
พร�ว�ลเลจ ไลฟ� 2561



ส�วนลด 2,000 บาท 
เมื่อซื้อ แพคเกจมูลค�าเกิน 3,900  บาท
จำนวน 100 สิทธิ์ิ์/ป� วันที่ 10 มกราคม -  31 ธันวาคม  2561

โอเอซิสสปา

ฟร�สำหรับ Meso Botox มูลค�า 4,000 บาท
ใช�ได�ตั้งแต�วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2561 
กรุณาจองล�วงหน�าก�อนเข�ารับบร�การ จำนวน 100 สิทธิ์/ป�

99/168-169  อาคารสารัช ตึกเอ ชั้น 3 
ซอยสรรพาวุธเบา แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักส่ี กทม.
โทร 02 575 3977, 087 054 8760

สาขาแจ�งวัฒนะ 102 ถนนศิร�มังคลาจารย� 
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม�  
โทร 053 920 111 

เชียงใหม�

4 ถนนสามล�าน 
ต.พระสิงห� อ.เมือง จ.เชียงใหม�  
โทร 053 920 111 

ลานนา

199/135 หมู�ที่ 3  ถนนเลียบคลองชลประทาน 
ต.แม�เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม�  
โทร 053 920 111 

บ�านแสนดอย

35 ถนนรัตนโกสินทร� 
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม� 
โทร 053 920 111 

โอเร�ยนทัล
ซีเครท สปา

(ซอยสวัสดี)
64 สุข�มว�ท 31 (ซอยสวัสดี ) ถนนสุข�มว�ท 
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.  
โทร 02 262 2122

บางกอก

(สุข�มว�ท 51)
88  ซอยสุข�มว�ท 51 ถนนสุข�มว�ท แขวงคลองตัน 
เขตวัฒนา กทม. 
โทร 02 262 2122

บางกอก

ลากูนา  ภูเก็ต
47 หมู�ที่ 1 ถนนศร�สุนทร 
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
โทร 076 337 777  

ซิเครทการ�เดน

128 หมู�ที่ 3 
ตำบลกมลา อำเภอกระทู� จังหวัดภูเก็ต  
โทร 076 337 777

รอยัลไทย ภูเก็ต

26 ซอยปลักเจ 
ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
โทร 076 337 777

สกาย บร�ซ ภูเก็ต

71/10 หมู�ที่ 5 ซอยภูเก็ตแฟนตาซี  
ตำบลกมลา อำเภอกระทู� จังหวัดภูเก็ต 
โทร 076 337 777

เทอร�ควอยซ�โคฟว�

322 หมู�ที่ 12 ถนนทัพยา 
อำเภอบางละมุง พัทยา จังหวัดชลบุร� 
โทร 038 364 070

พัทยา

67/3 อาคารไดนาสต้ี คอมเพล็กซ� ซ.ลาดพร�าว 71 
ถนนลาดพร�าว เขตวังทองหลาง กทม
โทร 02 116 9591, 092 464 9666

สาขาลาดพร�าว 71

209 ตรอกมานะว�ทยา ซ.กรุงธนบุร� 1 ถ.กรุงธนบุร�  
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 
โทร 02 040 8297, 095 426 2599

สาขาสาทร

โครงการวันอุดมสุข อาคารดี ชั้น 3 ซอยอุดมสุข 1 
ถนนสุข�มว�ท 103 เขตบางนา กทม. 
โทร 02 399 2569, 095 492 5992

สาขาอุดมสุข

64/22-23 ถนนสุข�มว�ท 
อ.เมือง จ.ชลบุร�  
โทร 033 671 954, 094 569 8222

สาขาชลบุร�

71 ถนนรัษฎา 
ต.ตลาดใหญ� อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
โทร 065 056 4510

สาขาภูเก็ต

พลัส คลินิก
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รับสิทธ์ิเลเซอร�กำจัดขนใต�วงแขนในราคา  1,000 บาท 
จากปกติ 3,000 บาท (เฉพาะลูกค�าใหม�เท�านั้น)

Immagini Clinic

รับสิทธ์ิเลเซอร�กำจัดขนใต�วงแขนในราคา  1,000 บาท 
จากปกติ 3,000 บาท (เฉพาะลูกคาใหมเทานั้น)

Daisy Diva Clinic

4, 4/1-2, 4/4 อาคารศูนย�การค�าเซ็นทรัลเว�ลด�  
ชั้น 3 ห�องเลขที่  เอฟ 316 ถนนราชดำร� 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 
โทร 02 613 1334-5

เซ็นทรัลเว�ลด� ชั้น 3

693 อาคารศูนย�การค�าเอ็มควอเทียร� ชั้นที่ 4 
ห�องเลขที่ 4 เอ 07 ถนนสุข�มว�ท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 
โทร 02 003 6188-9

ดิ เอ็มควอเทียร� 

3522 อาคารศูนย�การค�าเดอะมอลล�บางกะป� 
ชั้นที่ 1 ห�องเลขที่ 1 เอส-ซี18เอ 
ถนนลาดพร�าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป� กทม. 
โทร 02 734 3536-7

เดอะมอลล�บางกะป�

4,4/1-4/2,4/4 อาคารศูนย�การค�าเซ็นทรัลเว�ลด� 
ชั้น 5  ห�องเลขที่ B503 และB503/1 ถ.ราชดำร� 
แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กทม. 
โทร 02 251 7451-2

เซ็นทรัลเว�ลด� ชั้น 5

388  อาคารสยามสแควร�วัน  ชั้นที่6  
ห�องเลขที่เอสเอส 6022-6023  ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กทม. 
โทร 02 115 1427-8

สยามสแควร�วัน1091 ศูนย�การค�าเซ็นทรัลพลาซาบางนา ชั้นที่ 3 
ห�อง 304 บี หมู�ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด (กม.3)   
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 
โทร 02 745 7390-1

เซ็นทรัล บางนา

1693 อาคารศูนย�การค�าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร�าว  
ชั้นที่6 ห�องเลขที่ 610,611  ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 
โทร 02 937 1288-9

เซ็นทรัลลาดพร�าว

9/9   ศูนย�การค�าเซ็นทรัลพลาซา  พระราม 9 
ห�องเลขที่ 905  ชั้นที่ 9  ถนนพระราม 9 
แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง  กทม. 
โทร 02 160 3984-5

เซ็นทรัลพระราม  9

7/3 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลทาวเวอร� บี ป��นเกล�า
ห�องเลขที่ 4602 ชั้น 6 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมร�นทร� เขตบางกอกน�อย กทม.
โทร 02 884 9252-3

เซ็นทรัลป��นเกล�า

160  ศูนย�การค�าเซ็นทรัลพลาซา  พระราม 2 
ห�องเลขที่ 209 ชั้นที่ 2 ถนนพระรามทิ� 2 
แขวงแสมดำ  เขตบางข�นเทียน กทม.
โทร 02 872 4167-8

เซ็นทรัล พระราม 2
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21/100  โรงแรมบันยันทร� ถนนสาทรใต� สาทร กทม.
โทร 02 679 1200

ส�วนลด 20%  สำหรับนวด 60 นาที และ 90 นาที 
วันที่ 10 มกราคม -  21 ธันวาคม  2561

บันยันทร� สปา กรุงเทพ



บำบัดรักษาและดูแลสุขภาพ
HEALTH & WELLNESSพร�ว�ลเลจ ไลฟ�

2561

Origins

เซ็นทรัลชิดลม 

เซ็นทรัลลาดพร�าว

เซ็นทรัลบางนา

เซ็นทรัลป��นเกล�า

เซ็นทรัลแจ�งวัฒนะ

เซ็นทรัลพระราม 2

เซ็นทรัลสีลม
คอมเพล็กซ� 

เซ็นทรัลเวสท�เกต

เซ็นทรัลรังสิต 

เซ็นทรัลเฟสติวัล 
อีสต�ว�ลล�

เซน

1027 ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน 
กทม. โทร 02 655 7393

เซ็นทรัลพลาซาลาดพร�าว  ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. โทร 02 937 1004

585  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กทม.  โทร 02 745 7351

7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมร�นทร� 
เขตบางกอกน�อย กทม.  โทร 02 884 7510

99/99 หมู�ท่ี 2 ตำบลบางตลาด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุร�  โทร 02 835 3316

160  ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมดำ  
เขตบางข�นเทียน  กทม.  โทร 02 872 4400

191  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กทม.  โทร 02 632 0062

199/3 หมู�ท่ี 6 ตำบลเสาธงหิน อ.บางใหญ� 
จ.นนทบุร� โทร 02 194 4933

94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิป�ตย� อ.ธัญบุร� 
จ.ปทุมธานี  โทร 02 958 5513

69/3 ถนนประดิษฐ�มนูธรรม แขวงลาดพร�าว 
เขตลาดพร�าว กทม. โทร 02 015 1818

4, 4/5 ถนนราชดำร เขตปทุมวัน 
กทม.  โทร 02 252 7051

สยาม พารากอน  

ดิ เอ็มโพเร�ยม 

เดอะมอลล� บางกะป� 

เดอะมอลล� บางแค  

เดอะมอลล� งามวงศ�วาน  

โรบินสัน พระราม 9 

โรบินสัน อุดรธานี

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม�  

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ� 

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

เทอมินอล 21

991 สยามพารากอน ถนนพระรามท่ี 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน  กทม.  โทร 02 610 7763

622 ถนนสุข�มว�ท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กทม.  โทร 02 664 7685

3522  ถนนลาดพร�าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป� 
กทม.  โทร 02 734 1433

518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กทม.  โทร 02 803 8343

30/39-50 หมู� 2 ถนนงามวงศ�วาน ต.บางเขน อ.เมือง 
จ.นนทบุร�   โทร 02 915 7950

9/8-9, ถนนพระราม 9, แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง 
กทม.  โทร 02 108 1073

277/2 ประจักษ� ต. หมากแข�ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี  โทร 063 203 8590

99/3 หมู�ท่ี 4 ตำบลฟ�าฮ�าม อ.เมืองเชียงใหม� 
จ.เชียงใหม�  โทร 053 288 907

1 ถ.เสน�หานุสรณ� ต.หาดใหญ� อ.หาดใหญ� 
จ.สงขลา โทร 074 339 550

333/99 หมู� 9 ถนนพัทยา 9 ตำบลหนองปร�อ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุร� โทร 038 043 268

88 ซอยสุข�มว�ท 19 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม.  โทร 063 203 8591

รับบร�การปรนนิบัติผิว เพ�่อการฟ��นฟ�ดูแลผิวให�แลดูสุขภาพดี อันเป�นเอกลักษณ�เฉพาะของออร�จ�นส� 25 นาท ีมูลค�า 2,500 บาท
พร�อมรับตัวอย�างผลิตภัณฑ�บำรุงที่เหมาะกับสภาพผิวของคุณ หลังรับบร�การ



เพราะผมสวยเริ่มตนจากหนังศีรษะที่สมดุล อเวดาขอมอบสิทธิพิเศษ
เฉพาะคุณรับบริการวิเคราะหสภาพเสนผม และหนังศีรษะ เวลา 15 นาที 

มูลค�า 1,500 บาท พรอมรับตัวอยางผลิตภัณฑดูแลผมที่
เหมาะกับคุณ หลังรับบริการ

Aveda

บำบัดรักษาและดูแลสุขภาพ
HEALTH & WELLNESSพร�ว�ลเลจ ไลฟ�

2561

สยาม พารากอน 

ดิ เอ็มโพเร�ย่ม                        

ดิ เอ็มควอเทียร�                       

สยาม พารากอน 

เซ็นทรัลชิดลม                        

เซ็นทรัลพัทยา                        

เซ็นทรัลลาดพร�าว                  

เซ็นทรัลบางนา                      

เซ็นทรัลอีสต�ว�ลล�                     

เดอะกรู�ฟ                                

เมกาบางนา

991 สยามพารากอน ถนนพระรามท่ี 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.  โทร 02 610 9656

622 ถนนสุข�มว�ท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กทม.  โทร 063 203 8599

693,695 ถนนสุข�มว�ท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กทม.   โทร 02 003 6491

991 สยามพารากอน ถนนพระรามท่ี 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.  โทร 02 610 7827

1027 ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี 
เขตปทุมวัน กทม.  โทร 02 655 6252

333/99 หมู� 9 ถนนพัทยา 9 ต.หนองปร�อ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุร�  โทร 063 203 8602

1693  ถนนพหลโยธิน แขวง จตุจักร  เขตจตุจักร 
กทม.  โทร 02 937 1871

585  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กทม.  โทร 02 745 7344

69/3 ถนนประดิษฐ�มนูธรรม แขวงลาดพร�าว 
เขตลาดพร�าว กทม.  โทร 02 015 1819

ถนนราชดำร�  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กทม.  โทร 02 613 1423

39 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ  โทร 063 203 8600

Graneda Clinic

รับส�วนลด 60% สำหรับโปรแกรมดูแลหน�า

สาขาเซ็นทรัลพระราม 2

สาขาเดอะมอลล�บางกะป�

สาขาเดอะมอลล�ท�าพระ

สาขาเดอะมอลล�โคราช

สาขาฟ�วเจอร�พาร�ค 

สาขาซีคอนแสควร�  

สาขาบลูพอร�ตหัวหิน

สาขาเมกา บางนา

160 ถนนพระรามสอง 
แขวงแสมดำ เขตบางข�นเทียน 
กทม. โทร 02 115 1427-8

3522 ถ.ลาดพร�าว 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป� 
กทม. โทร 02 363 3368

99 ถ.รัชดาภิเษก (ท�าพระตัดใหม�) 
แขวงบุคคโล เขตธนบุร� 
กทม. โทร 02 477 7152

1242/2 ถนนมิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา โทร 044 390 502

94 ศูนย�การค�า ฟ�วเจอร�พาร�ครังสิต 
ถนนพหลโยธิน ธัญญบุร� 
จ.ปทุมธานี โทร 02 150 9228

55  ถนนศร�นคร�นทร� 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กทม. โทร 02 721 8624

8/89 ซอยหมู�บ�านหนองแก 
ต.หนองแก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีร�ขันธ� โทร 032 908 162

39 ถนนบางนา-ตราด 
ต.บางเสาธง อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ โทร 02 105 1695

ศร�นคร�นทร�

รังสิต

ชั้น 1

ชั้น M

แอท เซ็นทรัลเว�ลด�



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


