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รับส�วนลดพ�เศษ
เพ�ยงท�านแสดงบัตรผู�ถือกรมธรรม�

2

• กรุณาแสดงบัตรประจำตัวผูถือกรมธรรมของ บมจ. กรุงไทย-แอกซา

  ประกันชีวิต ณ โรงพยาบาล โรงแรม และรานอาหารตางๆ ที่เขารวม

  รายการกับบริษัทฯ กอนการใชบริการทุกครั้ง

• กรุณาชำระดวยเงินสดหรือบัตรเครดิต (ตามเง�อนไขของแตละรายการ)

  สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ใหกับเจาของบัตรผูถือกรมธรรมเทานั้น

• กรณีมีปญหาในการใชสิทธิ์ ณ โรงพยาบาล สามารถติดตอที่ Privileged

  Line โทร. 0-2206-5449 วันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.

• กรณีมีปญหาในการใชสิทธิ์ ณ โรงแรม สปา และรานอาหาร สามารถ

  ติดตอที่ Call Center โทร. 089-892-4526 วันจันทร-วันศุกร

  เวลา 8.30-17.30 น.

• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นได

  *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  

ข�อกำหนดและเง�่อนไข
(สิทธิพิเศษตั้งแตวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559)
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โรงแรม
เติมเต็มความสุขของท่าน และคนที่ท่านรักด้วยส่วนลดพิเศษจากโรงแรม
ที่เข้าร่วมรายการ
(กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้าตามเงื่อนไขโรงแรม)

โรงแรมเดอะ แกรนด์ สาทร
88 ถ.จรัสเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพ 10500 โทร. 02-630-7006
www.thegrandsathorn.com

โรงแรม มา
412 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทร.02-234-5070 ต่อ 8800
www.mahotelbangkok.com

10% 50%

• ส่วนลดห้องพักทุกประเภท
จากราคาปกติทางโรงแรม • ส่วนลดห้องซูพีเรีย พร้อมอาหารเช้า* 

2 ท่าน จากราคา 5,500 บาท
*ทางโรงแรมจะจดัลูกค้าเป็น VIP ส�าหรบั
ทานอาหารเช้า

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า 3 วัน โดย
ส่งอีเมล์มาทาง reservation@mahotel-
bangkok.com
• ทางโรงแรมจะขอเลขบัตรเครดิตเพื่อ
ยืนยันการจอง หรือ โอนจอง 50%

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

ส่วนลด  

วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
83/199 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร.032-536-999
www.worabura.com

10%

• ส่วนลดส�าหรับห้องพัก จาก Walk In 
Rate เพียงโชว์บัตรกรุงไทย-แอกซ่า
รับส่วนลดเพิ่ม 10% จาก Best Rate 
Available ของวันเข้าพัก

• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
   โปรโมชั่นอื่นๆ ได้

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

โรงแรมเกี่ยวอัน
273/5 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง 
จ.สระบุรี 18000 โทร.036-222-022-9, 
036-222-230-7 www.kyo-un.com

5%*

3%**

• ส่วนลดห้องพักจากราคาปกติ
เมื่อช�าระด้วยเงินสด*
(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)

• ส่วนลดห้องพักจากราคาปกติ
เมื่อช�าระด้วยบัตรเครดิต**
(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
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ปารี ฮัท รีสอร์ท
60 หมู่ 3 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง
จ.ชลบุรี 20120 โทร.087-903-4300
087-021-3645, 081-699-8537
www.pareehut.com

18%

• ส่วนลดกระท่อมที่พัก
กระท่อมธรรมชาต ิSea View 2,600 บ/ท่าน 
ลดเหลือ 2,125 บ./ท่าน
กระท่อมแอร์ 2,850 บ./ท่าน 
ลดเหลือ 2,295 บาท/ท่าน

• เข้าพัก วันอาทิตย์ - วันศุกร์
  วันหยุดพิเศษ นักขัตตฤกษ์
  เทศกาลพิเศษ เพิ่ม 500 บ./ท่าน
• งด 14 ก.พ. 59 / 24 - 31 ธ.ค. 59
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท
123/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
71150 โทร.02-278-0878
E-mail : pw@pungwaanriverkwai.com
www.pungwaanriverkwai.com

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา
72/1 หมู่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 71000 โทร.02-278-0878
E-mail : pw@pungwaanriverkwai.com
www.pungwaanriverkwai.com

โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ 
กอล์ฟ แอนด์ สปา
208,208/1 หมู่ 2 สามพระยา  อ.ชะอ�า 
จ.เพชรบุรี 76120 โทร.032-709-222
www.springfieldresort.com

โรงแรม เดอะ ชายน์
555/65 ซ.นาเกลือ 12  ต.นาเกลือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-909-800 - 20
www.thezignhotel.com

ปานวิมาน เกาะช้าง รีสอร์ท
8/15 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว ต.เกาะช้าง 
อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
โทร.02-459-4705 - 7
www.panviman.com

โรงแรมสปริงฟิลด์ แอทซี 
รีสอร์ท แอนด์ สปา
858 ถนนจ�านงภูมิเวท ต.ชะอ�า อ.ชะอ�า 
จ.เพชรบุรี 76120 โทร.032-709-300
www.springfieldresort.com

40%40%

40%

15%

40%

• ส่วนลดห้องพัก Deluxe Cottage 
พร้อมอาหารเช้า จ�านวน 2 ท่าน
จากราคาปกติ 3,200 ลดเหลือ
1,920 บาท

• ส่วนลดห้องพัก Deluxe Room 
พร้อมอาหารเช้า จ�านวน 2 ท่าน
จากราคาปกติ 3,200 บาท
ลดเหลือ 1,920 บาท

• ส่วนลดส�าหรับค่าห้องพัก
จากราคาปกติ

พัก 1 คืน
ฟรี 1 คืน

• ส่วนลดจากราคาที่ดีที่สุดบนเวปไซต์  
www.panviman.com พร้อมอาหารเช้า 
2 ท่าน 

• ส่วนลดส�าหรับค่าห้องพัก
  จากราคาปกติ

• ไม่สามารถใช้กับวันหยุดนักขัตฤกษ์และ
วันหยุดต่อเนื่องได้

• ไม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการส่งเสรมิการ
ขายอื่นๆ ได้  

• กรุณาส�ารองห้องพักก่อนเข้าพักอย่าง
น้อย 7 วัน

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ไม่สามารถใช้กับวันหยุดนักขัตฤกษ์และ
วันหยุดต่อเนื่องได้

•  ไม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการส่งเสรมิการ
ขายอื่นๆ ได้  

• กรุณาส�ารองห้องพักก่อนเข้าพักอย่าง
น้อย 7 วัน

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ใช้ได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  และ วันหยุดยาว (This Promotion 
  can be used everyday Except Long  
  Weekend and black out period)
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า 3-5 วัน 
• ลูกค้าต้องเข้าพัก 2 คืนติดต่อกัน หาก
  พักคืนเดียวไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในครั้ง
  ต่อไปได้ 
• ค่าธรรมเนียมส�าหรับเข้าพักช่วงวันหยุด
  ยาว (Long Weekend) ช�าระเพิ่ม 500/
  ห้อง/คืน
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน
  และในกรณีที่มีห้องว่างเท่านั้น
• กรุณาแสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์ของ
  กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ใช้ได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
   และ วันหยุดยาว (This Promotion  
   can be used everyday Except Long  
   Weekend and black out period)

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ห้องพัก Superior City View
ราคา 7,062 บ/คืน*
• ห้องพัก Superior Sea Viewราคา 
7,650 บ/คืน*
(พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน)

นาราเรสซิเด้นท์
260/7 ถ.เลียบชายหาดกัปตันยุทธ ต.บาง
พระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
โทร.038-341-914-6, 084-546-6142
082-455-6642
www.nararesidence.com

10%

• ส่วนลดห้องพักจากราคาปกติทาง
โรงแรม

• ไม่สามารถใช้กับวันหยุดนักขัตฤกษ์และ
  วันหยุดต่อเนื่องได้
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสรมิการ
  ขายอื่นๆ ได้  
• กรุณาส�ารองห้องพักก่อนเข้าพักอย่าง  
  น้อย 7 วัน
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
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ประจักษ์ตรา ซิตี้ โฮสเทล
106/45 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-222-998
www.prajaktracity.com

ประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล
111 หมู่ 11 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.042-240-444
www.prajaktrahotel.com

ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน
22/1 หมู่ 5 หาดท้องนายปานน้อย ต.บ้าน
ใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280 
โทร.02-459-4705 - 7
www.panviman.com

โรงแรมไฮตั้น ลีลาวดี
3 ถ.ประชานุเคราะห์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150 โทร.076-292-091-2
www.hytonleelavadee.com

อ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท 
กระบี่
521 หมู่ 2 ซอย 11 ต.อ่าวนาง อ.เมือง 
จ.กระบี่ 81000 โทร.075-626-666
www.aonangphupetra.com

เดอะ ฌาร์ม บูทีค รีสอร์ท 
แอนด์ โฮเทล
222/8 หมู่ 14 ซ.อดุลยาราม ถ.มิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043 347 111
www.thecharmresort.com

40%

15%

50%*

10%*

15%

ส่วนลดห้องพัก Superior Room
เหลือเพียง 800 บาท รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

• ส่วนลดห้องพัก Superior Room 
จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 1,500 
บาท รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

• ส่วนลด 15% จากราคาที่ดีที่สุด
บนเวปไซต์  www.panviman.com 
พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน 

• ส่วนลดจากราคาปกติ
  รวมอาหารเช้า 2 ท่าน 

• ส่วนลดทัวร์ทุกประเภท 

• ส่วนลด ห้องพักซูพีเรียร์
จากราคาปกติ รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

• กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน 
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน
   และขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันนั้นๆ
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน และ   
  ในกรณีที่มีห้องว่างเท่านั้น
• กรุณาแสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์ของ
  กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
• กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน 
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ส่วนลดห้องพักจากราคาปกติ

เดอะแลนเทิร์น รีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต
181/4 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร.076-337-555 www.lantern-resorts.com

10%

10%

• ส่วนลดห้องพักจากราคาหน้าเว็บไซต์
ของโรงแรม รวมอาหารเช้าแล้ว

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือ
   ส่วนลดอื่นได้
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

บ้านหินทราย รีสอร์ท แอนด์ สปา
5/5 หมู่ที่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.077-448-519 - 27
www.baanhinsairesort.com

ส่วนลดจากราคาปกติในเว็บไซต์ของ
โรงแรม (Internet Rack Rate) 
รวมอาหารเช้าแล้ว

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือ
  ส่วนลดอื่นได้
• ใช้ได้ตั้งแต่ 11 ม.ค. 59 - 19 ธ.ค. 59

40%

• 
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โรงแรมมัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
173 - 4 หมู่ 4 ซ.นพรัตน์ธารา ซ.12 ต.อ่าวนาง 
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร.075-661-444 
www.mandaweeresort.com

โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
99 หมู่ที่ 8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
80210 โทร.075-300-245
www.rachakiri.com

โรงแรม อันดาคีรา
222 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150 โทร.076-366-188
http://www.andakiragroup.com

โรงแรม บารมี รีโซเทล
266 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150 โทร.076-340-010
http://www.barameehipatong.
andakiragroup.com

อันดามณี บูทีค รีสอร์ท
175 ซ.นพรัตน์ธารา 10  หมู่ 5 ต.อ่าวนาง 
อ.เมือง จ.กระบี่ 81180
โทร.075-661-221-2, 086-476-1107 
087-446-9995
www.andamanee.com 

โรงแรม บารมี ฮิป
188/38 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง 
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร.076-345-997
http://www.barameehipatong.
andakiragroup.com

โรงแรม ดิเอม ป่าตอง
184/16 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150 โทร.076-540-944
www.theaimpatong.andakiragroup.com

50% 60%

10%

10%10%

10%

• ส่วนลดจากราคาเต็ม
รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

• ส่วนลดค่าห้องพัก จากราคาปกติ 
Mini Suite 7,000 บาท
Superior 8,500 บาท
Deluxe suite 9,500 บาท

• ส่วนลดส�าหรับห้องพักจากราคา 
Walk-in Rate เท่านั้น
และฟรีสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สายภายในโรงแรม

• ส่วนลดส�าหรับห้องพักจากราคา 
Walk-in Rate เท่านั้น
และฟรีสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สายภายในโรงแรม

• ส่วนลดส�าหรับห้องพักจากราคา 
Walk-in Rate เท่านั้น
และฟรีสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สายภายในโรงแรม

• ส่วนลดส�าหรับห้องพักจากราคา 
Walk-in Rate เท่านั้น
และฟรีสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สายภายในโรงแรม

• ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ส่วนลดในช่วง
  เทศกาล 10-16 เม.ย. 59 และ
  25 ธ.ค. 59 - 5 ม.ค. 59
• ฟรี ฟิสเนส ซาวน่า
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 • ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ส่วนลดส�าหรับห้องพักและแพ็คเกจ
ของโรงแรม (3 วัน 2 คืน)
รวมอาหารเช้า 2 ท่านจากหน้า
เว็บไซต์ของโรงแรม
www.andamanee.com

ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท
197 หมู่ 1 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
50180 โทร.02-459-4705-7
www.panviman.com

15%10%

• ส่วนลดจากราคาที่ดีที่สุดบนเวปไซต์  
www.panviman.com พร้อมอาหารเช้า 
2 ท่าน 

• กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน
  และ ในกรณีที่มีห้องว่างเท่านั้น
• กรุณาแสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์ของ
  กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
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แอทเชียงราย รีสอร์ท
138/11 หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร.053-151-061 www.atchiangrairesort.com

• ห้องพัก Superior 750 บาท รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
• ห้องพัก Deluxe 850 บาท รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
• ห้องพัก Villa 1200 บาท รวมอาหารเช้า 3 ท่าน

• กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน
  และขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันนั้นๆ
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

โรงแรมรติล้านนา ริเวอรไ์ซด์ 
สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
33 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร.053-999-333
www.ratilannachiangmai.com

วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท
104/15 ม.6 ต.หนองหอย อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-140-088
www.woodfieldresort.com

โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลช 
พิษณุโลก
99/5 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055-909-999
www.ayaragrandpalacehotel.com

บ้านดินกี่
ชั้น 4 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.089-432-7676
053 224 455 www.baandinki.com

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
132 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 51000 โทร.053-905-000
www.duangtawanhotelchiangmai.com

10%

50%20-30%

10%

65%

• ส่วนลดห้องพักจากราคาปกติ

• ส่วนลดจากราคาเต็ม
รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

• ส่วนลดส�าหรับห้องพัก  
จากราคาปกติ 

• ส่วนลดห้องพักจากราคาปกติ

• ส่วนลดห้องพักแบบ Deluxe
จากราคาปกติ 18,000 บาท 
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59 - 31 ต.ค.59
ลดเหลือ 5,500 บาท
และตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 - 31 ธ.ค.59
ลดเหลือ 6,000 บาท
รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

• กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน 
  สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
  การส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ส�ารองห้องพักโดยตรง
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

 
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
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ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�
โทร. 1159

วันจันทร� - วันศุกร�
ยกเว�นวันหยุดนักขัตฤกษ�
เวลา 8.30-19.00น.

รับประกันโทรกลับ (Call Back Service)
บริษัทฯ ทราบวาทุกนาทีของทานนั้นมีคาและเพ�อใหมั่นใจวาจะไมพลาด

ทุกการติดตอ เราจึงเพิ่มบริการ

บร�การครบวงจร
สอบถามขอมูลสิทธิประโยชนในกรมธรรมขอคำแนะนำการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลกรมธรรมการกูเงินในกรมธรรม การเบิกถอนเงินปนผลหรือเงิน

จายคืนสะสม

• รับประกันโทรกลับ โดยหากทานไมสะดวกรอสาย เพียงฝากเบอรติดตอผาน

  1159 เราจะติดตอกลับทานภายใน 1 ช่ัวโมง หรือ

• ขอรับขอมูลผาน Email ผานเว็บไซตบริษัทฯ ไดทุกที่ทุกเวลาที่ทานตองการ

  การันตีติดตอกลับภายในวันทำการถัดไป

เพียงเขาไปที่ www.krungthai-axa.co.th และ คลิก icon Customer Care

ติดตอสอบถาม-แนะนำ ลูกคาสามารถเลือกวิธีการที่ทางลูกคาสะดวกรับบริการ

• บริการโทรกลับ หรือ 

• ขอรับขอมูลผาน Email

ระบุเร�องที่ตองการขอรับบริการ พรอมเบอรโทรศัพท และ Email ลูกคาจะไดรับขอความ

ยืนยันการตอบกลับ



บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจเพ�อกาวเปนบริษัทอันดับหนึ่งในใจ

บัดะระลแศทเะรปบัดะรนใงัทลัวงารบัรดไ ฯทัษิรบหใำทนดเดดโีทจิกรุธนินเำดรากานฒัพรากกาจะลแ ยทไนคงอข

นชเิทาอ ยามกามลกาส

draobgnirpS กาจยีชเอเคาภิมูภบัดะร 7552 ปำจะรปรากิพนคนางงาจรากรากบอกะรปนาถสลัวงาร - 4102

          )ากิรมเอฐัรหส( CLL tnatlusnoC

       - morP htlaeH าขาส drawA pihsruenerpertnE elbisnopseR aisA ลัวงาร otion จาก Enterprise Asia 

งอรคมุคะลแรากิดสัวสมรกกาจ นางงรแอืมฝานฒัพรากมิรสเงสรากนาด นดเีดรากจิกบอกะรปนาถสลัวงาร -       

         แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

2013 - บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเดนประจำป จากคปภ และอันดับ 2 ของโลกในดาน

 าซกอแมุลกกาจมคงัสอ�พเมรรกจิก         

2011 - รางวัลประกาศเกียรติคุณองคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ยษุนมงอขงคนัมมาวค         

      รากงรคโะลแ )RDSINU( ิตาชาชะรปหสงหแิตับิพยัภดลรตสาศธทุยนางกันำส บักมวร าซกอแมุลก -

ะลแ )ISP( นืยงัยงายอยัภนักะรปนาดอืมมวรมาวครากงรคโนใ )PENU( ิตาชาชะรปหสงหแมอลดวแงสิ         

        กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิตตอกย้ำความเปนผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงาน

 ปไอตนืยงัยงายอาคกูลอ�พเติวชีนักะรปรากานฒัพอ�พเิตาชาชะรปหสรากคงอบักมวรดิชลกใงายอ         

Krungthai-AXA Life has received numerous awards and recognitions nationally and

internationally such as.; 

2014 - Asia Disability Matters honoree in workforce category by Springboard

         Consultant LLC (USA)

       - Asia Responsible Entrepreneurship Award in Health Promotion category

         by Enterprise Asia 

       - The Annual Best Employer Award in Employee Skill Development

2013 - The Best Development Life Insurance company from Office of

         Insurance Commission, second place for Corporate

         Responsibility for the AXA Group, 

2011 - Social Contribution for People with Disabilities Award

         and Diversity & Inclusiveness with regards to People

         with Disabilities.

      - The AXA Group works closely with the United

         Nations International Strategy for Disaster

         Reduction (UNISDR) and the United Nations

         Environment Protection (UNEP) on the

         Principles for Sustainable Insurance

         (PSI). Krungthai-AXA Life is also

         closely involved with these UN

         initiatives and has taken the

         lead in Thailand on the PSI. 
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