
ihealthy
ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ
คุ้มครอง ครอบคลุม

ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา



spa & wellness
สปาและสุขภาพ



Banyan Tree spa & Gallery 
Group (BanGkok) 

20%

รบัสว่นลด

20%

รบัสว่นลดA lA cArte ทรีตเม้นท์ 
เมื่อใช้ครบ 4,000 บาท 
รับเพิ่มคูปองเงินสด 
มูลค่า 500 บาท  
สำาหรับซือ้ของท่ี บันยันทรี แกลลอร่ี



โทร.1159	 	

www.krungthai-axa.co.th

เงื่อนไขการใช้คูปอง
• สิทธิพิเศษนี้สำ�หรับ สม�ชิก iHealthy เท�่นั้น 
• แสดงคูปองพร้อมบัตร iHealthy ก่อนเข�้รับบริก�ร
• คูปอง 1 ใบ ใช้ ได้ 1 ครั้ง
• คูปองนี้ไม่ส�ม�รถทอนหรือแลกเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงส่วนลด และสินค้�หรือบริก�รต�ม    
  คูปองและไม่รับผิดชอบในคว�มเสียห�ยใดๆ   
• ระยะเวล�ก�รใช้คูปอง วันน้ี - 31 ตุล�คม 2560 กรุณ�ทำ�ก�รจองล่วงหน้�     
  และติดต่อสอบถ�มเพ่ิมเติมสำ�หรับข้อกำ�หนดต่�งๆ

Banyan Tree spa & Gallery Group (BanGkok)   

• บันยันทรี สป� กรุงเทพ  21/100 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ    
   ถนนส�ทรใต้ ส�ทร กทม โทร.02 679 1200



harnn heriTaGe spa    
krunGThep  

Cash Voucher 500 บาท  
สำาหรับบริการสปาทรีทเม้นท์ 120 นาที 
สาขาท่ีร่วมรายการ  Zen tower At centrAl world 12 m Fl.  
• โปรโมชั่นนี้ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
• สม�ชิก Harnn วีไอพี ไม่ส�ม�รถใช้สิทธิส่วนลดเพิ่มเติมได ้   
• กรุณ�สำ�รองเข�้รับบริก�รล่วงหน้� 3 วัน    
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทร�บล่วงหน้� 
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เงื่อนไขการใช้คูปอง
• สิทธิพิเศษนี้สำ�หรับ สม�ชิก iHealthy เท�่นั้น 
• แสดงคูปองพร้อมบัตร iHealthy ก่อนเข�้รับบริก�ร
• คูปอง 1 ใบ ใช้ ได้ 1 ครั้ง
• คูปองนี้ไม่ส�ม�รถทอนหรือแลกเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงส่วนลด และสินค้�หรือบริก�รต�ม    
  คูปองและไม่รับผิดชอบในคว�มเสียห�ยใดๆ   
• ระยะเวล�ก�รใช้คูปอง 15 มกร�คม 2560 - 20 ธันว�คม 2560

harnn heriTaGe spa krunGThep     

• สำ�นักง�นใหญ : 29/1 อ�ค�รปิยะเพลส ซอยหลังสวน เพลินจิต ลุมพินี       
   ปทุมวัน กทม. โทร.02 000 0555 www.harnn.com



Meetings, emails and reports - we know you are the busy ones. At Virgin Active, we know  
how precious your time is hence we make sure that every minute you spend working out  
with us really matters.

Whether you are looking to have a great workout, rejuvenate in our Relax & Recovery Zone or  
take a snooze in our sleep pods, we are sure you will be pleasantly surprised at how we can  
introduce fitness and wellness into your life.

As part of our corporate partnership with Krungthai AXA - Perfect Health Solution, 
we invite you to enjoy:

• An extended 7 day all access guest pass to be redeemed from Now until 31/3/2016.

• A complimentary Jumpstart pack worth 1,000 THB.

• Corporate joining rates.

• 50% off Activation Fee + 8% Discount on Weekly Rate until 31/3/2016.

• Program benefits that extend to spouse and partners.

• Invitations to our corporate events including reserved classes, targeted health talks, 
net-working events etc.

• First class corporate privilege pack with a range of privileges/offers

Register by sending name and contact to Waraphan Nittayaprapha Moblie : +66 6 2605 1662 
Email: waraphan.nittayaprapha@virginactive.co.th 

or click below

©Copyright 2016 Virgin Active. All rights reserved.  /  Privacy Policy  /  Terms & Conditions

HELLO!
We would like to hang out with you.

REGISTER

virGin acTive 

สิทธิพ�เศษในการใช้บริการ
ฟ�ตเนสคลับ 3 วัน  
(Free 3 dAYS PASS VoUcHer)
ใช้ได้ที่ VIrGIn ActIVe ทุกสาขาในประเทศไทย  
(หนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์)
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เงื่อนไขการใช้คูปอง
• สิทธิพิเศษนี้สำ�หรับ สม�ชิก iHealthy เท�่นั้น 
• แสดงคูปองพร้อมบัตร iHealthy ก่อนเข�้รับบริก�ร
• คูปอง 1 ใบ ใช้ ได้ 1 ครั้ง
• คูปองนี้ไม่ส�ม�รถทอนหรือแลกเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงส่วนลด และสินค้�หรือบริก�รต�ม    
  คูปองและไม่รับผิดชอบในคว�มเสียห�ยใดๆ   
• ระยะเวล�ก�รใช้คูปอง วันน้ี -  31 ธันว�คม 2560   
• กรุณ�สำ�รองสิทธ์ิล่วงหน้� 1 วัน ส�ม�รถใช้บริก�รได้ช่วง        
  เวล� 08.00 น. - 17.00 น.เท่�น้ัน

virGin acTive      

• เอ็มไพร์ ท�วเวอร์ ช้ัน 2 โทร.02 770 9772
• 689 เอ็มควอเทียร์ ช้อปป้ิง คอมเพล็กซ์ ช้ัน 4 โทร.02 770 9797
• เซ็นทรัลพล�ซ่� เวสต์เกต ช้ัน 4 โทร.02 017 9703    
• สย�มดิสคัฟเวอร่ี ช้ัน 5 โทร.02 017 9777
 


