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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



RESTAURANT
ร้�นอ�ห�ร



KOKEN 
SUSHI & DINING BAR
96 ซอยนราธิวาส 15 แยก 4 ทุ่งมหาเมฆ    
กทม. โทร.02 676 4524

    

    
• วันนี้ -  31 ธันวาคม 2560 

    

    
• วันนี้ -  31 ธันวาคม 2560 

    

    
• วันนี้ -  31 ธันวาคม 2560 (เฉพาะทานที่ร้าน) 

ส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร

ส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร

ส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร

SHIO YOSHOKU CAFe
& Restaurant (Sukhumvit 49)
127 ถนนสุขุมวิท 49/3 คลองตันเหนือ วัฒนา
กทม. โทร.02 662 8378

99 RESTAURANT
BACKYARD CAFe
99 ซอยพระราม 9 (41), ถนนเสรี 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. โทร.02 300 4339

รับฟรี กาแฟ 1 OAK 1 แก้ว 
มูลค่า 90 บาท เมื่อทานครบ 1,000 ขึ้นไป

1 OF A KIND 
4 พระราม 9 ซอย 48 เสรี 8 สวนหลวง 
กทม. 10250 โทร.02 718 3260

    
• วันนี้ -  31 ธันวาคม 2560



ไส้อั่วป้�น้อง 
ถนนคนม่วนวันอาทิตย์ ถนนสันโค้งน่อย    
ตรงข้าม วัดเชตุพน

    

    
• วันนี้ - 31 ธันวาคม  2560 

    

    
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

    

•  กรุณาสำารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน   
• วันนี้ -  31 ธันวาคม 2560 (เฉพาะทานที่ร้าน) 

ส่วนลด 10%
เมื่อทานครบ 1,000

ส่วนลด 5%
เมื่อรับประทานอาหารเกิน 1,500 บาท

ส่วนลด 10% และ 30%  
ในเดือนเกิด  (เฉพาะค่าอาหารและค่าล่องเรือ)

ติ่มซำ�นักวิ่ง  
3/14  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ซอย  2  อำาเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  โทร.089 6530129

CHAOPHRAYA
CRUISE
490 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง  
 กทม. โทร.02 541 5064

    

    
• วันนี้ -  31 ธันวาคม 2560 

ศิรดา 
8/2 ม.2 ต.เกาะยอ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
โทร.074 591 595

ส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร



• วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560 

ส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาท ขึ้นไป

OSITO UNIQUE  
SPANISH
888/23/24 มหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต  
โทร. 02 651 4399

LA MONITA TACO   
TRUCK
ชั้น G สยามพารากอน โทร.092 272 8003

    
• วันนี้ -  30 มิถุนายน 2560

ส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาท ขึ้นไป

ส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาท ขึ้นไป

LA MONITA MEXICAN  
URBAN CANTINA
ชั้น 7 ฮีลิกซ์ควอเทียร์ ดิเอ็มควอเทียร์
โทร.02 003 6238

HONNY SCENE  KITCHEN
THE SCENERY VINTAGE 
FARM
234 ม. 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี    
โทร.081 0006677

    

    
• วันนี้ -  31 ธันวาคม 2560 

• วันนี้ -  30 มิถุนายน 2560

ส่วนลด 12%
เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาท ขึ้นไป



GOODFELLAS 
THONG LO CAFE 
1039-1041 สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา  
กทม 10110 โทร.02 047 1159

    

• แสดงบัตรกรมธรรม์   
• วันนี้ -  31 ธันวาคม 2560 

ส่วนลด 10%
 ทุกเมนูอาหาร-เครื่องดื่ม-กาแฟ

    

    
• วันนี้ -  31 ธันวาคม 2560

ส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร

BRICK BISTRO
2194 โครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ห้อง T05
โทร.02 108 8744

THE BARREL
โครงการเดอะคอมมอน ทองหล่อ 17 
โทร.02 136 8500

    
• วันนี้ -  31 ธันวาคม 2560

ส่วนลด 10%

                        
• วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560

แสดงบัตรกรมธรรม์   

ฟรี SNACK 1 ที่

THE DINER 
ซอยพัฒนาการ 30 หมู่บ้านปัญญาสโมสร  
โทร.02 136 8500 ต่อ 505



BAAGADIN
ซอยสุขุมวิท 31 
โทร.02 662 3813

• วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560

แสดงบัตรกรมธรรม์   

ฟรี SNACK 1 ที่

TORI-TAMA
โครงการ PARKLANE เอกมัยซอย 2 (สุขุมวิท 63)

• วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560

แสดงบัตรกรมธรรม์   

ฟรี SNACK 1 ที่

• วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560 

แสดงบัตรกรมธรรม์   

ฟรี SNACK 1 ที่

ORIHARA SHOTEN
โครงการ PARKLANE เอกมัยซอย 2 (สุขุมวิท 63)
โทร.23820131



บริก�รครบวงจร
สอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์ในกรมธรรม์ขอคำาแนะนำาการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลกรมธรรม์ การกู้เงินในกรมธรรม์ การเบิกถอนเงินปันผลหรือ

เงินจ่ายคืนสะสม

รับประกันโทรกลับ (Call Back Service) 

บริษัทฯ ทราบว่าทุกนาทีของท่านนั้นมีค่า และเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พลาด

ทุกการติดต่อ เราจึงเพิ่มบริการ

ศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์ 
โทร.1159

เพียงเข้าไปที่ www.krungthai-axa.co.th และคลิก icon ติดต่อเรา

ท่านสามารถเลือกวิธีการที่ทางท่านสะดวกรับบริการ

• บริการโทรกลับ หรือ

• ขอรับข้อมูลผ่าน Email

ระบุเรื่องที่ต้องการขอรับบริการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และ Email 

ท่านจะได้รับข้อความยืนยันการตอบกลับ

• รับประกันโทรกลับ โดยหากท่านไม่สะดวกรอสาย 
  เพียงฝากเบอร์ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1159 
  เราจะติดต่อกลับท่านเพื่อให้บริการ หรือ

• ขอรับข้อมูลผ่านอีเมล ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ได้ทุกที่
  ทุกเวลาที่ท่านต้องการ
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