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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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สปา
เติมเต็มความสุขของท่านที่รักสปา

เดอะคลีนิกค์
โทร. 080-000-9800 
www.theklinique.com

เมอรันด้า นาการี 2 สาขา
• สาขาทองหล่อ โรงพยาบาลสมิติเวช ทองหล่อ ซอย 13
   โทร.02-712-7466-8, 02-712-5147-8
• สาขาศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ ตรงข้ามพาราไดซ์ปาร์ค
   โทร.02-185-650-9  02-185-6510
www.meranda-nagari.com

การิต้า เดอะ สลิมมิ่ง บิวตี้
1094/3-4 ถ.พหลโยธิน (ห้าแยกลาดพร้าว)
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0-2272-0507-8, 0-2617-9007-8
http://garita-slimming.com

70%

70%

• เมื่อซื้อโปรแกรม Laser ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 
รับฟรี Turbo Bright มูลค่า 3,000 บาท ฟรี 1 ครั้ง 

• ส่วนลดส�าหรับคอร์สลดน�้าหนักกระชับ
สัดส่วน, ทรีทเม้นต์ดูแลผิวหน้า สวยทันทีี
ด้วยเคร่ืองมอืทนัสมยัผลติภณัฑ์จากฝรัง่เศส 
ฯลฯ

• ส่วนลดส�าหรับคอร์สลดน�้าหนัก
กระชับสัดส่วน, ทรีทเม้นต์ดูแล
ผิวหน้า ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เครือ่งมือระดับมาตรฐานสากล ฯลฯ

• ใช้ได้ทุกสาขา ยกเว้น กระบี่ หาดใหญ่ หนองคาย เซ็นทรัลอุดรธานี
• 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

ส่วนลด  

สตาร์โต้ส์ บิวตี้ เซ็นเตอร์
1/7 สุขุมวิท 39 แขวงวัฒนา เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ 
(ติดเอ็มควอเทียร์) โทร.02-259-8876,
02-662-4660
http://www.startoosbeauty.com

70%

• ส่วนลดส�าหรับคอร์สลดน�้าหนัก
กระชับสัดส่วน, ทรีทเม้นต์ดูแลผิวหน้า
ประสบการณ์ความงามกว่า 20 ปี
เครื่องมือประสิทธิภาพสูง ฯลฯ

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
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สถาบัน ดี เอ็ม เค เอสเตติก บิวตี้
76/2 ซ.ลาดพร้าว 122 แยก 12 (ซอยมหาดไทย) ถ.ลาดพร้าว 
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.02-934-0376-7 
http://www.dmk-aestheticbeauty.com

70%

15%

10%

• ส่วนลดส�าหรับคอร์สลดน�้าหนัก
กระชับสัดส่วน, ทรีทเม้นต์ดูแล
ผิวหน้า ด้วยเครื่องมือไฮเทคและ
ผลติภณัฑ์คณุภาพจากอเมรกิา ฯลฯ

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

ดีวานา มาสสาจ แอนด์ สปา
7 สุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-661-6784-5
www.divanaspa.com

ดีวานา เวอร์ชู่ สปา
10 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-236-6788-9
www.divanaspa.com

ดีวานา คลินิก
10 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-630-0499
www.divanaclinic.com

นารายานี โปรเฟสชั่นแนล บิวตี้
58/47  ถ.แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 02-573-7992-3, 099-087-7247-8 
www.narayani-professionalsbeauty.com

ดีวานา ดีวายน์ สปา
103 ทองหล่อ 17 สุขุมวิท 55 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 
10110 โทร.02-712-8986
www.divanaspa.com

ดีไอไอ เวลเนส เมด สปา
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 4 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร.02-160-5850-1
www.dii-divana.com

10% 15%

10%

• ส่วนลดส�าหรับโปรแกรมสปา

• ส่วนลด ส�าหรับโปรแกรม
  นวดน�้ามัน

• ส่วนลดทุกโปรแกรม (ยกเว้น
  ค่ายาและปฏิบัติการทางแล็บ) • ส่วนลดส�าหรับโปรแกรมสปา

• ส่วนลดส�าหรับโปรแกรมนวด  
  น�้ามัน

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

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

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

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

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

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

• ส่วนลดส�าหรับคอร์สลดน�้าหนัก
กระชับสัดส่วน, ทรีทเม้นต์ดูแล
ผิวหน้า ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทรีทเม้นต์ประสิทธิภาพสูง ฯลฯ

เดอะ ริว่า สปา
780/472  ชั้น 3 สโมสรศุภาลัยคาซาริวา 
ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร.02-689-2307

45%

15%

70%

• ส่วนลดส�าหรับตัว

• ใช้ได้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เท่านั้น
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

15% 15%

10% 10%

• ส่วนลดส�าหรับโปรแกรมสปา*

• ส่วนลด ส�าหรับโปรแกรม
  นวดน�้ามัน**

• ส่วนลดโปรแกรมสปา*

• ส่วนลดทุกโปรแกรม   
(ยกเว้นค่ายาและปฏิบัติการ
ทางแล็บ)

• ส่วนลดส�าหรับผิวหน้า
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Apex Profound Beauty
Head Center - ทองหล่อ ซอย 8
สยามพารากอน | เซ็นทรัลชิดลม
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า | เซ็นทรัลลาดพร้าว
เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา | เอ็มโพเรียม
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต | แฟชั่นไอส์แลนด์
พัทยา | จังซีลอน ภูเก็ต
โทร.080-500-0123
www.apexprofoundbeauty.com

50%

70%• ส่วนลดคอร์สเลเซอร์ก�าจัดขน

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

เอวาร่าห์ เดอะ บิวตี้ เอ๊กเซลเลนท์
67 ถ.สีลม-นราธิวาส แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ
(สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี ทางออกที่4)
โทร.02-233-3793-4 www.avarah.co.th

แล็บเดอแบงคอก
5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 โทร.02-196-2040 www.labdebangkok.com

อาเมทิส
5/17 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-196-2040 www.ametiz.com

จุฬารัตน์ เมดิคอล สปา
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1 (ชั้น 2) 68/1-2 ถ.บางนา-ตราด กม.12 
ต�าบลคลองราชาเทวะ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทร.02-316-5042 www.chularatmedicalspa.com

บิวตี้ สตอรี่
5/17 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-196-2040
www.beautystorythailand.com

สลิมมิ่งพลัส
5/17 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 โทร.02-196-2040
www.slimmingplus.co.th

50% 45%

• ส่วนลดส�าหรับคอร์สลดน�้าหนักกระชับ
สัดส่วน, ทรีทเม้นต์ดูแลผิวหน้าด้วย
เทคโนโลยีล�้าสมัย ฯลฯ

• ส่วนลด Aroma Swedish 
Massage เพื่อความอ่อนเยาว์และ
ผ่อนคลายผิว ในราคาพิเศษเพียง 
1,500 บาท จากราคาปกติ 3,000 
บาท (1 ท่าน/สิทธิ์/ตลอดแคมเปญ) 

• ส่วนลด
ต่อที่ 1 : รับสิทธิ์ซื้อสปาเท้า เพื่อผิว
เนียนนุ่มชุ่มชื่นเพียง 599 บาท
จากราคาปกติ 1,100 บาท
(1 ท่าน/สิทธิ์/ตลอดแคมเปญ)
ต่อที่ 2 : เมื่อซื้อสปาเท้ารับส่วนลด 
25% ส�าหรับซื้อทรีทเม้นต์กลุ่มสปา 
พาราฟิน โดยไม่จ�ากัดจ�านวนซื้อ
(1 ท่าน/สิทธิ์/ตลอดแคมเปญ)

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

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

• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
• 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

• ส่วนลด ส�าหรับใช้บริการสปา

• ส่วนลดส�าหรับซื้อผลิตภัณฑ์สปา
ราคาพิเศษ Fit & Firm Package 999 
บาท จากราคาปกติ 2500 บาท

10%

30%

64%
50%

• ส่วนลด Hair Smooth (เลเซอร์ก�าจัด
ขนรักแร้) เพื่อใต้วงแขนเรียบเนียน
น่าสัมผัส 1 ครั้ง ในราคาพิเศษเพียง 
1,800 บาท จากราคาปกติ 5,000 
บาท สงวนสิทธิ์ส�าหรับลูกค้าใหม่
(1 ท่าน/สิทธิ์/ตลอดแคมเปญ)

• ส่วนลดโปรแกรม Beauty Shape 
(SGM+SF) เพื่อผิวสวย รูปร่างเพอร์เฟค 
ในราคาเพียง 5,000 บาท จากราคาปกติ 
10,000 บาท (1 ท่าน/สิทธิ์/ตลอด
แคมเปญ)

จุฬารัตน์ เมดิคอล สปา
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (ชั้น 1) 88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 
ต�าบลบางปลาอ�าเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02-312-1483 www.chularatmedicalspa.com

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

• ส่วนลด ส�าหรับใช้บริการสปา

• ส่วนลดส�าหรับซื้อผลิตภัณฑ์สปา
ราคาพิเศษ Fit & Firm Package 999 
บาท จากราคาปกติ 2500 บาท

10%

30%
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เดอะ วรสปา
วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
83/199 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร.032-536-999
www.worabura.com

20% 80%

• ส่วนลดส�าหรับนวดไทยหรือ
  นวดน�้ามัน, Menu Alacart

• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
  โปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ไม่รวมสปาแพคเกจ
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

บอดี้เชพ
สามารถใช้บริการได้ที่ Body Shape ทุกสาขา
Call center 02-992-0000 www.bodyshape.co.th

ไตรไลจี้
The Mall Bangkapi ชั้น G
The Emporium ชั้น 2
Call Center 02-992-0000
www.trilogy.bdslifestyle.com

โอเอซิสสปา บางกอก
64 สุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี) 
กรุงเทพ 10110 โทร.02-262-2122
www.oasisspa.net

แฮร์แมกซ์
ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต (ชั้นใต้ดิน)
โทร.02-958-0233
www.hairmaxthailand.com

20%

• ส่วนลดโปรแกรมพุงทลาย 10 ครั้ง 
ราคาปกติ 70,000 บาท
เหลือเพียง 9,900 บาท เท่านั้น
(1ท่าน/1สิทธิ์)

• ส่วนลดผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า 
ผิวกาย ออแกนิค 100% น�าเข้า
จากนิวซีแลนด์

ส่วนลด 1,000 บาท  
ส�าหรับสปาแพ็คเกจที่มีมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป
• สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์นี้ที่โอเอซิสสปาทุกสาขา
  กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ภูเก็ต และพัทยา 
• ราคาในเมนู ยังไม่ได้รวม TAX และ Service Charge
• กรุณาแสดงบัตรกรุงไทย-แอกซ่าให้พนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
  ทุกครั้ง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• กรุณาส�ารองเวลาล่วงหน้า

 
• 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

50%

• ส่วนลดโปรแกรม Hair Asia Smart 
ราคาปกติ 40,000 - 55,000 บาท
(1ท่าน/1สิทธิ์ เท่านั้น)

โอเอซิสสปา บางกอก
88 สุขุมวิท 51 เขตวัฒนา  กรุงเทพ 
10110 โทร.02-262-2122
www.oasisspa.net

ส่วนลด 1,000 บาท  
ส�าหรับสปาแพ็คเกจที่มีมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป
• สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์นี้ที่โอเอซิสสปาทุกสาขา
  กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ภูเก็ต และพัทยา 
• ราคาในเมนู ยังไม่ได้รวม TAX และ Service Charge
• กรุณาแสดงบัตรกรุงไทย-แอกซ่าให้พนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
  ทุกครั้ง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• กรุณาส�ารองเวลาล่วงหน้า

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

บริษัท คริสตี้ฟรองซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
600/509 หมู่ 14 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 
12130 โทร.02-536-7110, 086-355-3733
www.kristiefrance.com 

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

• ส่วนลดซื้อคอร์ส Easy to Slim
เพียง 2,599 จากปกติ 8,650 บาท
(1 ท่าน/1 สิทธิ์)70%

• ส่วนลดเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่รวมรายการ
  1ท่าน/1สิทธิ์ เท่านั้น
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

ไลฟ์ สปา แอทซี
โรงแรมสปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 
858 ถนนจ�านงภูมิเวท ต.ชะอ�า อ.ชะอ�า 
จ.เพชรบุรี 76120 โทร.032-709-222
www.springfieldresort.com

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

• ส่วนลดส�าหรับโปรแกรมสปา
ส�าหรับแขกที่พักในโรงแรม30%
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ไลฟ์ สปา แอทวิลเลจ
โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา
208,208/1 หมู่ 2 สามพระยา อ.ชะอ�า 
จ.เพชรบุรี 76120 โทร.032-709-222
www.springfieldresort.com

30%

• ส่วนลดส�าหรับโปรแกรมสปา
ส�าหรับแขกที่พักในโรงแรม

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

โอเอซิส สกาย บรีซ สปา
26 ซอยปลักเจ ต.กะรน อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83100 โทร.076-337-777
www.oasisspa.net

โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา
71/10 หมู่ 5 ซ.ภูเก็ตแฟนตาซี ต.กมลา 
อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร.076-337-777 www.oasisspa.net

ส่วนลด 1,000 บาท  
ส�าหรับสปาแพ็คเกจที่มีมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป
• สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์นี้ที่โอเอซิสสปาทุกสาขา
  กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ภูเก็ต และพัทยา 
• ราคาในเมนู ยังไม่ได้รวม TAX และ Service Charge
• กรุณาแสดงบัตรกรุงไทย-แอกซ่าให้พนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
  ทุกครั้ง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• กรุณาส�ารองเวลาล่วงหน้า

 
• 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

โอเอซิส ซีเครทการ์เดน สปา ลากูน่า
47 หมู่ 1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 076-337-777
www.oasisspa.net

โอเอซิส รอยัลไทย สปา
128 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กระทู้
จ.ภูเก็ต 83150 โทร.076-337-777
www.oasisspa.net

โอเอซิสสปา พัทยา
322 หมู่ 12 ถ.ทัพพระยา อ.บางละมุง 
พัทยา จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-364-070 www.oasisspa.net

ส่วนลด 1,000 บาท  
ส�าหรับสปาแพ็คเกจที่มีมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป
• สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์นี้ที่โอเอซิสสปาทุกสาขา
  กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ภูเก็ต และพัทยา 
• ราคาในเมนู ยังไม่ได้รวม TAX และ Service Charge
• กรุณาแสดงบัตรกรุงไทย-แอกซ่าให้พนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
  ทุกครั้ง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• กรุณาส�ารองเวลาล่วงหน้า

ส่วนลด 1,000 บาท  
ส�าหรับสปาแพ็คเกจที่มีมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป
• สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์นี้ที่โอเอซิสสปาทุกสาขา
  กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ภูเก็ต และพัทยา 
• ราคาในเมนู ยังไม่ได้รวม TAX และ Service Charge
• กรุณาแสดงบัตรกรุงไทย-แอกซ่าให้พนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
  ทุกครั้ง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• กรุณาส�ารองเวลาล่วงหน้า

ส่วนลด 1,000 บาท  
ส�าหรับสปาแพ็คเกจที่มีมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป
• สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์นี้ที่โอเอซิสสปาทุกสาขา
  กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ภูเก็ต และพัทยา 
• ราคาในเมนู ยังไม่ได้รวม TAX และ Service Charge
• กรุณาแสดงบัตรกรุงไทย-แอกซ่าให้พนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
  ทุกครั้ง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• กรุณาส�ารองเวลาล่วงหน้า

ส่วนลด 1,000 บาท  
ส�าหรับสปาแพ็คเกจที่มีมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป
• สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์นี้ที่โอเอซิสสปาทุกสาขา
  กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ภูเก็ต และพัทยา 
• ราคาในเมนู ยังไม่ได้รวม TAX และ Service Charge
• กรุณาแสดงบัตรกรุงไทย-แอกซ่าให้พนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
  ทุกครั้ง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• กรุณาส�ารองเวลาล่วงหน้า

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

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

ลูมินัส สปา
เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา 256 หาดดารา
ซ.20 ถ.พัทยา-นาเกลือ เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี 20150 โทร.038-933-888
www.capedarapattaya.com

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

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริม
  การขายอื่นๆ และแพ็คเกจได้
• ทางรีสอร์ทขออนุญาตไม่แจ้งล่วงหน้า
  หากมีการเปลี่ยนแปลง
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ส่วนลดส�าหรับสปา (ไม่รวมแพ็คเกจ)

• ส่วนลดนวดแผนไทยทุกประเภท”

10%

10%



www.krungthai-axa.co.th   15

15%

มาสุมิ สปา
23 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-213-490, 091-069-0469
www.facebook.com/masumispachiangmai

โอเอซิสสปา บ้านแสนดอย
199/135 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองชลประทาน 
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-920-111 www.oasisspa.net

• ส่วนลดส�าหรับสปาทุกเมนู
ทุกแพคเกจ

ส่วนลด 1,000 บาท  
ส�าหรับสปาแพ็คเกจที่มีมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป
• สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์นี้ที่โอเอซิสสปาทุกสาขา
  กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ภูเก็ต และพัทยา 
• ราคาในเมนู ยังไม่ได้รวม TAX และ Service Charge
• กรุณาแสดงบัตรกรุงไทย-แอกซ่าให้พนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
  ทุกครั้ง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• กรุณาส�ารองเวลาล่วงหน้า

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

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

โอเอซิสสปา เชียงใหม่
102 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-920-111
www.oasisspa.net

โอเอซิสสปา ลานนา
4 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.053-920-111
www.oasisspa.net

ส่วนลด 1,000 บาท  
ส�าหรับสปาแพ็คเกจที่มีมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป
• สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์นี้ที่โอเอซิสสปาทุกสาขา
  กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ภูเก็ต และพัทยา 
• ราคาในเมนู ยังไม่ได้รวม TAX และ Service Charge
• กรุณาแสดงบัตรกรุงไทย-แอกซ่าให้พนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
  ทุกครั้ง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• กรุณาส�ารองเวลาล่วงหน้า

ส่วนลด 1,000 บาท  
ส�าหรับสปาแพ็คเกจที่มีมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป
• สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์นี้ที่โอเอซิสสปาทุกสาขา
  กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ภูเก็ต และพัทยา 
• ราคาในเมนู ยังไม่ได้รวม TAX และ Service Charge
• กรุณาแสดงบัตรกรุงไทย-แอกซ่าให้พนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
  ทุกครั้ง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• กรุณาส�ารองเวลาล่วงหน้า

 
• 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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