
1. Airport Lounge
บริการหองรับรองพิเศษ ณ สนามบิน

• Miracle Lounge ณ สนามบินดอนเมือง /สนามบินสุวรรณภูมิ
• The Coral Executive Lounge ณ สนามบินดอนเมือง /ภูเก็ต /เชียงใหม /อุดรธานี
• Blue Ribbon Club Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ /เชียงใหม /เชียงราย /สมุย

Business Travel
เพิ่มความสะดวกในการเดินทางติดตอธุรกิจ 

สำหรับลูกคา PRIORITY ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ที่มียอดเงินฝากและการลงทุน* เฉลี่ย 6 เดือน 10 ลานบาทขึ้นไป

เลือกรับ 1 ใน 3 สิทธิประโยชนที่ตอบโจยทการเดินทาง
ติดตอธุรกิจสำหรับคุณ

ตั้งแตวันนี้ – 28 ก.พ. 2562 สอบถามเพิ่มเติม
PRIORITY Line : 02 165 5566 หรือ เจาหนาที่ดูแลบัญชีของทาน

*หมายเหตุ : เงินลงทุนไมนับรวม Bond

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์  โทร. 02 016 9990 หรือ Scan QR code

เงื่อนไขการใชสิทธิ์ 
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจาของบัญชีเทานั้น ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นได
• เลือกใชสิทธิ์ 1 สิทธิ์ (ไมมีผูติดตาม) 2 ครั้ง/ป หรือ เลือกใชสิทธิ์ 2 สิทธิ์ (รวมผูติดตาม) 1 ครั้ง/ป
• กรุณาแจงการใชบริการลวงหนาไมนอยกวา 2 วันกอนเขารับบริการตั้งแตเวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)
 ผานทาง *Black Tie Concierge
• สงวนสิทธิ์การใชบริการไมเกิน 2 ชั่วโมง/สิทธิ์/วัน 
• หากมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง กรุณาแจงลวงหนาภายใน 12 ชั่วโมง กอนเขาใชบริการ 
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใชสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

2. Limousine Service
บริการรถรับ-สง สนามบิน จำนวน 2 ครั้ง / ป 
โดยรถยนตประเภทซีดาน Toyota Camry หรือเทียบเทา

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์  โทร. 02 016 9990 หรือ Scan QR code

เงื่อนไขการใชสิทธิ์ 
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจาของบัญชีเทานั้น ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นได 
• จำนวนผูโดยสารไมเกิน 3 ทาน/ครั้ง และจำนวนกระเปาไมเกิน 2 ใบ (ใบละไมเกิน 28 นิ้ว) หากมากกวากำหนด
 ลูกคาจะตองชำระคาบริการในสวนที่เกินใหกับ บริษัท Black Tie Service Co.,Ltd. โดยตรง
• กรุณาแจงการใชบริการลวงหนาไมนอยกวา 2 วันกอนเขารับบริการตั้งแตเวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน) ผานทาง *Black Tie Concierge

• ใหบริการรับหรือสงระหวางที่พักในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี หรือสมุทรปราการ
 และสนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง โดยไมสามารถแวะจุดอื่นระหวางการเดินทางได
• กรณีที่มีการยกเลิกวันเดินทาง กรุณาแจงลวงหนาไมนอยกวา 12 ชั่วโมงกอนวันเดินทาง
• ในกรณีที่ลูกคาแจงยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือไมแสดงตัวตามที่นัดหมาย
 ลูกคาจะตองเสียคาธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเปน 100% จากคาบริการอัตราปกติ โดยลูกคาจะตอง
 เปนผูชำระคาบริการใหกับบริษัท Black Tie Service Co.,Ltd. โดยตรง
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใชสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

เลือกใชสิทธิ์ 1 สิทธิ์ (ไมมีผูติดตาม) 2 ครั้ง/ป หรือ เลือกใชสิทธิ์ 2 สิทธิ์ (รวมผูติดตาม) 1 ครั้ง/ป



02 165 5566

3. Hotel  Room 
บริการหองพักเพื่อติดตอธุรกิจในประเทศ
จำนวน 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ทาน พรอมอาหารเชา

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์  โทร. 02 016 9990 หรือ Scan QR code

• Kentery Collection : ปราจีนบุรี ระยอง อยุธยา
• X2 Vibe : บุรีรัมย เชียงใหม พัทยา
• The Grass Serviced Suite : พัทยา
• Aya Boutique Resort : พัทยา

• Nak Nakara Hotel : เชียงราย
• The Grass Serviced Suite : พัทยา
• Adelphi : พัทยา

เงื่อนไขการใชสิทธิ์
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจาของบัญชีเทานั้น ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นได
• ไดรับสิทธิ์ จำนวน 1ครั้ง/ป (2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ทาน พรอมอาหารเชา
• กรุณาแจงการใชบริการลวงหนาไมนอยกวา 3 วันกอนเขารับบริการตั้งแตเวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)
 ผานทาง *Black Tie Concierge
• หากมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง กรุณาแจงลวงหนาภายใน 24 ชั่วโมง กอนเขาใชบริการ 
• สงวนสิทธิ์ยกเวนการเขาพักในวันที่ 12-17 เมษายน, 4-7 ตุลาคม, 22-31 ธันวาคม 2561 และ 1-7 มกราคม 2562
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใชสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

สิทธิพิเศษเพื่อการเดินทางติดตอธุรกิจ

02 165 5566

Business Travel

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร เอ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
www.kiatnakin.co.th
โทร. 02 165 5566

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษ ที่ 222/57
ปณศ. (พ) พระโขนง 10110


