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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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ร้านอาหาร
เพิ่มรสชาติให้ความสุขของท่าน และคนที่ท่านรักด้วยส่วนลดพิเศษ
จากร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการ
• กรุณาแสดงบัตรสมาชิกกรุงไทย-แอกซ่า ก่อนใช้บริการ
• โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

Dudeffend’s Lounge
โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ
1091/388 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 โทร.02-650-0288 ต่อ 7308
www.ramada-bkk.com

ร้าน สตีฟ คาเฟ่ แอนด์
ครุยซีน อินทาวน์
16 ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 โทร. 02-619-9822
www.stevecafeandcuisine.com/
Steve_Cafe_and_Cuisine_in_Town

ร้าน สตีฟ คาเฟ่ แอนด์
ครุยซีน ริเวอร์ไซต์
68 ถนนศรีอยุธยา ซอยศรีอยุธยา 21 
(เทเวศ์) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 
10300 โทร.02-281-0915, 02-280-2989
www.stevecafeandcuisine.com

10%

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร
เมนู A la carte 

• รับไอศกรีม Steve Cup 1 ถ้วย (รสชาติใดก็ได้) 
มลูค่า 88 บาท ฟร ีเมือ่ทานอาหารครบ 1,000 บาท
ขึ้นไป

• รับไอศกรีม Steve Cup 1 ถ้วย (รสชาติใดก็ได้) 
มลูค่า 88 บาท ฟร ีเมือ่ทานอาหารครบ 1,000 บาท
ขึ้นไป

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

• กรุณาแสดงบัตรก่อนรับสิทธิ์ จ�ากัด 1 บัตร 
  ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 saleslip
• ช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• กรุณาแสดงบัตรก่อนรับสิทธิ์ จ�ากัด 1 บัตร 
  ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 saleslip
• ช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

ส่วนลด  

ร้าน จะกินอย่าบ่น ครุยซีน แอนด์ บาร์
554/1-2 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร.02-282-4003 www.jakinyabon.com

D’MA BANGKOK

• รับไอศกรีม Steve Cup 1 ถ้วย (รสชาติใดก็ได้) 
มลูค่า 88 บาท ฟรี เม่ือทานอาหารครบ 1,000 บาท
ขึ้นไป

• กรุณาแสดงบัตรก่อนรับสิทธิ์ จ�ากัด 1 บัตร 
  ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 saleslip
• ช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
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นนท์นที โฮมสเตย์ แอนด์
เรสเตอร์รองท์
9/69 หมู่ 5 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 โทร.02-879-5452, 092-439-8199
www.nontnatee-resort.com

ป่าสัก คอฟฟี่ช้อป
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 27/2 ม.11 ถ.โรจนะ 
ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร.035-244-333
www.krungsririver.com

10% 10%

• ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร

• ช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น
• จ�ากัด 1 สิทธิ์/1 โต๊ะ/1 บัตร เท่านั้น
• กรุณาแสดงบัตรทุกครั้งก่อนการับสิทธิ์
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

ภัตตาคารอาหารจีน กู่เฉิง 
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 27/2 ม.11 ถ.โรจนะ 
ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร.035-244-333
www.krungsririver.com

สวนริมน�้า 
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 27/2 ม.11 ถ.โรจนะ 
ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร.035-244-333
www.krungsririver.com

ภัตตาคารอิตาเลี่ยน ลิเอโต้  
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 27/2 ม.11 ถ.โรจนะ 
ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร.035-244-333
www.krungsririver.com

ร้านอาหารไอริณ แอนด์
เซเว่นแองเจิล
โรงแรมบอสโซเทล กรุงเทพฯ 55/8-14 
ซอยเจริญกรุง 42/1 บางรัก กรุงเทพฯ 
10500 โทร.02-630-6120
www.bossotelinn.com

• ส่วนลดค่าอาหาร

 
• ส่วนลดเงินสด 10% บัตรเครดิต 5%
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

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

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

 
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
  โปรโมชั่นอื่นๆได้
• ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 • ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

10%

10%

15%

10%

10%

• ส่วนลดค่าอาหาร

• ส่วนลดค่าอาหาร

• ส่วนลดส�าหรับอาหารและ
เครื่องดื่ม

• ส่วนลดค่าอาหาร
 *ไม่รวมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์

• ส่วนลดค่าอาหาร

 
• ส่วนลดเงินสด 10% บัตรเครดิต 5%
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

 
• ส่วนลดเงินสด 10% บัตรเครดิต 5%
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

 
• ส่วนลดเงินสด 10% บัตรเครดิต 5%
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

เกศริน
17/1 ถ.นเรศด�าริห์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
77110 โทร.032-511-339

10%

• ส่วนลดค่าอาหาร
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จัสมิน
12/9 ถ.เสละคาม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
โทร.032-532-545

10%

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร

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

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

• ไม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการส่งเสรมิการ
  ขายอื่นๆ บุฟเฟต์ อาหารเซตและ
  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์้
• ทางรีสอร์ทขออนุญาตไม่แจ้งล่วงหน้า
  หากมีการเปลี่ยนแปลง
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

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

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

อบอาหร่อย
11/176 ถ.เพชรเกษม(ระหว่างซอยหัวหิน 
43 กับ 45) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 
77110 โทร.089-137-535
www.facebook.com/Aobaroi

ห้องอาหารเพียร์ 94
โรงแรมจีหัวหิน รีสอร์ท แอนด์ มอลล์
250/201 ซ.หัวหิน 94 (ซอยแม่เก็บ) 
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร.032-515-199  ต่อ 5
www.ghuahin.com

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

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

• แสดงบัตรกรุงไทย-แอกซ่า
   ก่อนสั่งอาหาร
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหารเมื่อทานครบ
  3,000 บาทขึ้นไป

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหารเมื่อทานครบ
  800 บาทขึ้นไป

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร

• ส่วนลดส�าหรับอาหาร และเครื่องดื่ม 

10%

5%

10%

10%

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร10%

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

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

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

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

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร
• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร10% 10%

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

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร10%
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เมลโลวเบเกอรี่คาเฟ่
เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา 256 หาดดารา 
ซ.20 ถ.พัทยา-นาเกลือ เมืองพัทยา 
จ.ชลบุรี 20150 โทร.038-933-888
www.capedarapattaya.com

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

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

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

• ส่วนลดส�าหรับอาหารและเครื่องดื่ม

• ส่วนลดส�าหรับอาหาร และเครื่องดื่ม     

• ส่วนลดส�าหรับอาหาร และเครื่องดื่ม 

• ส่วนลดส�าหรับเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม

10%

10%

10%

10%

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสรมิการ
  ขายอื่นๆ บุฟเฟต์ อาหารเซตและ
  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์้
• ทางรีสอร์ทขออนุญาตไม่แจ้งล่วงหน้า
  หากมีการเปลี่ยนแปลง
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสรมิการ
  ขายอื่นๆ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์้
• ทางรีสอร์ทขออนุญาตไม่แจ้งล่วงหน้า
   หากมีการเปลี่ยนแปลง
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ไม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการส่งเสรมิการ
  ขายอื่นๆ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์้
• ทางรีสอร์ทขออนุญาตไม่แจ้งล่วงหน้า
   หากมีการเปลี่ยนแปลง
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ไม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการส่งเสรมิการ
  ขายอื่นๆ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์้
• ทางรีสอร์ทขออนุญาตไม่แจ้งล่วงหน้า
   หากมีการเปลี่ยนแปลง
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

ห้องอาหารเดลลิสการ์เด้นท์
โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท
31/71 หมู่ 12 หาดจอมเทียน ถ.สายนา
จอมเทียน ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอ
บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร.038-756-523 - 33
www.jomtiengarden.com

10%

• ส่วนลดค่าอาหาร เมื่อช�าระเงินสด

• ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกต์
   วันหยุดต่อเนื่องหรือเทศกาล และ
   ช่วง Peak Season”
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

ห้องอาหารริมไทร
สเปลนดิด รีสอร์ทแอดจอมเทียน
75/216 หมู่ 12 ถนนเลียบหาดจอมเทียน 
ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 
20260 โทร.038-756-534 - 36
www.splendidthailand.com

• ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกต์
   วันหยุดต่อเนื่องหรือเทศกาล และ
   ช่วง Peak Season
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ส่วนลดค่าอาหาร เครื่องดื่ม
เมื่อช�าระเงินสด10%

ระเบียงสวน
โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท
31/71 หมู่ 12 หาดจอมเทียน ถ.สายนา
จอมเทียน ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอ
บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร.038-756-523-33
www.jomtiengarden.com

ครัวริมทะเล
โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท
31/71 หมู่ 12 หาดจอมเทียน ถ.สายนา
จอมเทียน ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอ
บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร.038-756-523 - 33
www.jomtiengarden.com

10% 10%

• ส่วนลดค่าอาหาร เมื่อช�าระเงินสด • ส่วนลดค่าอาหาร เมื่อช�าระเงินสด

• ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกต์
   วันหยุดต่อเนื่องหรือเทศกาล และ
   ช่วง Peak Season
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกต์
   วันหยุดต่อเนื่องหรือเทศกาล และ
   ช่วง Peak Season
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
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ศรีนวลซีฟู้ด
6/9  ม.4  ต.นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี  20250
โทร.038-237-783  www.facebook.com/Srinuanseafood

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

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

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

• ส่วนลดค่าอาหาร10%

เวียงจันทร์
235/5 ถ.วอล์คกิ้ง สตรีท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260
โทร.038-422-673 

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

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

• ส่วนลดค่าอาหาร • ส่วนลดค่าอาหาร ยกเว้นอาหารสด10% 10%

ร้านอาหาร อรามิส เรสเตอรองเต้
78 หมู่ 10 ถนนกุดคร้า-ผ่านศึก (ทางลัด
กรุงเทพฯ - เขาใหญ่) ต�าบลหมูสี
อ�าเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร.085-679-1331
www.facebook.com/aramisrestaurante

ร้านพงษ์โอชา 2
67/17 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 
จ.ตรัง 92000 โทร.075-217-789

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

 
• ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกต์,
  วันหยุดต่อเนื่องหรือเทศกาล และ
  ช่วง Peak Season
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

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

• ส่วนลดค่าอาหาร เมื่อช�าระเงินสด • ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป10% 10%

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

• ส่วนลดค่าอาหาร10%

พลูคาเฟ่ต์
โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท
31/71 หมู่ 12 หาดจอมเทียน ถนนสายนา
จอมเทียน ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอ
บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร.038-756-523-33
www.jomtiengarden.com

เรือนทะเลบางเสร่
25/1 ม.5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20260
โทร.081-864-8076 www.ruantalay.com

10% 10%

• ส่วนลดค่าอาหาร เมื่อช�าระเงินสด • ส่วนลดค่าอาหาร

• ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกต์
   วันหยุดต่อเนื่องหรือเทศกาล และ
   ช่วง Peak Season
• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
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กาบกล้วย
58/3 ถ.พระบารมี ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 
83150 โทร.076-346-832

แหลมพรหมเทพ
94/6 ม.6 ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83100 โทร.081-537-0954

ไม้หมอนซีฟู้ด แอนด์ 
คาราโอเกะ
9 ซ.3 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83100 โทร.080-519-0990
http://www.maimorn.com

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร 

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร

10%

10%

10%

10%

• 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

บ้านแสงเดือน
2 ม.4 ถ.เทพกษัตรีย์ เกาะแก้ว อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83100 โทร.081-693-1448 

โซเฟีย
32 ถ.หลวงพ่อฉ้วน หาดกะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100  
โทร.076-396-841

10%

• ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร
  ส�าหรับเงินสด

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

ใบบัว
39/5 ถ.พระบารมี ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 
83150 โทร.076-346-832

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

• ส่วนลดค่าอาหาร10%

Don’ Bar B Q
140/12 ตลาดแม่อุบล ถ.นาใน ต.ป่าตอง 
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร.081-396-3491

Karlsson
192/36 ซ.โครงการอรุณน่า กะรน เมือง 
ภูเก็ต 63100 โทร.076-396-952
www.karlsson-karon.com

10% 10%

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหารและ
  เครื่องดื่ม ส�าหรับเงินสด

• ส่วนลดค่าอาหาร เมื่อช�าระเงินสด

• ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 • ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
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ห้องอาหารแพรอท
โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลช พิษณุโลก
99/5 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055-909-999
www.ayaragrandpalacehotel.com

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

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

ครัวสวัสดี
84/2 อาคาร สี่แยกข่วงสิงห์ ถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ล�าปาง) ต�าบลช้างเผือก 
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทร. 053-221-990, 081-671-3962
https://www.facebook.com/ครัวสวัสดี
เชียงใหม่-279692955389169

• ส่วนลดค่าอาหาร ส�าหรับเงินสด10%

ซานาดูผับ แอนด์ เรสเทอรอง
โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่
ชั้น 17 54 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.053-415-222 www.furama.com

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

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

• ส่วนลดค่าอาหารและ
  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

• ส่วนลด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

15%

10%

ร้านอาหารเคียงราง
โรงแรมบอสโซเทล เชียงใหม่ 10/4 ถ.รถไฟ 
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร.053-249-046-7
www.bossotelinn.com

เฮือนโบราณบ้านฮิมปิง
154/1 ตรงข้ามค่ายกาวิละ ถ.เชียงใหม่ 
- ล�าพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 081-724-6332
www.huanboran.com

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

 

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

• ส่วนลดค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
  และแอลกอฮอล์

• ส่วนลดค่าอาหาร ส�าหรับเงินสด10% 10%

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

• ส่วนลดค่าอาหาร10%

ห้องอาหารตะวัน
โรงแรมดวงตะวัน ชั้น 2 132 ถ.ลอยเคราะห์ 
ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 51000
โทร.053-905-000
www.duangtawanhotelchiangmai.com

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

10%
10%

• ส่วนลดค่าอาหารจากราคาปกติ
• ส่วนลดค่าอาหารจากราคาปกติ

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

เกาะลันตาพิซซาเรีย
5/5 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 5 ต.สุเทพ 
เมือง เชียงใหม่ 50200
โทร.053-212-022
www.facebook.com/kohlantapizza
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ข้าวกับแกง
164/110 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร.053-818-991, 084-614-3040

Story House
1/14 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.081-298-8909   
www.facebook.com/storyhouse.
chiangmai

• ส่วนลดส�าหรับค่าอาหาร

• ส่วนลด เฉพาะอาหาร
เมื่อครบ 1,000 บาทขึ้นไป

• ส่วนลดส�าหรับอาหาร 10%

10%

10%

• 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

วังกุ้งลีน่า
149/53 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.081-883-2482 
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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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