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ยิ้มไมหยุด
กับสวนลดสุดพิเศษ

สิทธิพิเศษ

iGrow
INSURED CARD

เพียงแสดงบัตร ไอโกรว

ที่จุดบริการรานคาที่เขารวมโครงการ

สิทธิประโยชนจากบัตร iGrow • รับสวนลดหรือสิทธิพิเศษอ�นๆ เม�อซื้อสินคา/บริการ จากรานคาที่รวมรายการ ที่มีสัญลักษณ iGrow Card เทานั้น 

โดยแสดงบัตร iGrow แกพนักงานทุกคร้ังเม�อใชบริการ • สิทธิพิเศษของบัตรจะมีการเปล่ียนแปลงในแตละป โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชนไดท่ี 

www.krungthai-axa.co.th/th/privileged • บัตร iGrow ไมใชบัตรเครดิตและไมสามารถโอนสิทธิไปยังผูอ�น • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง

สิทธิพิเศษขอกำหนดและเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และเง�อนไขเปนไปตามท่ีบริษัทฯกำหนด กรณีมีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเปนท่ีส้ินสุด

ศูนยลูกคาสัมพันธ

1159



โอเอซิส สปา 

เชียงใหม: 1.โอเอซิสสปา เชียงใหม 2.โอเอซิสสปา ลานนา 3.โอเอซิสสปา บานแสนดอย

4.โอเอซิส โอเรียนทัล ซีเครท สปา กรุงเทพฯ: โอเอซิสสปา บางกอก สุขุมวิท 31

ภูเก็ต: 1.โอเอซิส ซีเครทการเดน สปา ลากูน�า 2.โอเอซิส รอยัลไทย สปา 

3.โอเอซิส สกาย บรีซ สปา 4.โอเอซิส เทอรควอยซ โคฟว สปา พัทยา: โอเอซิสสปา พัทยา

โทร: กรุงเทพฯ 02-262-2122 เชียงใหม 053-920111 พัทยา 038-364070 ภูเก็ต 076-337777 

www.oasisspa.net 

https://www.facebook.com/Oasisfanpage

โอเอซิส สปา

สวนลด

สำหรับสปาแพคเกจ Sweet Dream 1,500++ บาท

20% 
• สิทธิพิเศษนี้ สามารถใชสิทธิ์นี้ที่โอเอซิสสปาทุกสาขากรุงเทพฯ เชียงใหม ภูเก็ตและพัทยา 

• ราคาในเมนู ยังไมไดรวม tax และ service charge

• กรุณาแจงสิทธิพิเศษใหพนักงานรับทราบกอนเขาใชบริการทุกครั้ง

• สปาทรีทเมนตที่ระบุในสิทธิพิเศษไมสามารถเปลี่ยนแปลงรายการได

• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเปนเงินสดได

• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆได

• ระยะเวลาของโครงการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559

• กรุณาสำรองเวลาลวงหนาที่ กรุงเทพฯ 02-262-2122 เชียงใหม 053-920111 พัทยา 038-364070 

และภูเก็ต 076-337777

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560 



อังสนา สปา  

www.angsanaspa.com

www.facebook.com/angsana.spa

อังสนา สปา  

ราคาพิเศษ

(จากราคาปกติ 3,177.90 บาท) สำหรับนวดผอนคลาย Conditioning Massage 60 นาที 

เหมาะสำหรับเด็กอายุระหวาง 7 ถึง 14 ป 

1,999 บาท 

• โปรโมชั่นไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ได

• โปรโมชั่นไมสามารถใชไดระหวางวันที่ 22 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และ 1 ถึง 10 มกราคม 2560

• ราคาพิเศษนี้สำหรับเด็กอายุระหวาง 7 ถึง 14 ปเทานั้น

• กรุณาตรวจสอบเง�อนไขอ�นๆ ไดที่สาขาที่รวมรายการ

• สาขาที่รวมรายการ

   1.อังสนา สปา ดุสิต ธานี ลากูน�า ภูเก็ต  โทร. 076 362 999

   2.อังสนา สปา  ลากูน�า ภูเก็ต โทร. 076 324 101

   3.อังสนา สปา เอาทริกเกอร ลากูน�า ภูเก็ต บีช รีสอรท โทร. 076 325 405

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560



มันดารา สปา แอท เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

231 หมู 3, ไมขาว ถลาง ภูเก็ต 83110

โทร 076 338 000 ตอ 3750-1

www.mspa-international.com

มันดารา สปา แอท 

เจดับบลิว แมริออท 

ภูเก็ต

สวนลด

สำหรับโปรแกรม Mini-Me Massage 

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

15%



อนันตรา สปา แอท อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอรท

43/2 ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป ต.ปาตอง อ.กะทู ภูเก็ต

โทร 076 341 414-5

anantara.com

อนันตรา สปา แอท 

อนันตรา ลายัน 

ภูเก็ต รีสอรท

สวนลด

สำหรับโปรแกรม Mini-Me Massage 

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

15%

SPA



SPA

888 หมู 3 ไมขาว ถลาง ภูเก็ต 83110

168 หมู 6 หาดลายันซอย 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร 076 336 100

anantara.com

อนันตรา สปา แอท 

อนันตรา ไมขาว 

ภูเก็ต วิลลา

ราคาพิเศษ

แพคเกจ Mini-Me + เล็บมือ + เล็บเทา 

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

2,700 บาท 


