำยละเอยีดกำรยกเลกิและคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ 

• สงวนสทิธิแ์จง้การยกเลกิการใชบ้รกิารและการเขา้พัก ผา่นทางบรกิารเลขาสว่นตัว ซติี ้เพรสทจี 

เทา่นัน้ 

• คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมในการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการใชบ้รกิารและการเขา้พัก 

ขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะโรงแรมทีร่ว่มรายการ ทางธนาคารไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 

• หากการจองหอ้งพกักบับรกิารเลขาสว่นตัวซติี ้เพรสทจี นัน้เกดิขึน้กอ่นวันที ่31 ธันวาคม 2566 

การจองนัน้ๆ จะถอืวา่เป็นการใชส้ทิธิข์องปี 2566 

• การเปลีย่นแปลงวันเขา้พัก หรอืการจองหอ้งพักเขา้มาใหมห่ลังจากยกเลกิไปแลว้ ทีเ่กดิขึน้หลังวันที ่

31 ธันวาคม 2566 นัน้ จะถอืวา่เป็นการใชส้ทิธิข์องปี 2567 

• การจองหอ้งพกัทีเ่กดิขึน้วันที ่1 มกราคม 2566 หรอืหลังวันที ่1 มกราคม 2566 

นัน้จะถอืวา่เป็นการใชส้ทิธิข์องปี 2566 ไมไ่ดค้ านงึถงึวันทีเ่ขา้พัก หรอืวันทีเ่ช็คเอาทข์องโรงแรม 

• กรณีทีส่ ารองหอ้งพกัไวแ้ตไ่มม่าเขา้พักตามทีจ่อง ถอืวา่เป็นการยกเลกิสทิธิแ์ละสมาชกิฯ 

ตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยตามทีไ่ดท้ าการจองหอ้งพกัไว ้

• ในกรณีทีม่คีา่ธรรมเนียมการยกเลกิ ค่าใชจ้า่ยจะถกูตัดผา่นบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี ของสมาชกิฯ 

• สทิธิบ์รกิารเขา้พักฟร ี1 คนื เฉพาะคา่หอ้งพักเทา่นัน้ ไมร่วมถงึภาษีทอ้งถิน่ของแตล่ะเมอืง (local 

taxes) คา่บรกิาร (surcharges) หรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

• หากสมาชกิฯ ไดร้ับการยนืยันการใชบ้รกิารแลว้ จะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ อาท ิ

คา่เปลีย่นแปลงการเขา้พักหรอืยกเลกิ คา่ภาษี คา่บรกิาร หรอืสว่นตา่งของหอ้งพักแตล่ะประเภท 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ 

• สมาชกิฯ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเมือ่ท าการจองผา่นบัตรเครดติซติี ้เพรสทจีเทา่นัน้ 

• สทิธิบ์รกิารเขา้พักฟร ี1  งคนืขึน้อยูก่บัจ านวนผูเ้ขา้พักตอ่หอ้ ทีโ่รงแรมก าหนด โดยไมร่วมคา่ภาษี 

อาหาร คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ สมาขกิฯ ตอ้งช าระผา่นบัตรเครดติซติี ้เพรสทจีเทา่นัน้ 

• สทิธิบ์รกิารเขา้พักฟร ี1 คนืไมส่ามารถแลกเป็นเงนิสด หรอืเขา้รว่มกบัโปรโมชัน่อืน่ๆ ได ้

• ธนาคารไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีส่มาชกิฯ จะไดร้ับจากโรงแรม 

วซีา่และมาสเตอรก์ารด์ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ผูถ้อืบัตรมหีนา้ทีต่รวจสอบเงือ่นไขและขอ้ก าหนดตา่งๆ ในเว็บไซตซ์ติี ้

เพรสทจีกอ่นด าเนนิการท าการจอง 

• การจองหอ้งพกัผา่นชอ่งทางอืน่ เชน่ เว็บไซต ์ตัวแทนจ าหน่าย 

หรอืจองโดยตรงกบัโรงแรมจะไมไ่ดร้ับสทิธฟิร ี1 คนื 

• ธนาคารและโรงแรมทีเ่ขา้รว่ม สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด 

และเงือ่นไขของสทิธิบ์รกิารเขา้พักฟร ี1 คนื  

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตัดสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสง่เสรมิการขายน้ี  

 

5. รบัเครดติเงนิคนื 3% เมือ่เตมิน ำ้มนัเชลลผ์ำ่นบตัรเครดติซติี ้เพรสทจี ครบทกุ 800 บำท 

• ระยะเวลำ 1 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 

• สงวนสทิธิก์ารใหเ้ครดติเงนิคนืเฉพาะบัตรเครดติซติี ้เพรสทจีทีล่งทะเบยีนเทา่นัน้ 



• ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีวเพือ่รับสทิธิเ์ขา้รว่มรายการ สง่ SMS พมิพ ์GAS เวน้วรรค 1 ครัง้ 

ตามดว้ยหมายเลขบัตร 12 หลักสดุทา้ย มาที ่4712228 (ไมต่อ้งเวน้วรรคระหวา่งหมายเลข) 

คา่สง่ครัง้ละ 3 บาท หรอืลงทะเบยีนผา่นชอ่งทางอืน่ทีธ่นาคารก าหนด 

• ค านวณเครดติเงนิคนืจากยอดการใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี ทกุๆ 800 บาท /เซลสส์ลปิ  

และสงูสดุครัง้ละไมเ่กนิ 1,600 บาท /เซลสส์ลปิ โดยจ ากดัยอดใชจ้า่ยรวม 4,800 บาท /เดอืน   

• รวมยอดใชจ้า่ยผา่นทัง้บัตรหลักและบตัรเสรมิ  

• รายการสง่เสรมิการขายน้ีครอบคลมุป๊ัมน ้ามันเชลลท์กุสาขาทั่วประเทศ  

• ธนาคารจะท าการเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบีัตรหลัก ภายใน 60 วันหลังจากสิน้สดุแตล่ะเดอืน   

• สงวนสทิธิเ์ฉพาะผูถ้อืบัตรทีย่ังคงสถานภาพสมาชกิบัตรเครดติ และ/หรอืสถานะบัญชซีติีโ้กลด/์ซติี ้

ไพรออรติี ้ณ วันทีท่ าการเครดติเงนิคนื  

• สงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิทีค่งสถานภาพสมาชกิบัตรฯ จนถงึวันทีท่ าการเครดติเงนิคนืเขา้บัญช ี

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตัดสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสง่เสรมิการขายน้ี  

 

6.บรกิำรส ำรองทีจ่อดรถ 

เงือ่นไข 

• สทิธปิระโยชนน้ี์ขึน้อยูก่บัปรมิาณทีจ่อดรถในแตล่ะแหง่ 

• สทิธปิระโยชนน้ี์ใหบ้รกิารเฉพาะทีจ่อดรถ ไมค่รอบคลมุถงึคา่จอดรถ 

• สงวนสทิธิบ์รกิารทีจ่อดรถเฉพาะสมาชกิบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี ทีใ่ชบ้รกิารชัว่คราวเทา่นัน้ 

ไมค่รอบคลมุถงึในกรณีจอดรายเดอืน 

• สงวนสทิธิบ์รกิารทีจ่อดรถเฉพาะบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี ทีอ่อกในประเทศไทยเทา่นัน้ 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตัดสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสง่เสรมิการขายน้ี  

 

7. บรกิำรชว่ยเหลอืบนทอ้งถนน 

เงือ่นไข 

• บรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิบนทอ้งถนนจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมในวงเงนิไมเ่กนิ 1,500 

บาท ตอ่กรณี หรอืไมเ่กนิ 20 กโิลเมตร จากบรเิวณทีเ่กดิอบุัตเิหต ุฟร ี2 ครัง้ ตอ่รอบปีปฏทินิ 

ไมค่รอบคลมุถงึคา่ใชจ้า่ยชิน้สว่นตา่งๆ สว่นเกนิจากวงเงนิหรอืคา่บรกิารเกนิ 2 ครัง้นัน้ 

ทา่นจะตอ้งช าระเองตามจรงิหลังจากรับบรกิาร 

• ทา่นจะตอ้งอยู ่ณ รถคันทีเ่กดิเหตเุทา่นัน้ 

• กรณีใชบ้รกิารดา้นชา่งยก-ลาก 

บรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิบนทอ้งถนนจะตอ้งเป็นผูจ้ดัประสานสง่ชา่งหรอืบรกิารดา้นรถยก-

ลากเองเทา่นัน้ 

หากจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารอืน่ทีไ่มใ่ชผู่ใ้หบ้รกิารของบรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิบนทอ้งถนน 

จะตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากบรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิบนทอ้งถนนเสยีกอ่น 

และจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยหรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการยก-ลาก 

และไมส่ามารถขอใชบ้รกิารดา้นโรงแรมทีพ่ักและการเดนิทางตอ่เน่ืองอืน่ได ้



• บรกิารเตมิน ้ามันฉุกเฉนิ ครัง้ละ 10 ลติร 

สงวนสทิธิบ์รกิารเตมิน ้ามันฉุกเฉนิในกรณีทีร่ถยนตน์ ้ามันหมด 

ไมส่ามารถเคลือ่นยา้ยไดแ้ละจะตอ้งเกดิเหตบุนทอ้งถนนเทา่นัน้ โดยไมร่วมถงึการเตมิน ้ามัน ณ 

ทีพ่ักอาศัย ทัง้น้ีธนาคารขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากผูใ้หบ้รกิาร 

หากพบวา่รถยนตล์กูคา้ทีใ่ชบ้รกิารไมต่รงกบัเงือ่นไขขา้งตน้ 

• การจัดหารถเชา่ ทา่นจะตอ้งมคีณุสมบัตคิรบตามทีผู่ใ้หบ้รกิารรถเชา่ก าหนดไว ้

และตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบขอ้ก าหนดกฏเกณฑต์า่งๆ ทีผู่ใ้หบ้รกิารรถเชา่ไดร้ะบขุึน้ 

และรับผดิชอบในการจา่ยคา่ประกนัและคา่น ้ามันของรถเชา่เอง 

ทางบรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิบนทอ้งถนนจะไมร่ับผดิชอบในการน าสง่รถภายหลังจากการเชา่เสร็จสิน้ 

และคา่ใชจ้า่ยหรอืความเสยีหายใดๆ ของรถเชา่ 

• บรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิบนทอ้งถนนจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากการพาณชิยต์า่งๆ 

• บรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิบนทอ้งถนนจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

หากเกดิขึน้จากรถเสยีหรอือบุัตเิหตทุีเ่กดิจากการบรรทกุเกนิน ้าหนัก หรอืมผีูโ้ดยสารทีเ่กนิก าหนด 

หรอืสบืเน่ืองมาจากการแขง่ขันหรอืทดสอบความเร็วตา่งๆ 

• หากทา่นไมอ่ยูก่บัรถทีเ่กดิเหต ุ

บรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิบนทอ้งถนนจะไมส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในการสง่ชา่งหรอืรถยก-ลาก ได ้

• หากมกีารยก-ลาก เขา้อูท่ีท่า่นยนิยอมโดยทา่นเอง 

ทางบรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิบนทอ้งถนนจะไมร่ับผดิชอบปัญหาใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้ภายหลังอันสบืเน่ืองมาจากการซอ่ม 

• การฉอ้โกง การปลอมแปลง 

หรอืการปกปิดขอ้เท็จจรงิสว่นหนึง่สว่นใดของทา่นจะถอืเป็นการยกเลกิความรับผดิชอบทัง้หมดในกา

รใหบ้รกิารของบรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิบนทอ้งถนนโดยอัตโนมัต ิ

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตัดสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสง่เสรมิการขายนี ้ 

 

8. บรกิำรชว่ยเหลอืดำ้นทีพ่กัอำศยั 

เงือ่นไข 

• ครอบคลมุเฉพาะคา่ใชจ้า่ยฉุกเฉนิในการเรยีกใชบ้รกิาร คา่ตดิตอ่ประสานงานชา่ง 

คา่แรงในการซอ่มแซมแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ และคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป-

กลับของผูร้ับเหมาอสิระ มายังทีพ่ักอาศัยของทา่นเทา่นัน้แตไ่มร่วมคา่วัสดอุปุกรณ์ และอะไหลต่า่งๆ 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิก์ารใชบ้รกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิภายในบา้น 1 ครัง้/เดอืน และจ ากดัสงูสดุ 2 

ครัง้/ปี ในวงเงนิสงูสดุ 2,000 บาท/ครัง้ ส าหรับกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกนิกวา่ 2,000 บาท 

หรอืใชบ้รกิารฉุกเฉนิมากกวา่ 2 ครัง้ตอ่รอบปีปฏทินิ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ทา่นจะตอ้งเป็นผูจ้า่ยเองตามจรงิ หากคา่ใชจ้า่ยการบรกิารฉุกเฉนิ ต ่ากวา่ 2,000 

บาท สว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายไมส่ามารถโอนไปใชก้บัการบรกิารครัง้หนา้ หรอืครัง้ตอ่ๆไปได ้

• บรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิภายในบา้น 

ใหบ้รกิารเฉพาะบา้นทีท่า่นอาศัยอยูใ่นกรงุเทพฯและปรมิณฑลเทา่นัน้ โดยทา่นตอ้งอยู ่ณ 

ทีเ่กดิเหตเุทา่นัน้ เน่ืองจากมผีลตอ่การตดัสนิใจและอนุมัตใิหก้ารซอ่มแซม 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตัดสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสง่เสรมิการขายน้ี  



 

 

9. บรกิำรเลขำสว่นตวัซติี ้เพรสทจี 

เงือ่นไข 

• ผูใ้หบ้รกิาร ส าหรับบรกิารเลขาสว่นตัวซติี ้เพรสทจี คอื Aspire Lifestyle 

ส าหรับรายละเอยีดทีเ่ป็นปัจจบุันทีส่ดุของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเกีย่วกบัขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร 

กรณุาตดิตอ่ บรกิารเลขาสว่นตัวซติี ้เพรสทจี 

• โปรโมชัน่และสทิธปิระโยชนใ์หบ้รกิารโดย Aspire Lifestyle 

• โปรโมชัน่และสทิธปิระโยชนจ์าก Aspire Lifestyle 

อาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิโดยไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ 

การใชส้ทิธิท์ัง้หมดจะตอ้งผา่นบรกิารเลขาสว่นตัวซติี ้เพรสทจี 

และจะตอ้งช าระเงนิเต็มจ านวนดว้ยบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี อาจมขีอ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิ 

• ขอ้เสนอพเิศษทีจ่ดัใหม้โีดย Aspire Lifestyle เป็นการด าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารบคุคลทีส่าม 

และทางธนาคารจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอ, ผลประโยชน,์ 

ความพงึพอใจ หรอืการใชส้นิคา้และบรกิาร 

• รายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข กรณุาตดิตอ่บรกิารเลขาสว่นตัวซติี ้เพรสทจี 

• หากสมาชกิบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี ตอ้งการทราบยอดสรปุการใชจ้า่ยประจ าปี  สามารถตดิตอ่ซติี ้

เพรสทจี เซอรว์สิ ไลน ์โทร. 0-2232-2333 

• ดว้ยบรกิารโทรฟรตีา่งประเทศจาก 19 ประเทศทั่วโลกเพือ่ตดิตอ่กลับซติี ้เพรสทจี เซอรว์สิ ไลน ์

ในประเทศไทย เจา้หนา้ทีข่องเราพรอ้มทีจ่ะใหค้ าปรกึษาและชว่ยเหลอืทา่นตลอดเวลา 

ทัง้น้ีทา่นสามารถรับบรกิารโทรฟรตีา่งประเทศไดจ้ากหมายเลขโทรศัพทด์ังตอ่ไปน้ี 

 

จำกประเทศ หมำยเลขทีโ่ทรฟร ี จำกประเทศ หมำยเลขทีโ่ทรฟร ี

ออสเตรเลยี 1800-140-244 นอรเ์วย ์ 800-14-070 

เบลเยีย่ม 0800-7-2514 ฟิลปิปินส ์ 1800-661-0001 

เดนมารก์ 80-01-5399 โปรตเุกส 0800-866-234 

ฝรั่งเศส 0800-905-882 สงิคโปร ์ 800-6611-042 

ฮาวาย 1-866-337-7986 สวเีดน 020-79-6079 

ฮอ่งกง 800-966-857 ไตห้วัน 0080-166-1001 

อนิโดนีเซยี 001-800-660-061 อติาล ี 1678-78647 

สหราชอาณาจักร 0800-96-9271 ญีปุ่่ น 005-3166-0013 

เกาหล ี 00798-66-1-0061 นวิซแีลนด ์ 0800-10-2289 

สหรัฐอเมรกิา 1-888-729-0907   

   

• เจา้หนา้ทีซ่ติี ้เพรสทจี เซอรว์สิ ไลน ์พรอ้มใหบ้รกิารทา่นตลอด 24 ชัว่โมง 7 วันตอ่สปัดาห ์

เพือ่ความสะดวกสบายของทา่นสมาชกิบัตรเครดติซติี ้เพรสทจี 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตัดสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสง่เสรมิการขายน้ี  

 


