
พร�ว�ลเลจ ไลฟ� 2561



ส�วนลด 30% สำหรับเลนส� Essilor 

Lens & Time

เซ็นทรัลเว�ลด�    ชั้น 3 ถ.ราชดำร� แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน 
   กทม. โทร 02 646 1322

เดอะคร�สตัลปาร�ค    ถนนประดิษฐ�มนูธรรม แขวงลาดพร�าว 
   เขตลาดพร�าว กทม. โทร 02 515 0735

เซ็นทรัลพลาซ�า   160  ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ  
   เขตบางข�นเทียน  กทม. โทร 02 872 4130

เซ็นทรัลพลาซ�า    79/3 ถนนสาธุประดิษฐ� แขวงช�องนนทร� 
   เขตยานนาวา กทม. โทร 02 673 6448

เซ็นทรัลพลาซ�า  ถนนพระราม 9, แขวงห�วยขวาง 
   เขตห�วยขวาง กทม. โทร 02 103 4522

เซ็นทรัลพลาซ�า 99/99 หมู�ที่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 
   จ.นนทบุร�  โทร 02 101 0337 

เซ็นทรัลพลาซ�า  199/3 หมู�ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ� 
   จ.นนทบุร� โทร 02 106 4828

เซ็นทรัลเฟสติเวล  99/3 หมู�ที่ 4 ต.ฟ�าฮ�าม อ.เมืองเชียงใหม� 
   จ.เชียงใหม� โทร 053 288 891

เซ็นทรัลเฟสติเวล  9 ถนนพัทยา 9 ต.หนองปร�อ 
   อ.บางละมุง จ.ชลบุร� โทร 038 043 328

ทดลองเร�ยนฟร� 1 ครั้ง  (50 สิทธิ์/ป�)
สุข�มว�ท 49             49/9 อาคารแร�กเก็ตคลับ ซอยสุข�มว�ท 49 

  เขตวัฒนา กทม. โทร 02 712 9297-8 

ซอยพร�อมศร�         1 ซอยพร�อมศร� 1  สุข�มว�ท 39
   แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 
  โทร 02 662 7859, 081 622 2799

พระราม 4         ซอยเย็นอากาศ ถนนพระราม 4  เขตสาทร 
  กทม. โทร 083 298 0519

อุดมสุข         1 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน 
           เขตประเวศ กทม. โทร 089 553 6989

Bangkok Dolphins

พร�ว�ลเลจ ไลฟ�
2561 อื่ินๆ

OTHERS

ส�วนลด 20%

Banyan Tree Gallery

พระราม 2

พระราม 3

แกรนด� พระราม 9

แจ�งวัฒนะ   

เวสเกต  

เชียงใหม�  

พัทยา บีช

เร�ยนทำอาหาร ฟร� 1 ชม.
สำหรับเด็ก อายุ 3-5 ขวบ คลาสละ 6-10 คน จำนวน 100 สิทธิ์/ป�

สุข�มว�ท 49        165 อาคารแร�กเก็ตคลับชั้น 2 ซอยสุข�มว�ท 49 
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 
  โทร 02 018 7899, 089 142 1108

เซ็นทรัลป��นเกล�า         อาคารบี ชั้น 8 ห�อง 804 เซ็นทรัลป��นเกล�า 7/1 
  ถ.บรมราชชนนี  เขตบางกอกน�อย  กทม.  
  โทร 02 884 6514, 089 106 5166
เพลินนาร�่มอลล �         ห�อง B 210 ชั้น 2 ถนนวัชรพล แขวงท�าแร�ง 
  เขตบางเขน กรุงเทพฯ   
  โทร 02 136 8187, 081 406 8833

เซ็นทรัลเว�ลด�           ชั้น 6 โซนจ�เนียส แพลนเน็ท ห�อง KZ-14
  ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 
  โทร 02 646 1937, 099 272 7170

A Little Something
โทร 02 018 7899

วัชรพล

21/100  โรงแรมบันยันทร� ถนนสาทรใต� สาทร กทม.
โทร 02 679 1200



เง�อ่นไขในการรับสิทธิประโยชน�
(ต้ังแต�วันน้ีถึง 31 ธันวาคม 2561)

การรับส�วนลดพ�เศษ
เพ�ยงท�านแสดงบัตรผู�ถือกรมธรรม�

• กรุณาแสดงบัตรผู�ถือกรมธรรม�ของบร�ษัทฯ พร�อมบัตรประจำตัวประชาชน
ณ โรงพยาบาลเคร�อข�าย โรงแรม สปา 

และร�านอาหารท่ีร�วมรายการก�อนใช�บร�การทุกคร้ัง 

• กรณีใช�สิทธ์ิ ณ โรงพยาบาล 
ผู�ขอใช�สิทธ์ิต�องเป�นเจ�าของบัตรผู�ถือกรมธรรม�เท�าน้ัน  

และเป�นการชำระด�วยเง�นสดหร�อบัตรเครดิต ตามเง�อ่นไขท่ีระบุไว�

• กรณีมีป�ญหาในการใช�สิทธ์ิ ณ โรงพยาบาล สามารถติดต�อท่ี Privileged Line 
โทร. 02-206-5449 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง

• กรณีมีป�ญหาในการใช�สิทธ์ิ ณ โรงแรม สปา ร�านอาหาร และร�านอ่ืนๆ 
ท่ีเข�าร�วมรายการ สามารถติดต�อท่ี Call Center โทร 085-186-4856 หร�อ 

095-424-6954, Email: privilege.life2018@gmail.com , Line: privilegelife 
วันจันทร�-ศุกร� เวลา 8.30 – 17.30 น.

• สิทธิพ�เศษดังกล�าวข�างต�นไม�สามารถแลกคืนเป�นเง�นสด, 
ใช�เป�นส�วนลดสำหรับการจ�ายเบ้ียประกัน 

หร�อใช�ร�วมกับรายการส�งเสร�มการขายอ่ืนได�

*บร�ษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง�อ่นไขและข�อกำหนดต�างๆ 
ของแคมเปญโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

*กรณีมีข�อโต�แย�งใดๆ คำตัดสินของบร�ษัทฯ ถือเป�นท่ีสิ�นสุด

*เง�อ่นไขเป�นไปตามท่ีบร�ษัทฯ กำหนด ศึกษาเพ��มเติมได�ท่ี www.krungthai-axa.co.th/th/privileged



       ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�: 
โทร. 1159 พร�อมให�บร�การทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง

   

     รับประกันโทรกลับ (Call Back Service): 
หากท�านไม�สะดวกรอสาย เพ�ยงฝากเบอร�ติดต�อผ�านโทร. 1159 

เราจะติดต�อกลับท�านเพ�อ่ให�บร�การ

  

    สอบถามข�อมูลผ�านอีเมล�: 
ได�ท่ี customer.care@krungthai-axa.co.th หร�อผ�านเว็บไซต�บร�ษัทฯ 

     บร�การครบวงจร: 
สอบถามข�อมูลสิทธิประโยชน�ในกรมธรรม� ขอคำแนะนำการเปล่ียนแปลงข�อมูล

กรมธรรม� การกู�เง�นในกรมธรรม� การเบิกถอนเง�นป�นผล เง�นจ�ายคืนสะสม 
หร�อสนใจผลิตภัณฑ�ประกันชีว�ต สุขภาพและการลงทุน

• คุณคือคนสำคัญท่ีสุดสำหรับเรา • 
ร�วมเป�นส�วนหน่ึงของการพัฒนาการบร�การด�วยการร�วมตอบแบบสำรวจ

ความพ�งพอใจท่ีมีต�อการบร�การของกรุงไทย-แอกซ�า ผ�านทางอีเมล�หร�อ SMS 

MyAXA Life ชีว�ตท่ีคุณเลือกได�เพ�ยงปลายนิ�ว 
สมาร�ทแอพพลิเคช่ันใหม�ท่ีจะช�วยให�บร�การ
ลูกค�ากรุงไทย-แอกซ�าผ�านสมาร�ทโฟน

ดาวน�โหลดได�แล�ววันน้ีท้ัง iPhone และ Android


