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ข้อกำ�หนดและเงื่อนไข
(สิทธิพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560)

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

รับส่วนลดพิเศษ
เพียงท่านแสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์

• กรุณาแสดงบัตรประจำาตัวผู้ถือกรมธรรม์ของ 
  บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ณ โรงพยาบาล 
  โรงแรม และร้านอาหารต่างๆ ที่เข้าร่วมรายการกับ
  บริษัทฯ ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง 

• กรุณาชำาระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต (ตามเงื่อนไข
  ของแต่ละรายการ) สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ
  เจ้าของบัตรผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น

• กรณีมีปัญหาในการใช้สิทธิ์ ณ โรงพยาบาล 
  สามารถติดต่อที่ Privileged Line 
  โทร. 02 206 5449 หรือ 02 119 4099 
  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

• กรณีมีปัญหาในการใช้สิทธิ์ ณ โรงแรม สปา 
  และ ร้านอาหาร สามารถติดต่อที่ Call Center 
  โทร. 087 132 6789 หรือ 081 744 1119 
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ
  ส่งเสริมการขายอื่นได้



HEALTH & WELLNESS
บำ�บัดรักษ�และดูแลสุขภ�พ



• กรุณาแจ้งสิทธิพิเศษแก่พนักงานรับทราบก่อนเข้าใช้บริการ  
• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

ส่วนลด 15%
สำาหรับ PLUS FACIAL TREATMENT ทุกสูตร 

PLUS CLINIC 
PPLus

Clinic

บีไลฟ์ เฮลท์ 
แอนด์ เวลแนส 
111/20 หมู่ 4 ไชน่าทาวน์ ศาลายาติดกับม.มหิดล 
นครปฐม 73170 โทร.02 408 9416

•  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

ส่วนลด 40%
TREATMENT ผิวหน้า ด้วย ผลิตภัณฑ์ 
DERMALOGICA   ทุก TREATMENT

• จองล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ 
• ยกเว้นค่ายาและปฏิบัติการทางแลป 
•  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

ส่วนลด 15% สำาหรับโปรแกรมสปา

ส่วนลด 10% สำาหรับโปรแกรมอื่นๆ

ดีไอไอ เวลเนส เมด สปา
CENTRAL EMBASSY ชั้น 4 1031 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. โทร.02 160 5850

สาขาวิภาวดี - หลักสี่
99/168-169  อาคารสารัช ตึกเอ ชั้น 3 ซอยสรรพาวุธเบา ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย10 แยก 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
โทร. 02 575 3977 หรือ  087 054 8760 

สาขาลาดพร้าว 71
67/8  ซ.ลาดพร้าว 71  อาคารไดนาสตี้ คอมเพล็กซ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 
โทร. 02 116 9591 หรือ 092 464 9666

สาขาสาทร 
209 ตรอกมานะวิทยา ซ.กรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 
โทร.  02 040 8297  หรือ 087 054 8760

สาขาสุขุมวิท - อุดมสุข
โครงการวันอุดมสุข อาคารดี ชั้น 3 ซอยอุดมสุข 1  ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา  เขตบางนา กทม.
โทร. 02 399 2569 หรือ  095 492 5992

สาขาชลบุรี 
64/22-23   ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จังหวัดชลบุรี 
โทร. 033 671 954 หรือ  094 569 8222



ดีวานา เวอร์ชู สปา
10 ถ.ศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 
โทร.02 236 6788-9 

• จองล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ 
• ยกเว้นค่ายาและปฏิบัติการทางแลป 
•  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

ส่วนลด 15% สำาหรับโปรแกรมสปา

ส่วนลด 10% สำาหรับโปรแกรมอื่นๆ

ดีวานา มาสสาจ 
แอนด์ สปา
7 สุขุมวิท 25  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
โทร.02 661 6784

• กรุณาแสดงบัตรก่อนเข้าใช้บริการ
• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ 
• ยกเว้นค่ายาและปฏิบัติการทางแลป 
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

ส่วนลด 15% สำาหรับโปรแกรมสปา

ส่วนลด 10% สำาหรับโปรแกรมอื่นๆ

ดีวานา คลีนิก 
10 ถ.ศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 
โทร.02 408 9416

• กรุณาแสดงบัตรก่อนเข้าใช้บริการ
• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ 
• ยกเว้นค่ายาและปฏิบัติการทางแลป 
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

ส่วนลด 10% 
สำาหรับทุกโปรแกรม

• กรุณาแสดงบัตรก่อนเข้าใช้บริการ
• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ 
• ยกเว้นค่ายาและปฏิบัติการทางแลป 
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

ส่วนลด 15% สำาหรับโปรแกรมสปา

ส่วนลด 10% สำาหรับโปรแกรมอื่นๆ

ดีวานา ดีวายน์ สปา
103 ทองหล่อ 17 สุขุมวิท 25 แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทร.02 712 8986 

 



โอเอซิสสปา 

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

สิทธิพิเศษ 
ส่วนลด 1,000 บาท 
สำาหรับสปาแพคแกจที่มีมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป 

โอเอซิสสปา เชียงใหม่ 
102 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือว จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053 920 111 

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

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

โอเอซิส โอเรียนทัล ซีเครท สปาย
35 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000 โทร.053 920 111

โอเอซิสสปา บางกอก
64 สุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี) กรุงเทพ 1011 โทร.02 262 2122

โอเอซิสสปา บางกอก
88 สุขุมวิท 51 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทร.02 262 2122

โอเอซิส ซิเครทการ์เดน สปา ลากูน่า
47 หมู่ 1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร.076 337777

โอเอซิส รอยัลไทย สปา
128 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83510 โทร.076 337777

โอเอซิส สกาย บรีซ สปา
26 ซอยปลักเจ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 โทร.076 337777

โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา
71/10 หมู่ 5 ซ.ภูเก็ตแฟนตาซี ต.กมลา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83510 โทร.076 337777 

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



ซิกเนเจอร์ สปา
96/6 ถ.ราชพฤกษ์ โครงการ YOOYEN GARDEN 
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม 10170
โทร.02 408 1699

• กรุณาโทรจองล่วงหน้า  
• วันนี้ -31 ธันวาคม 2560 

สปาฮาวายปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ 
7 ขั้นตอน จ�กร�ค�เดิม 3,500 บ�ท 

เหลือ 2,000 บาท จำากัดวันละ 5 ท่าน

เดอะสการ์เล็ต คลีนิก
สยามพารากอน ชั้น 2 โซน นอร์ธ
โทร.02 610 9372

• วันนี้ -31 ธันวาคม 2560 

ส่วนลด 50%
โปรแกรมยกกระชับหน้า คาง ร่องแก้ม ใต้ตา
เหลือ 12,900 บ�ท/3 ครั้ง (ปกติ 25,500 บาท) 
เพียงแสดงบัตรกรมธรรม์ กรุงไทย-แอกซ่า ก่อนเข้ารับบริการ

เดอะสปา แปซิฟิค ซิต้ีคลับ
อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 30 เลขที่ 142 ถ.สุขุมวิท 
เขตคลองเตย กทม 10110 
โทร.02 653 2450-63 EXT SPA

ส่วนลด 15%
สำาหรับ A LA CARTE SPA MENU

• ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ 
• กรุณาจองล่วงหน้าเท่านั้นและแสดงบัตรกรมธรรม์ กรุงไทย-แอกซ่า เท่านั้น 
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ 
208/1-3 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ ซอย 8) คลองตัน
เหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110 
โทร.085 700 0053

รับส่วนลด จากปกติ กอละ 150 บาท

เหลือเพียง 120 บาท
**เมื่อปลูกตั้งแต่ 1,000 กอ ขึ้นไป

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560


