คำถำม-คำตอบ โครงกำรกรุ งไทย-แอกซ่ ำ พริวิเลจ
1. คำถำม ลูกค้ ำที่มีสิทธิเข้ ำร่ วมโครงกำรกรุ งไทย-แอกซ่ ำ พริ วิเลจ (KTAXA Privilege Project) มีเงื่อนไขอย่ ำงไร
คำตอบ
รายละเอียดเงื่อนไขแยกตามโปรแกรมดังนี ้
 กรุ งไทย-แอกซ่ ำ ออนเนอร์ โปรแกรม
 เป็ นผู้ชาระเบี ้ยที่กรมธรรม์ รายบุคคลยังมีผลบังคับและยังอยู่ในสถานะชาระเบี ้ย
 เป็ นลูกค้ าปั จจุบนั ของกรุงไทย-แอกซ่าที่มีการชาระเบี ้ยเข้ ามาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 และมียอดชาระ
เบี ้ยประกันรวมในปี 2561 ตั ้งแต่ 250,000 บาท ขึ ้นไป
 การคานวณเบี ้ยเพื่อแบ่งสถานะระดับของลูกค้ ามีรายละเอียดดังนี ้
o คานวณจากยอดรวมของเบี ้ยประกันภัยที่ชาระมาในปี 2561 ทุกกรมธรรม์ที่ลกู ค้ าเป็ นผู้ชาระเบี ้ย
(Policy Owner) โดยเป็ นกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับและอยู่ในสถานะชาระเบี ้ยในปี 2562
o การคานวณเบี ้ยประกันภัยรวมรายปี ขึ ้นกับแบบประกันภัยหลัก
- กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นแบบเบี ้ยประกันภัยรายงวด (Regular
Premium) จะนับ 100% ของค่าเบี ้ยประกันรวมรายปี และ
- กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครั ้งเดียว (Single
Premium) จะนับ 10% ของค่าเบี ้ยประกันรวมรายปี
- ไม่นบั รวมเบี ้ยจากประกันภัยประเภท MRTA , GLTSP และ PA
- ไม่นบั รวมกรมธรรม์ที่เป็ นประกันภัยกลุม่
 กรุ งไทย-แอกซ่ ำ พรี เมียร์ โปรแกรม
 เป็ นผู้ชาระเบี ้ยที่กรมธรรม์ รายบุคคลยังมีผลบังคับและยังอยู่ในสถานะชาระเบี ้ย
 เป็ นลูกค้ าปั จจุบนั ของกรุงไทย-แอกซ่าที่มีการชาระเบี ้ยเข้ ามาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 และมียอดชาระ
เบี ้ยประกันรวมในปี 2561 ไม่เกิน 250,000 บาท หรือ เป็ นลูกค้ าใหม่ของกรุ งไทย-แอกซ่าในปี 2562 โดยไม่
คานึงถึงยอดชาระเบี ้ยประกัน
 การคานวณเบี ้ยเพื่อแบ่งสถานะระดับของลูกค้ ามีรายละเอียดดังนี ้
o คานวณจากยอดรวมของเบี ้ยประกันภัยที่ชาระมาในปี 2561 ทุกกรมธรรม์ที่ลกู ค้ าเป็ นผู้ชาระเบี ้ย
(Policy Owner) โดยเป็ นกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับและอยู่ในสถานะชาระเบี ้ยในปี 2562
o การคานวณเบี ้ยประกันภัยรวมรายปี ขึ ้นกับแบบประกันภัยหลัก
 กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นแบบเบี ้ยประกันภัยรายงวด (Regular
Premium) จะนับ 100% ของค่าเบี ้ยประกันรวมรายปี และ
 กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครั ้งเดียว (Single
Premium) จะนับ 10% ของค่าเบี ้ยประกันรวมรายปี
 ไม่นบั รวมเบี ้ยจากประกันภัยประเภท MRTA , GLTSP และ PA
 ไม่นบั รวมกรมธรรม์ที่เป็ นประกันภัยกลุม่

2. คำถำม มีกำรแบ่ งกลุ่มลูกค้ ำเป็ นกี่กลุ่ม และแบ่ งอย่ ำงไร
คำตอบ มีการแบ่งกลุ่มลูกค้ าตามยอดเบี ้ยประกันรวมทุกกรมธรรม์ที่เข้ าเงื่อนไขการคานวณที่บริษัทกาหนดของผู้ชาระ
เบี ้ยประกัน แยกตามโปรแกรม ดังแสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

KTAXA Premier

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver
Classic
Gold
Silver
Classic

ยอดเบีย้ รวม (บำท)
ตั ้งแต่ 10,000,000 ขึ ้นไป
5,000,000 – 9,999,999
1,000,000 – 4,999,999
250,000 – 999,999
100,000 – 249,999
50,000 – 99,999
น้ อยกว่า 50,000

3. คำถำม กำรคำนวนเบีย้ ประกันรวมรำยปี ต่ อผู้ชำระเบีย้ เพื่อแบ่ งระดับสถำนะในโครงกำร
คำตอบ การคานวนค่าเบี ้ยประกันรวมรายปี ขึ ้นกับแบบประกันภัยหลัก กรณีแบบประกันภัยหลักเป็ นแบบเบี ้ยประกันภัย
รายงวด (Regular Premium) จะนับ 100% ของค่าเบี ้ยประกันรวมรายปี และกรณีแบบประกันภัยหลักเป็ นแบบเบี ้ย
ประกันภัยแบบชาระครั ้งเดียว (Single Premium) จะนับ 10% ของค่าเบี ้ยประกันรวมรายปี ทั ้งนี ้จะคานวณเบี ้ยเฉพาะ
กรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่และยังมีการชาระเบี ้ยประกันในปี 2562 เท่านั ้น สามารถดูตวั อย่างการคานวนเบี ้ยประกันภัยได้
ตามตารางด้ านล่าง
ตัวอย่างตารางการซื ้อผลิตภัณฑ์ การคานวณเบี ้ยประกันรวมรายปี (APE) และเงื่อนไขการเข้ าโครงการ
ผลิตภัณฑ์ = เบีย้ กรมธรรม์ (บำท) / สถำนะ

1.
2.
3.
4.
1.

IGROW = 257,761/ PREMIUM PAYING (1)
PWLNP85 = 380,675/ PREMIUM PAYING (1)
PL05 = 6,104,485 / PREMIUM PAYING (1)
R65 = 701,039 / LAPSED (4)
R01 = 3,000,000 / PREMIUM PAYING (1)

1.
2.

25PG = 90,497 /REDUCED PAID UP INSURANCE (6)
PWLNP85 = 38,690/ PREMIUM PAYING (1)

APE
เบีย้ ประกัน
รวมรำยปี
(บำท)
6,742,921

APE ใน
โครงกำร
(บำท)

โปรแกรม สถำนะระดับ

หมำยเหตุ

6,742,921

KTAXA Honor Gold

3,000,000

300,000

KTAXA Honor Classic

129,187

38,690

KTAXA Premier
- Classic

ทุกกรมธรรม์เป็ นเบี ้ยประกันรายงวด
(Regular Premium) นับ 100%
เฉพาะกรมธรรม์ที่ 1-3 ที่มีผลบังคับ
และสถานะ 1
กรมธรรม์นี ้เป็ นแบบชาระเบี ้ยครัง้
เดียว (Single Premium) นับ 10%
ของค่าเบี ้ยประกันรวมรายปี จะได้
300,000 APE
25PG ไม่เข้ าเงื่อนไขโครงการ
เนื่องจากไม่ใช่ สถานะ 1 เบี ้ยจะถูก
คานวณจาก PWLNP85 เพียง
กรมธรรม์เดียว (Regular Premium)

4. คำถำม ลูกค้ ำใหม่ ท่ ีมีกรมธรรม์ ประกันชีวิตฉบับแรกในปี 2562 จะได้ เข้ ำร่ วมโครงกำรหรื อไม่
คำตอบ ลูกค้ าใหม่ที่เป็ นผู้ชาระเบี ้ยทุกคนในปี 2562 จะได้ เข้ าร่ วมโครงการใน โปรแกรม KTAXA Premier ในสถานะ
ระดับ Classic ไม่ว่าจะมียอดชาระเบี ้ยในปี 2562 เท่าไหร่ก็ตาม และจะได้ รับการปรับสถานะระดับใหม่จากยอดรวมเบี ้ย
ปี 2562 สาหรับรอบโครงการปี 2563
5. คำถำม หำกลูกค้ ำที่เข้ ำร่ วมโครงกำรอยู่แล้ วซือ้ กรมธรรม์ เพิ่มในปี 2562 จะได้ รับกำรปรั บสถำนะระดับหรื อไม่
คำตอบ ลูกค้ าจะยังไม่ถกู ปรับสถานะระดับจนกว่าจะถึงรอบโครงการปี 2563 ยอดเบี ้ยที่ลกู ค้ าชาระทุกกรมธรรม์ในปี
2562 จะถูกนามาคานวนเบี ้ยรวมสาหรับปรับสถานะระดับใหม่ให้ กบั ลูกค้ าในรอบโครงการ 2563 ตามเงื่อนไขที่บริษัท
กาหนด
ตัวอย่าง
นายความสุข ซื ้อกรมธรรม์กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 1 ฉบับ โดยชาระค่าเบี ้ยประกันเมื่อปี 2561 เป็ นจานวนเงิน
220,000 บาท ในเวลาต่อมา วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายความสุขได้ ซื ้อกรมธรรม์ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพิ่มอีก 1
ฉบับ โดยชาระค่าเบี ้ยประกัน 880,000 บาท ในปี 2562 รวมค่าเบี ้ยประกันที่นายความสุขชาระทั ้งหมดคือ 1,100,000
บาท การเข้ าร่วมโปรแกรมของนายความสุขจะเป็ นดังนี ้
- ในปี 2562 นายความสุขจะได้ เข้ าร่วมโปรแกรม KTAXA Premier ที่สถานะระดับ Gold
- ในปี 2563 นายความสุขจะได้ เข้ าร่วมโปรแกรม KTAXA Honor ที่สถานะระดับ Silver
6. คำถำม หำกลูกค้ ำเป็ นผู้ชำระเบีย้ เท่ ำนัน้ และไม่ ได้ ถอื กรมธรรม์ ใดๆ เลย จะได้ เข้ ำร่ วมโครงกำรหรื อไม่
คำตอบ ได้ เข้ าร่วมโครงการ โดยสถานะระดับของลูกค้ าจะถูกคานวนจากเบี ้ยรวมของทุกกรมธรรม์ที่ชาระเบี ้ยมาในปี
2561 และกรมธรรม์นั ้นมีสถานะชาระเบี ้ยอยู่ในปี 2562
7. คำถำม หำกลูกค้ ำเป็ นผู้ถือกรมธรรม์ เท่ ำนัน้ และไม่ ได้ เป็ นผู้ ชำระเบีย้ เลยแม้ แต่ กรมธรรม์ เดียว จะได้ เข้ ำร่ วม
โครงกำรหรื อไม่
คำตอบ ไม่ได้ เข้ าร่ วมโครงการ

8. คำถำม เมื่อไหร่ ที่ลูกค้ ำจะได้ รับของขวัญวันเกิด
คำตอบ ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับของขวัญวันเกิดสามารถเลือกของขวัญวันเกิดได้ 1 รายการจากตัวเลือกที่แตกต่างกัน
ตามโปรแกรมและสถานะระดับ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
Program

สถำนะระดับ
Platinum



 เค้ ก S&P
 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 1,000 บาท

Gold

 เค้ ก S&P
 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 800 บาท

Silver

 เค้ ก S&P
 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 500 บาท

Classic
Gold

 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 300 บาท

KTAXA Honor

KTAXA Premier

ตัวเลือกของขวัญวันเกิด

 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 100 บาท

ลูกค้ าสามารถเริ่มรับของขวัญวันเกิดได้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ของเดือนเกิดของลูกค้ า

 ลูกค้ าที่มีวนั คล้ ายวันเกิดอยู่ในช่วงเดือน มกราคม ถึง กรกฏาคม 2562 สามารถรับของขวัญวันเกิดได้
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562


ลูกค้ าที่มีวนั คล้ ายวันเกิดในเดือน สิงหาคม – ธันวาคม สามารถรับของขวัญวันเกิดได้ เฉพาะในเดือน
เกิดเท่านั ้น



ของขวัญวันเกิดจะถูกจัดส่งให้ ลกู ค้ าในรูปแบบบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็ปไซต์ของ
กรุงไทย-แอกซ่า พริ วิเลจ (https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com) โดยลูกค้ าจะสามารถรับ
ของขวัญได้ หลังจากลงทะเบียนและล็อกอินเข้ าใช้ งานเว็ปไซต์แล้ วเท่านั ้น



ลูกค้ าสามารถเลือกของขวัญได้ เองตามตัวเลือกที่แสดงในหน้ าเว็บไซต์ ทั ้งนี ้มูลค่าของขวัญวันเกิดนั ้น
จะขึ ้นอยู่กบั สถานะระดับของลูกค้ า
นับการใช้ สทิ ธิ์เมื่อลูกค้ ากดปุ่ ม “ยืนยันใช้ สทิ ธิ์” บนเว็บไซต์ของโครงการ และเมื่อลูกค้ ายืนยันการใช้
สิทธิ์แล้ วจะถือว่าลูกค้ าได้ มีการใช้ สทิ ธิ์นั ้นแล้ ว




หลังจากลูกค้ ากดรับของขวัญวันเกิดแล้ ว จะมีเงื่อนไขในการใส่รหัส OTP ตามรายละเอียด้ านล่างนี ้
o หากลูกค้ ายังไม่เคยทาการใส่รหัส OTP ลูกค้ าต้ องใส่รหัส OTP เพื่อตรวจสอบเบอร์ มือถือที่
ลูกค้ าใช้ ว่าตรงกับข้ อมูลในระบบของบริษัทฯ ก่อนจึงจะสามารถรับของขวัญวันเกิดได้
o หากลูกค้ าเคยทาการใส่รหัส OTP ในการรับสิทธิพิเศษมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว ลูกค้ าสามารถรับ
ของขวัญวันเกิดได้ โดยไม่ต้องใส่รหัส OTP
o หากลูกค้ าเคยทาการใส่รหัส OTP ในการรับสิทธิพิเศษมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ทาการ
เปลีย่ นแปลงเบอร์ มือถือกับทางบริษัทลูกค้ าต้ องใส่รหัส OTP ก่อนจึงจะสามารถรับของขวัญ
วันเกิดได้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญวันเกิดหลังจากที่ลกู ค้ าได้ ทาการกดรับสิทธิ์
เรียบร้ อยแล้ ว
 ลูกค้ า 1 ท่านได้ รับของขวัญวันเกิด 1 สิทธิ์ไม่ว่าจะมีหลายกรมธรรม์ก็ตาม
9. คำถำม เมื่อไหร่ ที่ลูกค้ ำจะได้ รับของขวัญเยี่ยมไข้
คำตอบ ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับของขวัญเยี่ยมไข้ สามารถเลือกของขวัญเยี่ยมไข้ ได้ 1 รายการจาก 3 ตัวเลือกดังต่อไปนี ้
- บัตรกานัล Villa Market
- บัตรกานัล Tesco Lotus
- บัตรกานัล Central Gift Card
 มูลค่าของบัตรของขวัญนั ้นจะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แ สดงในตาราง
ด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

KTAXA Premier

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver
Classic
Gold
Silver

มูลค่ ำบัตรของขวัญ (บำท)
1,000
500
300
200
100
100

 ลูกค้ าที่จะได้ รับของเยี่ยมไข้ ต้องเข้ าเงื่อนไขตามรายละเอียดด้ านล่างนี ้
o เป็ นผู้ชาระเบี ้ยที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายสามัญทุกประเภท ที่แนบสัญญาเพิ่มเติมค่า
รักษาพยาบาลยกตัวอย่างเช่น สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลพิเศษ (Smart Medicare
Plus Rider ), แบบประกันชีวติ และสุขภาพ iHealthy หรือ แบบประกันชีวิตและสุขภาพ
Flexi Health
o สถานะกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับอยู่และอยู่ในสถานะชาระเบี ้ย
o ผู้ชาระเบี ้ยเข้ ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลคู่สญ
ั ญาของบริษัทฯ ภายใน
ระยะเวลาของโครงการ (ตั ้งแต่เริ่มต้ นไปจนถึงวันสิ ้นสุดของโครงการ)
o ต้ องแจ้ งความประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิ์ในสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลข้ างต้ น และได้ รับการ
อนุมตั ิแล้ วเท่านั ้นทั ้งในกรณีที่เป็ นการให้ บริการสินไหมผ่านช่องทางพิเศษแฟกซ์เคลม (Fax
Claim) และ การเบิกเงินคืนในกรณีสารองจ่าย (Reimbursement)
 ลูกค้ า 1 ท่านได้ รับของขวัญเยี่ยมไข้ 1 สิทธิ์ตลอดโปรแกรมในแต่ละปี
 บริษัทจะส่ง SMS เพื่อมอบของขวัญเยี่ยมไข้ ให้ ภายใน 2 อาทิตย์หลังจากวันที่ลกู ค้ าแจ้ งความประสงค์
ใช้ สทิ ธิ์ในสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
 ลูกค้ าจะได้ รับ SMS เยี่ยมไข้ ข้อความดังต่อไปนี ้

o บริษัทฯ ขอให้ ท่านลูกค้ าหายจากการเจ็บป่ วย และมีสขุ ภาพแข็งแรง กรุณาคลิก (URL) เพื่อ
เข้ าระบบและรับของขวัญเยี่ยมไข้ สดุ พิเศษจากกรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต *ของขวัญนี ้มี
อายุถงึ วันที่(ExpDate)
 เพื่อรับของขวัญเยี่ยมไข้ ลกู ค้ าต้ องกด link ใน SMS เพื่อเข้ าสูห่ น้ าเว็บไซด์ของโครงการ และทาการ
ลงทะเบียน(สาหรับครั ้งแรก) หรือ ล๊ อกอินเข้ าใช้ งานเว็บไซด์ ของโครงการก่อนจึงจะสามารถรับ
ของขวัญเยี่ยมไข้ ได้
 ของขวัญเยี่ยมไข้ จะเป็ นรูปแบบบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็ปไซต์ของ กรุงไทย-แอกซ่า พริ
วิเลจ (https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com) โดยลูกค้ าสามารถเลือกของเยี่ยมไข้ ได้ เอง
ตามตัวเลือกที่แสดงในหน้ าเว็บไซต์ ทั ้งนี ้มูลค่าของเยี่ยมไข้ นั ้นจะขึ ้นอยู่กบั สถานะระดับของลูกค้ า
 นับการใช้ สทิ ธิ์เมื่อลูกค้ ากดปุ่ ม “ยืนยันใช้ สทิ ธิ์” บนเว็บไซต์ของโครงการ และเมื่อลูกค้ ายืนยันการใช้
สิทธิ์แล้ วจะถือว่าลูกค้ าได้ มีการใช้ สทิ ธิ์นั ้นแล้ ว
 หลังจากลูกค้ ากดรับของขวัญเยี่ยมไข้ แล้ ว จะมีเงื่อนไขในการใส่รหัส OTP ตามรายละเอียด้ านล่างนี ้
o หากลูกค้ ายังไม่เคยทาการใส่รหัส OTP ลูกค้ าต้ องใส่รหัส OTP เพื่อตรวจสอบเบอร์ มือถือที่
ลูกค้ าใช้ ว่าตรงกับข้ อมูลในระบบของบริษัทฯ ก่อนจึงจะสามารถรับของขวัญเยี่ยมไข้ ได้
o หากลูกค้ าเคยทาการใส่รหัส OTP ในการรับสิทธิพิเศษมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว ลูกค้ าสามารถรับ
ของขวัญเยี่ยมไข้ ได้ โดยไม่ต้องใส่รหัส OTP
o หากลูกค้ าเคยทาการใส่รหัส OTP ในการรับสิทธิพิเศษมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ทาการ
เปลีย่ นแปลงเบอร์ มือถือกับทางบริษัทลูกค้ าต้ องใส่รหัส OTP ก่อนจึงจะสามารถรับของขวัญ
เยี่ยมไข้ ได้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญเยี่ยมไข้ หลังจากที่ลกู ค้ าได้ ทาการกดรับสิทธิ์
เรียบร้ อยแล้ ว
 ลูกค้ าสามารถรับของขวัญเยี่ยมไข้ ได้ ภายใน 60 วันหลังจากที่บริษัทฯ ส่งข้ อความ SMS ถึงลูกค้ า หาก
เลยระยะเวลาที่กาหนดถือว่าลูกค้ าสละสิทธิ์ ในการรับของขวัญเยี่ยมไข้
 ลูกค้ า 1 ท่านได้ รับของขวัญเยี่ยมไข้ 1 สิทธิ์ไม่ว่าจะมีหลายกรมธรรม์ก็ตาม

10. คำถำม ประเภทของสิทธิพิเศษมีอะไรบ้ ำง
คำตอบ ประเภทของสิทธิพิเศษที่ลกู ค้ าจะได้ รับในโครงการ มีดงั นี ้
 สิทธิพิเศษกำรจอง
เป็ นสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้ าในโปรแกรม KTAXA Honor แจ้ งความประสงค์ใช้ สทิ ธิ์โดยการจอง เช่น
จองตรวจสุขภาพ, จองใช้ บริ การรถลีมซู ีน หรือ จองเพื่อเข้ าใช้ บริการนวด เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 สิทธิพิเศษประเภทนี ้จะมีการจากัดปริมาณตามเงื่อนไขของโครงการ โดยลูกค้ าแต่ละท่าน
จะได้ รับสิทธิ์และจานวนสิทธิ์แตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั ระดับสถานะของลูกค้ า
 ลูกค้ าสามารถแจ้ งความประสงค์ใช้ สทิ ธิ์ได้ 2 ช่องทางคือ
o ทางโทรศัพท์ ติดต่อทีม Concierge ที่เบอร์ 02-118-3095 หรือ
o ทางเว็บไซต์ KTAXA Privilege
 สาหรับการแจ้ งความประสงค์ใช้ สทิ ธิ์ทาง เว็บไซต์ KTAXA Privilege ลูกค้ าต้ องทาการ
ลงทะเบียน (สาหรับครั ้งแรก) หรือ login เข้ าสูร่ ะบบก่อนกดรับสิทธิ์
 หลังจากลูกค้ ากดรับสิทธิ์ ลูกค้ าต้ องใส่รหัส OTP เพื่อตรวจสอบเบอร์ มือถือที่ลกู ค้ าใช้ ว่า
ตรงกับข้ อมูลในระบบของบริษัทฯ ก่อนจึงจะสามารถใช้ สทิ ธิ์ได้
 การตรวจสอบเบอร์ มือถือนี ้จะทาแค่ครั ้งแรกของการรับสิทธิ์เท่านั ้น หากลูกค้ ามีการกดรับ
สิทธิ์ครัง้ ต่อไปด้ วยเบอร์ มือถือเบอร์ เดิมลูกค้ าไม่ต้องใส่รหัส OTP
 หากลูกค้ ามีการเปลีย่ นแปลงเบอร์ มือถือกับทางบริษัทฯ เมื่อกดรับสิทธิ์ครัง้ ต่อไป ระบบจะ
ให้ ทาการใส่รหัส OTP ใหม่อีกครั ้งเพื่อตรวจสอบเบอร์ มือถือก่อนรับสิทธิ์
 การจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสถานะการจองบน เว็บไซต์ ของโครงการเปลี่ยนจาก “รอการ
ยืนยัน” มาเป็ น “ยืนยัน” เท่านั ้น และลูกค้ าจะได้ รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
 เงื่อนไขในการใช้ สทิ ธิ์และตัดสิทธิ์ การจองในแต่ละรายการจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป
ขึ ้นกับสิทธิพิเศษและร้ านค้ า ลูกค้ าสามารถดูได้ รายละเอียดได้ ที่หน้ ารายละเอียดของสิทธิ
พิเศษการจองแต่ละรายการบน เว็บไซต์ ของโครงการ
 สิทธิพิเศษแบบคอมพลิเมนทำรี Complimentary
เป็ นสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้ าในโปรแกรม KTAXA Honor และ KTAXA Premier ทุกสถานะระดับ โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
 สิทธิพิเศษประเภทนี ้จะมีการจากัดปริมาณและระยะเวลาในการรับสิทธิ์
 ลูกค้ า 1 ท่าน สามารถรับสิทธิพิเศษ complimentary ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ไตรมาส
 ลูกค้ ากดรับสิทธิพิเศษประเภทนี ้ได้ ทาง เว็บไซต์ KTAXA Privliege
 นับการใช้ สทิ ธิ์เมื่อลูกค้ ากดปุ่ ม “ยืนยันใช้ สทิ ธิ์ ” ในหน้ า “คุณยืนยันที่จะใช้ สทิ ธิพิเศษ
หรือไม่” บน เว็บไซต์ ของโครงการ และเมื่อลูกค้ ายืนยันการใช้ สทิ ธิ์ แล้ วจะถือว่าลูกค้ าได้ มี
การใช้ สทิ ธิ์นั ้นแล้ ว

 หลังจากลูกค้ ากดรับสิทธิ์ ลูกค้ าต้ องใส่รหัส OTP เพื่อตรวจสอบเบอร์ มือถือที่ลกู ค้ าใช้ ว่า
ตรงกับข้ อมูลในระบบของบริษัทฯ ก่อนจึงจะสามารถใช้ สทิ ธิ์ได้
 การตรวจสอบเบอร์ มือถือนี ้จะทาแค่ครั ้งแรกของการรับสิทธิ์เท่านั ้น หากลูกค้ ามีการกดรับ
สิทธิ์ครัง้ ต่อไปด้ วยเบอร์ มือถือเบอร์ เดิมลูกค้ าไม่ต้องใส่รหัส OTP
 หากลูกค้ ามีการเปลีย่ นแปลงเบอร์ มือถือกับทางบริษัทฯ เมื่อกดรับสิทธิ์ครัง้ ต่อไป ระบบจะ
ให้ ทาการใส่รหัส OTP ใหม่อีกครั ้งเพื่อตรวจสอบเบอร์ มือถือก่อนรับสิทธิ์
 สิทธิพิเศษแบบส่ วนลดร้ ำนค้ ำ
เป็ นสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้ าในโปรแกรม KTAXA Honor และ KTAXA Premier ทุกสถานะระดับ
สามารถใช้ สทิ ธิพิเศษส่วนลดจากร้ านค้ า ร้ านอาหาร โรงแรม หรือ โรงพยาบาลที่เป็ นพันธมิตรกับ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
o สิทธิพิเศษประเภทนี ้ไม่มีการจากัดจานวนสิทธิ์ ลูกค้ าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ ไม่จากัด ทั ้งนี ้
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละสิทธิพิเศษนั ้นๆ เป็ นสาคัญ
o สิทธิพิเศษประเภทนี ้อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงระยะเวลาในการรับสิทธิ์และรายละเอียด
ของสิทธิพิเศษได้ ตามช่วงเวลา
o ลูกค้ ากดรับสิทธิพิเศษประเภทนี ้ได้ ทาง เว็บไซต์ KTAXA Privliege
o ไม่มีการใส่รหัส OTP สาหรับสิทธิพิเศษประเภทนี ้

11. คำถำม ลูกค้ ำสำมำรถเข้ ำใช้ งำนเว็บไซด์ ของโครงกำรได้ อย่ ำงไร
คำตอบ ลูกค้ าสามารถเข้ าใช้ งานเว็บไซด์ของโครงการได้ จากช่องทางดังต่อไปนี ้



เมนูสทิ ธิพิเศษ ที่ LINE Official ของบริษัทฯ ที่เมนูสทิ ธิพิเศษ
เว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่เมนูหลักบริ การลูกค้ า จากนั ้นเลือกเมนูย่อยสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้ า




พิมพ์ชื่อ URL ของเว็บไซด์ที่ Browser (https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com)
QR Code ตามสือ่ สิง่ พิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการตามร้ านค้ าพันธมิตร หรือจุดต่างๆ

12. คำถำม Login เข้ ำใช้ งำนเว็บไซด์ ของโครงกำรได้ อย่ ำงไร
คำตอบ หลังจากเข้ ามาที่เว็บไซด์ของโครงการ ที่หน้ า Login แล้ วลูกค้ ากรอกเบอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ที่ได้ เคย
ลงทะเบียนไว้ จากนั ้นใส่รหัส PIN ซึง่ เป็ นตัวเลข 6 หลักเพื่อเข้ าระบบ KTAXA Privilege

13. คำถำม ลูกค้ ำต้ องทำอย่ ำงไรถึงจะสำมำรถรั บสิทธิพิเศษในโครงกำรได้
คำตอบ ลูกค้ าต้ องเข้ ามาลงทะเบียนที่หน้ าเว็บไซด์ของโครงการในครั ้งแรกเพื่อยืนยันตัวตน หลังจากที่ยืนยันตัวตนผ่าน
แล้ วจึงจะสามารถกดรับสิทธิพิเศษได้ สาหรับการเข้ าใช้ งานเว็บไซด์ครั ้งถัดไปลูก ค้ าจะต้ อง Login เข้ าระบบ โดยใส่เบอร์
โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลที่ลกู ค้ าลงทะเบียนไว้ พร้ อมรหัส PIN ตัวเลข 6 หลัก
14. คำถำม หำกมีปัญหำในกำรลงทะเบียนต้ องทำอย่ ำงไรบ้ ำง
คำตอบ หากมีปัญหาในการลงทะเบียนลูกค้ าสามารถใส่เลขกรมธรรม์ที่ลกู ค้ าเป็ นผู้ชาระเบี ้ยอยู่อย่างน้ อย 1 กรมธรรม์
พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ หลังจากนั ้นจะมีเจ้ าหน้ าที่ติดต่อกลับไปยังเบอร์ โทรศัพท์มือถือที่ให้ ไว้ เพื่อสอบถาม ชี ้แจงและ
แจ้ งวิธีการแก้ ไข หากมีปัญหาหรือข้ อสงสัยสามารถติดต่อได้ ที่เบอร์ 02-118-3095 สาหรับ KTAXA Honor Program และ
เบอร์ 02-118-3085 สาหรับ KTAXA Premier Program
15. คำถำม หำกลืมรหัส PIN ต้ องทำอย่ ำงไร
คำตอบ ลูกค้ าสามารถกด Link ลืมรหัส PIN ที่หน้ า Login เพื่อให้ กรอก อีเมล หรือ เบอร์ โทรศัพท์มือถือ หลังจากนั ้น
ระบบส่งรหัส PIN ของลูกค้ าให้ ทางอีเมล หรือ SMS ตามที่ลกู ค้ าได้ ให้ มาและตรงกับที่เคยลงทะเบียนไว้ ที่หน้ าเว็บไซด์
ของโครงการ ทั ้งนี ้หากลูกค้ าใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้ องเกิน 3 ครั ้ง ระบบจะล๊ อกการเข้ าใช้ งานเป็ นระยะเวลา 1 ชัว่ โมง เพื่อ
ป้องกันการสุ่มใส่ค่ารหัส PIN
16. คำถำม หำกต้ องกำรเปลี่ยนแปลงเบอร์ โทรศัพท์ มือถือต้ องทำอย่ ำงไร
คำตอบ ลูกค้ าต้ องโทรเข้ ามาแจ้ งความจานงขอเปลีย่ นแปลงเบอร์ โทรศัพท์มือถือที่ศนู ย์ ลกู ค้ าสัมพันธ์ 1159 ทั ้งนี ้เบอร์
โทรศัพท์มือถือเบอร์ เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ ในการ login เข้ าเว็บไซด์ของ KTAXA Privilege Project ไว้ ก่อนหน้ าจะถูก
เปลีย่ นแปลงเป็ นเบอร์ โทรศัพท์มือถือเบอร์ ใหม่นี ้ สาหรับการ login ครั ้งถัดไปลูกค้ าต้ องใช้ เบอร์ โทรศัพท์มือถือเบอร์ ใหม่
ในการ login
17. คำถำม ลูกค้ ำจะได้ รับ OTP (One Time Password) เมื่อใด
คำตอบ ลูกค้ าจะได้ รับ OTP ในครั ้งแรกที่กดรับสิทธิพิเศษเพื่อเป็ นการยืนยันเบอร์ โทรศัพท์ มือถือของลูกค้ า หากลูกค้ ามี
การเปลีย่ นแปลงเบอร์ โทรศัพท์มือถือจะต้ องทาการยืนยัน OTP ใหม่อีกครั ้งเมื่อลูกค้ าทาการกดรับสิทธิพิเศษประเภทการ
จองหรือ complimentary ครั ้งถัดไป
18. คำถำม ลูกค้ ำจะได้ รับ OTP (One Time Password) ที่เบอร์ โทรศัพท์ มือถือเบอร์ ไหน
คำตอบ OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์ โทรศัพท์มือถือที่ได้ จากฐานข้ อมูลของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า และต้ องตรงกับเบอร์
โทรศัพท์มือถือที่ใช้ ในการลงทะเบียน KTAXA Privilege เว็บไซต์ เท่านั ้น หากเบอร์ โทรศัพท์มือถือของลูกค้ าไม่ตรงกับ
เบอร์ โทรศัพท์ มือถือที่มีอยู่ในระบบของบริษัทฯ OTP จะไม่ถูกส่งให้ ลกู ค้ า และจะมีข้อความแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบดังนี ้ “เบอร์
โทรศัพท์มือถือของท่านไม่ตรงกับข้ อมูลในระบบของบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์ กรุ ณาติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ 1159”

19. คำถำม ลูกค้ ำจะต้ องทำอย่ ำงไรหำกบัตร Honor Member หำย
คำตอบ ลูกค้ าต้ องติดต่อมาทางทีม Concierge ที่เบอร์ 02-118-3095 หรือโทรแจ้ งศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ 1159 เพื่อแจ้ ง
ความจานงให้ ดาเนินการออกบัตรใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียมในการขอออกบัตรใหม่สาหรับบัตร Krungthai-AXA Honor
Gold
20. คำถำม หำกสงสัยหรื อต้ องกำรทรำบข้ อมูลเพิ่มเติม
คำตอบ ลูกค้ า KTAXA Honor Program สามารถสอบถามข้ อมูลได้ ที่ทีม Concierge เบอร์ โทร 02-118-3095 และ
ลูกค้ า KTAXA Premier Program สามารถสอบถามข้ อมูลได้ ที่เบอร์ โทร 02-118-3085 หรือสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ ที่ศนู ย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ 1159
21. คำถำม ระยะเวลำโครงกำรระบุ ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถนุ ำยน 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2563 ซึ่งเงื่อนไข
ระบุว่ำลูกค้ ำใหม่ ท่ ีเป็ นผู้ชำระเบีย้ ทุกคนในปี 2562 จะได้ เข้ ำร่ วมโครงกำรใน โปรแกรม KTAXA Premier ใน
สถำนะระดับ Classic ไม่ ว่ำจะมียอดชำระเบีย้ ในปี 2562 เท่ ำไหร่ ก็ตำม และจะได้ รับกำรปรั บสถำนะระดับใหม่
จำกยอดรวมเบีย้ ปี 2562 สำหรั บรอบโครงกำรปี 2563 อยำกทรำบว่ ำรอบที่จะปรั บสถำนะจะเป็ นวันที่
1/1/2563 เลยหรื อไม่ หรื อต้ องรอตรงรอบปี กรมธรรม์ หรื อต้ องรอใช้ สิทธิในโครงกำร Phase ถัดไป (หลัง 31
พฤษภำคม 2563)
คำตอบ ลูกค้ าต้ องรอใช้ สทิ ธิในโครงการ Phase ถัดไป (หลัง 31 พฤษภาคม 2563)
22. คำถำม ถ้ ำมีกำรปรั บแผน ลูกค้ ำ จำก Premier เป็ น Honor จะมีกำรแจ้ งลูกค้ ำให้ ทรำบได้ อย่ ำงไร
คำตอบ ในระหว่างปี ไม่มีการปรับระดับสถานะลูกค้ าค่ะ
23. คำถำม ถ้ ำลูกค้ ำจำเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ หรื อ อีเมล์ ที่ได้ ให้ ไว้ ตอนลงทะเบียนในหน้ ำเว็บ เพื่อเข้ ำระบบ
KTAXA Privilege ไม่ ได้ ต้ องทำอย่ ำงไร
คำตอบ ลูกค้ าต้ องติดต่อเข้ ามาที่ Call Center ของ KTAXA เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนก่อน หลังจากนั ้นจะมี
เจ้ าหน้ าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้ งเบอร์ โทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์เพื่อเข้ าระบบ
24. คำถำม ลูกค้ ำมีกำรทำประกันหลำยกรมธรรม์ จะได้ รับ SMS ได้ รับสิทธิ์ และเข้ ำไปลงทะเบียน 1 ครั ง้ ใช่
หรื อไม่
คำตอบ ใช่ค่ะ
25. คำถำม ในกำรลงทะเบียน KTAXA Privilege ถ้ ำลูกค้ ำมีหลำยกรมธรรม์ ซึ่งในระบบเบอร์ มือถืออำจไม่ ตรงกัน
ให้ ยึดตำมเบอร์ ใดในระบบเพื่อลงทะเบียน
คำตอบ เบอร์ ที่ให้ ข้อมูลไว้ กบั กรมธรรม์ที่มี Effective Date ล่าสุดค่ะ
26. คำถำม Pin code 6 หลัก ลูกค้ ำจะได้ รับจำกช่ องทำงใด สำหรั บกำรใช้ งำนครั ง้ แรก
คำตอบ ลูกค้ าสามารถกาหนดรหัส PIN code ได้ เองตอนลงทะเบียนใช้ งานครั ้งแรกค่ะ

27. คำถำม หำกภำยหลังลูกค้ ำมีกำรเปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์ หำกเปลี่ยนในระบบของกรุ งไทย-แอกซ่ ำแล้ ว สำมำรถ
เข้ ำใช้ งำนได้ KTAXA Privilege ด้ วยเบอร์ ใหม่ ได้ ทันทีเลยหรื อไม่ หรื อ ใช้ ระยะเวลำเท่ ำไหร่ จึงจะสำมำรถ
Login ที่เบอร์ ใหม่ ได้ เนื่องจำกอำจมีผลกระทบในกำรรั บ OTP ในกำรใช้ สิทธิ์
คำตอบ ลูกค้ าสามารถ login ด้ วยเบอร์ เดิม หรือ email เดิมได้ ค่ะ โดยจะต้ องรอประมาณ 3 วันทาการเบอร์
โทรศัพท์มือถือใหม่ถงึ จะสามารถใช้ login ได้ ค่ะ
28. คำถำม สิทธิพิเศษต่ ำงๆ สำมำรถโอนสิทธิ์ให้ ผ้ ูอ่ นื ได้ หรื อไม่
คำตอบ ลูกค้ าไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ ผ้ อู ื่นได้ ค่ะ
29. คำถำม หำกลูกค้ ำทำกำรเลือกของขวัญไปแล้ ว จะสำมำรถเปลี่ยนได้ หรื อไม่ หำกเปลี่ยนได้ ต้ องดำเนินกำร
ภำยในกี่วัน
คำตอบ หากลูกค้ าเลือกของขวัญไปแล้ วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ค่ะ
30. คำถำม ตำมที่ระบุว่ำลูกค้ ำสำมำรถรั บของขวัญเยี่ยมไข้ ได้ ภำยใน 60 วันหลังจำกที่บริ ษัทฯ ส่ ง SMSให้ ลูกค้ ำ
ต้ องกำรทรำบว่ ำหำกเลยระยะเวลำที่กำหนดถือว่ ำลูกค้ ำสละสิทธิ์ในกำรรั บของขวัญเยี่ยมไข้ เลยถูกต้ องหรื อไม่
คำตอบ ถูกต้ องค่ะ ลูกค้ าไม่สามารถรับของขวัญเยี่ยมไข้ ได้ หากเลยระยะเวลารับของขวัญเยี่ยมไข้ ค่ะ
31. คำถำม หำกลบ SMS ทิง้ ไปแล้ วจะขอใหม่ ต้ องทำอย่ ำงไร แล้ วจะทรำบได้ อย่ ำงไรว่ ำSMS นัน้ เกินระยเวลำ 60
วันไปแล้ ว
คำตอบ ลูกค้ าไม่จาเป็ นต้ องขอ SMS ใหม่ค่ะ สามาถกดรับของขวัญเยี่ยมไข้ ในระบบ KTAXA Privilege ได้ เลยค่ะ โดย
วันหมดอายุจะระบุอยู่ในรายละเอียดสิทธิพิเศษค่ะ
สาหรับในข้ อความ SMS นั ้นจะมี Expired Date แจ้ งไว้ ใน SMS ค่ะ
ข้ อความ SMS:
บริษัทฯ ขอให้ ท่านลูกค้ าหายจากการเจ็บป่ วย และมีสขุ ภาพแข็งแรง กรุ ณาคลิก (URL) เพื่อเข้ าระบบและรับของขวัญ
เยี่ยมไข้ สดุ พิเศษจากกรุ งไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต *ของขวัญนี ้มีอายุถงึ วันที่( ExpDate)
32. คำถำม สิทธิประโยชน์ ใน KTAXA Honor Program : ตรวจสุขภำพประจำปี มีกำหนดโปรแกรม และค่ ำใช้ จ่ำย
แตกต่ ำงกันตำมสถำนะระดับหรื อไม่ ซึ่งค่ ำตรวจสุขภำพของแต่ ละโรงพยำบำลไม่ เท่ ำกัน
คำตอบ ถูกต้ องค่ะ
33. คำถำม สิทธิประโยชน์ ใน KTAXA Honor Program : ตั๋วเครื่ องบินไปกลับภำยในประเทศ ได้ สิทธิทุกสำยกำรบิน
ถูกต้ องหรื อไม่
คำตอบ ถูกต้ องค่ะ

34. คำถำม สิทธิประโยชน์ ใน KTAXA Honor Program : ตั๋วเครื่ องบินไปกลับภำยในประเทศ เดินทำง ในวันเสำร์ ,
อำทิตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้ หรื อไม่
คำตอบ ลูกค้ าสามารถเดินทางในวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้ ค่ะ
สงวนสิทธิ์การเดินทางระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 และ 12 - 17 เมษายน 2563
35. คำถำม สิทธิประโยชน์ ใน KTAXA Honor Program : สำมำรถเลือกจังหวัด และ ระยะเวลำกำรจองได้ เองใช่
หรื อไม่
คำตอบ ลูกค้ าสามารรถเลือกจังหวัดและสายการบินที่ต้องการได้ แต่กรุ ณาจองบัตรล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการ
เดินทางผ่านทางเว็บไซต์ https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หรือ Krungthai-AXA Honor Concierge โทร
02-118-3095 ระหว่างเวลา 9.00 – 21.00 น.ของทุกวัน หรืออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com ตลอด 24 ชัว่ โมง
36. คำถำม สิทธิประโยชน์ ใน KTAXA Honor Program : ตั๋วเครื่ องบินไปกลับภำยในประเทศ ลูกค้ ำต้ องเป็ น
ผู้ดำเนินกำรจองเอง หรื อต้ องเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ทีม concierge ที่เป็ นผู้ดำเนิ นกำรให้ หำกลูกค้ ำประสงค์ จะจองเอง
จะสำมำรถดำเนินกำรได้ อย่ ำงไร เพื่อแสดงสิทธิ์
คำตอบ ลูกค้ าทาการสารองสิทธิ์ ผ่านเจ้ าหน้ าที่ Concierge เท่านั ้น
37. คำถำม เบอร์ 02-118-3095 และเบอร์ 02-118-3085 ให้ บริ กำรทุกวัน เวลำ 9.00 – 21.00 น. ดูแลลูกค้ ำกรณี
ใดบ้ ำง
คำตอบ รายละเอียดตามนี ้ค่ะ
- เบอร์ 02-118-3095 เฉพาะลูกค้ ากรุ งไทย-แอกซ่า ออนเนอร์ โปรแกรม เท่านั ้น โดยดูแลให้ คาแนะนา
สิทธิพิเศษ รับจอง เปลีย่ นแปลง ยกเลิกหรือสอบถามเพิ่มเติมอื่นๆ
- เบอร์ 02-118-3085 เฉพาะลูกค้ ากรุ งไทย-แอกซ่า พรีเมียร์ โปรแกรม โดยให้ ความช่วยเหลือหรือ
คาแนะนาการใช้ งานโปรแกรม
38. คำถำม เบอร์ 02-118-3095 และเบอร์ 02-118-3085 ให้ บริ กำรทุกวัน เวลำ 9.00 – 21.00 น. รวมถึงวันหยุด
เสำร์ -อำทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ด้วยหรื อไม่
คำตอบ ลูกค้ าทั ้งสองหมายเลขให้ บริ การทุกวัน 9.00 – 21.00 น. รวมเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
39. คำถำม เบอร์ 02-118-3095 และเบอร์ 02-118-3085 ให้ บริ กำรทุกวัน เวลำ 9.00 – 21.00 น. หำกพบปั ญหำนอก
เวลำทำกำรจะให้ ประสำนงำนอย่ ำงไร
คำตอบ นอกเวลาทาการสามารถแจ้ งปั ญหาเข้ ามาที่ อีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com
40. คำถำม กรณีลูกค้ ำส่ งเมลล์ Email: KTAXA@lifestlye-privilege.com จะได้ รับข้ อมูลตอบกลับภำยในกี่ช่ วั โมง
คำตอบ เจ้ าหน้ าที่ตอบกลับภายใน 24 ชัว่ โมงค่ะ

สิทธิพเิ ศษในโครงกำร
1. สรุ ปสิทธิพิเศษแยกตำมโปรแกรม และ สถำนะระดับ
1.1 กรุ งไทย-แอกซ่ ำ ออนเนอร์ โปรแกรม (KTAXA Honor Program)
1.1.1 สถานะระดับ Platinum
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบำบัด
 ตรวจสุขภาพประจาปี
 บริการนวดแผนไทย 1 ครั ้ง/ปี จานวน 2 ท่าน
 ของขวัญเยี่ยมไข้ - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 1,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่ อน
 เลาจน์พกั ผ่อน ณ สนามบิน ในกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด 4 ครั ้ง/ปี
 บริการรถลีมซู ีนภายในประเทศ 2 ครัง้ /ปี
 ตัว๋ เครื่องบินไปกลับภายในประเทศ 1 ใบ
 ฟรีประกันภัยการเดินทางจานวน 1 ครัง้
 ห้ องพักโรงแรมในเครือดุสติ ธานี 1 คืน
สิทธิประโยชน์ ด้ำนประสบกำรณ์ พิเศษ
 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้ าออดินารี่ อีเว้ นท์
 ออนเซ็น ณ PAÑPURI WELLNESS
 สิทธิ์เข้ าใช้ บริการ Private Wellness ณ THANN
 บริการรถลีมซู ีนในประเทศสิงคโปร์ หรือ ฮ่องกง 2 ครั ้ง/ปี
สิทธิประโยชน์ ด้ำนไลฟ์ สไตล์
 เลือกรับของขวัญวันเกิด - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 1,000 บาท หรือ เค้ กวันเกิด
 บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 2,000 บาท ณ ร้ านอาหารที่ร่วมรายการ
 ส่วนลดร้ านค้ า และบริการ ณ ร้ านค้ าพันธมิตร
สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ
 ทีม Concierge ให้ บริการเป็ นพิเศษ
 ชุด Welcome Pack พร้ อมบัตร Honor – Platinum Card
สิทธิประโยชน์ บนบัตร Honor Platinum Card
 บริการล้ างรถในราคาพิเศษที่ Simple Shines ณ ห้ างเซ็นทรัลเวิลด์
 Welcome Drink เมื่อจองห้ องพักที่ Avista Hideaway Phuket Patong และ Avista
Grande Phuket Karon
 รับฟรีไวน์ 2 ขวดเมื่อจองทริปล่องเรือกับ Blue Voyage

 อัพเกรดรถลีมซู ีนเป็ น โตโยต้ า Alphard หรือ ฮุนได H1 ในเดือนเกิดของท่านลูกค้ า
 รับฟรี Teddy Bear เมื่อสัง่ ดอกไม้ ครบ 3,000 บาทขึ ้นไปที่ Close to nature สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ , แอทธินี ทาวเวอร์ และเอ็มโพเรียม
 ใช้ บริการฟิ ตเนสฟรี 2 ครั ้งต่อเดือน ณ Infinity Fitness โรงแรม InterContinental
Bangkok
 รับเครื่องดื่ม Non-Alcohol จานวน 2 แก้ ว เมื่อใช้ บริ การที่ The House on Sathorn
โรงแรม W Bangkok Hotel
 รับเค้ กฟรีจาก TWG Tea เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 500 บาท
1.1.2 สถานะระดับ Gold
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบำบัด
 ตรวจสุขภาพประจาปี
 บริการนวดแผนไทย 1 ครั ้ง/ปี จานวน 2 ท่าน
 ของขวัญเยี่ยมไข้ - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 500 บาท
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่ อน
 เลาจน์พกั ผ่อน ณ สนามบิน ในกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด 2 ครั ้ง/ปี
 บริการรถลีมซู ีนภายในประเทศ 2 ครัง้ /ปี
 ตัว๋ เครื่องบินไปกลับภายในประเทศ 1 ใบ
 ฟรีประกันภัยการเดินทางจานวน 1 ครัง้
สิทธิประโยชน์ ด้ำนประสบกำรณ์ พิเศษ
 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้ าออดินารี่ อีเว้ นท์
 ออนเซ็น ณ PAÑPURI WELLNESS
สิทธิประโยชน์ ด้ำนไลฟ์ สไตล์
 เลือกรับของขวัญวันเกิด - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 800 บาท หรือ เค้ กวันเกิด
 บัตรรับประทานอาหารมูลค่า 1,000 บาท ณ ร้ าน Wine Connection
 ส่วนลดร้ านค้ า และบริการ ณ ร้ านค้ าพันธมิตร
สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ
 ทีม Concierge ให้ บริการเป็ นพิเศษ
 ชุด Welcome Pack พร้ อมบัตร Honor – Gold Card
สิทธิประโยชน์ บนบัตร Honor Platinum Card
 บริการล้ างรถในราคาพิเศษที่ Simple Shines ณ ห้ างเซ็นทรัลเวิลด์
 Welcome Drink เมื่อจองห้ องพักที่ Avista Hideaway Phuket Patong และ Avista
Grande Phuket Karon
 รับฟรีไวน์ 2 ขวดเมื่อจองทริปล่องเรือกับ Blue Voyage

 อัพเกรดรถลีมซู ีนเป็ น โตโยต้ า Alphard หรือ ฮุนได H1 ในเดือนเกิดของท่านลูกค้ า
 รับฟรี Teddy Bear เมื่อสัง่ ดอกไม้ ครบ 3,000 บาทขึ ้นไปที่ Close to nature สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ , แอทธินี ทาวเวอร์ และเอ็มโพเรียม
 ใช้ บริการฟิ ตเนสฟรี 2 ครั ้งต่อเดือน ณ Infinity Fitness โรงแรม InterContinental
Bangkok
1.1.3 สถานะระดับ Silver
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบำบัด
 ตรวจสุขภาพประจาปี
 บริการนวดแผนไทย 1 ครั ้ง/ปี จานวน 1 ท่าน
 ของขวัญเยี่ยมไข้ - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 300 บาท
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่ อน
 เลาจน์พกั ผ่อน ณ สนามบิน ในกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด 1 ครั ้ง/ปี
สิทธิประโยชน์ ด้ำนประสบกำรณ์ พิเศษ
 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้ าออดินารี่ อีเว้ นท์
สิทธิประโยชน์ ด้ำนไลฟ์ สไตล์
 เลือกรับของขวัญวันเกิด - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 500 บาท หรือ เค้ กวันเกิด
 บัตรรับประทานอาหารมูลค่า 500 บาท ณ ร้ าน Wine Connection
 ส่วนลดร้ านค้ า และบริการ ณ ร้ านค้ าพันธมิตร
สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ
 ทีม Concierge ให้ บริการเป็ นพิเศษ
1.1.4 สถานะระดับ Classic
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบำบัด
 ตรวจสุขภาพประจาปี
 ของขวัญเยี่ยมไข้ - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 200 บาท
สิทธิประโยชน์ ด้ำนประสบกำรณ์ พิเศษ
 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้ าออดินารี่ อีเว้ นท์
สิทธิประโยชน์ ด้ำนไลฟ์ สไตล์
 ของขวัญวันเกิด - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 300 บาท
 ส่วนลดร้ านค้ า และบริการ ณ ร้ านค้ าพันธมิตร
สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ
 ทีม Concierge ให้ บริการเป็ นพิเศษ

1.2 กรุ งไทย-แอกซ่ ำ พรี เมียร์ โปรแกรม (KTAXA Premier Program)
1.2.1 สถานะระดับ Gold
 รับของขวัญวันเกิด - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 100 บาท
 ของขวัญเยี่ยมไข้ - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 100 บาท
 กิจกรรมสาหรับลูกค้ า
 ส่วนลดร้ านค้ า และ บริ การ
1.2.2 สถานะระดับ Silver
 ของขวัญเยี่ยมไข้ - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 100 บาท
 กิจกรรมสาหรับลูกค้ า
 ส่วนลดร้ านค้ า และ บริ การ
1.2.3 สถานะระดับ Classic
 กิจกรรมสาหรับลูกค้ า
 ส่วนลดร้ านค้ า และ บริ การ

2. รำยละเอียดของสิทธิพิเศษสำหรั บลูกค้ ำในโครงกำรกรุ งไทย-แอกซ่ ำ พริ วิเลจ
2.1 สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบำบัด
2.1.1 ตรวจสุขภาพประจาปี
ลูกค้ าที่เข้ าร่วมโปรแกรมในแต่ละสถานะระดับจะได้ สทิ ธิ์ในการเข้ ารับการตรวจสุขภาพใน
โรงพยาบาลดังต่อไปนี ้

Program

สถำนะระดับ
Platinum และ Gold

Silver และ Classic
KTAXA Honor

รำยชื่อโรงพยำบำล
-

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จ.กรุ งเทพฯ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นครินทร์ จ.กรุ งเทพฯ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี ราชา จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลกรุ งเทพ (ซอยศูนย์วจิ ยั ) จ.กรุ งเทพฯ
โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุ งเทพหัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช (ราชบุรี ภาคตะวันตก)
โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุ งเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงพยาบาลกรุ งเทพอุดร จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลกรุ งเทพขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลกรุ งเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลวิชยั ยุทธ จ.กรุ งเทพฯ
โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลนอร์ ทอีสเทอร์ น-วัฒนา จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลราษฎร์ ยินดี จ.สงขลา
โรงพยาบาลศรี ระยอง จ.ระยอง
โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลปากน ้าโพ จ.นครสวรรค์
โรงพยาบาลทักษิณ จ.สุราษฎร์ ธานี
โรงพยาบาลยันฮี จ.กรุ งเทพฯ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุ งเทพ-อุดร จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลกรุ งเทพ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลวิภาราม จ.กรุ งเทพฯ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรี บรุ ิ นทร์ จ.เชียงราย
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จ.กรุ งเทพฯ
โรงพยาบาลพญาไท 2 จ.กรุ งเทพฯ
โรงพยาบาลพญาไท 3 จ.กรุ งเทพฯ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 จ.กรุ งเทพฯ
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ.กรุ งเทพฯ

2.1.2 สปา นวดไทย
บริการพิเศษจาก Let’s Relax สปา กว่า 32 สาขาทัว่ ประเทศ สามารถรับบริ การนวดแผนไทยได้
1 ชัว่ โมง
สามารถใช้ สทิ ธิ์ ได้ จานวน 1 ครั ้งตลอดโครงการ โดยจานวนผู้ใช้ สทิ ธิ์จะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและ
สถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver

จำนวน
2 ท่าน
2 ท่าน
1 ท่าน

2.1.3 ของขวัญเยี่ยมไข้ (บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์)
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับของขวัญเยี่ยมไข้ สามารถเลือกของขวัญเยี่ยมไข้ ได้ 1 รายการจาก 3
ตัวเลือกดังต่อไปนี ้
- บัตรกานัล Villa Market
- บัตรกานัล Tesco Lotus
- บัตรกานัล Central Gift Card
โดยมูลค่าของบัตรของขวัญนั ้นจะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงใน
ตารางด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

KTAXA Premier

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver
Classic
Gold
Silver

มูลค่ ำบัตรของขวัญ (บำท)
1,000
500
300
200
100
100

2.1.4 ฟิ ตเนส
สิทธิพิเศษบนบัตร KTAXA Honor Card ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์เข้ าใช้ บริการ Infinity
Fitness ณ โรงแรม InterContinental Bangkok
สามารถใช้ บริ การได้ ครั ้งละ 1 ท่าน โดยจานวนครั ้งที่สามารถใช้ สทิ ธิ์ได้ ต่อเดือนนั ้นจะขึ ้นอยู่กบั
โปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

สถำนะระดับ
Platinum
Gold

จำนวน
2 ครั ้ง/เดือน
2 ครั ้ง/เดือน

2.2 สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่ อน
2.2.1 เลาจน์พกั ผ่อน ณ สนามบิน
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์ใช้ บริ การเลาจน์พักผ่อน ณ สนามบินที่ระบุไว้ ในรายละเอียด
ด้ านล่าง
 Miracle Lounge
- สนามบินสุวรรณภูมิ
- สนามบินดอนเมือง
 Coral Executive Lounge
- สนามบินดอนเมือง
- สนามบินเชียงใหม่
- สนามบินอุดรธานี
- สนามบินหาดใหญ่
- สนามบินภูเก็ต
สามารถใช้ บริ การได้ ครั ้งละ 1 ท่าน เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง โดยจานวนครั ้งที่สามารถใช้ สทิ ธิ์ได้ นั ้นจะ
ขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
สถำนะระดับ
จำนวน
Platinum
4 ครั ้ง
KTAXA Honor
Gold
2 ครั ้ง
Silver
1 ครั ้ง

2.2.2 บริการรถลีมซู ีนภายในประเทศ
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์ใช้ บริ การรับส่งด้ วยรถโตโยต้ า Camry จากสนามบินถึงที่พัก หรือ
รับจากที่พักมาสนามบิน ในพื ้นที่ระบุไว้ ในรายละเอียดด้ านล่าง
 สนามบินที่ให้ บริการ
- สนามบินสุวรรณภูมิ
- สนามบินดอนเมือง
 พื ้นที่ให้ บริการ
- กรุงเทพฯ
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ
สามารถใช้ บริ การได้ สงู สุดครั ้งละ 3 ท่าน รวมกระเป๋ าเดินทางทั ้งหมดไม่เกิน 2 ใบขนาดใบละไม่
เกิน 28 นิ ้ว โดยจานวนรอบที่สามารถใช้ สทิ ธิ์ได้ นั ้นจะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและสถานะระดับของ
ลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
สถำนะระดับ
จำนวน
Platinum
2 รอบ
KTAXA Honor
Gold
2 รอบ
ตัวอย่างการนับจานวนรอบคือ จากสนามบินถึงที่พัก นับเป็ น 1 รอบ
2.2.3 ตัว๋ เครื่องบินไปกลับภายในประเทศ
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับตัว๋ เครื่องบินชั ้นประหยัด เพื่อบินภายในประเทศสายการบินใดก็ได้
โดยจานวนสิทธิ์ที่ไดรับนั ้นจะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงใน
ตารางด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

สถำนะระดับ
Platinum
Gold

ไป-กลับ
1 รอบ
1 รอบ

2.2.4 ห้ องพักโรงแรม 5 ดาว
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์ห้องพักประเภทเริ่มต้ น ณ โรงแรมในเครือ Dusit Hotels & Resorts
พร้ อมอาหารเช้ าสาหรับ 2 ท่าน ในสาขาที่ระบุไว้ ตามรายละเอียดด้ านล่าง
 Dusit Thani – สาขา พัทยา, หัวหิน, กระบี่, ภูเก็ต
 Dusit D2 – สาขา เชียงใหม่, เขาใหญ่ , กระบี่
 Dusit Princess – สาขา ศรีนครินทร์ , เชียงใหม่

จานวนคืนที่สามารถใช้ สทิ ธิ์ได้ นั ้นจะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดง
ในตารางด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

สถำนะระดับ
Platinum

จำนวน
1 คืน

หมายเหตุ: ประเภทห้ องพักเริ่มต้ น ยกตัวอย่างเช่น ห้ องซูพีเรีย ของโรงแรม Dusit Thani หัวหิน
2.2.5 ประกันภัยการเดินทาง
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขสามารถรับสิทธิ์ทาประกันภัยการเดินทางแผน Platinum หรือ Gold
ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 10 วัน โดยมีรายละเอียดตามนี ้
 แจ้ งความประสงค์ใช้ สทิ ธิ์ ได้ ที่ทีม Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-1183095 ระหว่างเวลา 09:00 – 21:00 น.ของทุกวัน
 ต้ องทาการติดต่อรับสิทธิ์ ลว่ งหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนเดินทาง
 สงวนสิทธิ์สาหรับท่านที่มีอายุตั ้งแต่ 1-70 ปี บริบรู ณ์ ในวันที่ลงทะเบียนสาหรับประกัน
การเดินทางแผน Platinum และท่านที่มีอายุตั ้งแต่ 1-75 ปี บริบรู ณ์ ในวันที่ลงทะเบียน
สาหรับประกันการเดินทางแผน Gold เท่านั ้น
 จากัดจานวนการรับสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการในแต่ละปี
 สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ กบั ผู้อื่นหรือแลกเปลีย่ นเป็ นเงินได้
 ลูกค้ าจะต้ องเริ่มต้ นเดินทางจากประเทศไทย และ สิ ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั ้น
 กรมธรรม์ประกันภัยนี ้ไม่ค้ มุ ครองผู้ที่เดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทาง
ภายในประเทศต่อไปนี ้
o เกาหลีเหนือ, กินีบิสเซา, ไครเมีย และ เซวัสโตปอล, คิวบา, คองโก, ชาด,
ซีเรีย, โซมาเลีย, ซูดาน, ซูดานใต้ , ซิมบับเว, ติมอร์ ตะวันออก, เนปาล
(เฉพาะพื ้นที่ใดๆ ที่มีความสูงตั ้งแต่ 1,500 เมตรจากระดับน ้าทะเลขึ ้นไป) ,
นิการากัว, ไนเจอร์ , ไนจีเรีย, เบลารุส, บุรุนดี, บูร์กินาฟาโซ, ปากีสถาน,
ปาเลสไตน์ , มอริเตเนีย, มาลี, ยูเครน, เยเมน, เลบานอน, ลิเบีย, เวเนซุเอลา
, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, อัฟกานิสถาน, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล,
เอลซัลวาดอร์ , เฮติ, ฮอนดูรัส และ ประเทศต่างๆ ที่ได้ รับการคว่าบาตรจาก
สหประชาชาติ สหรัฐอเมริ กาหรือสหภาพยุโรป
 ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้ รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ขึ ้นอยู่กับข้ อกาหนด
เงื่อนไข และข้ อยกเว้ นที่ระบุไว้ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่
ลูกค้ าได้ รับตามสถานะระดับ

 สงวนสิทธิ์ให้ ยกเลิกกรมธรรม์ค้ มุ ครองการเดินทางเฉพาะท่านที่สามารถยื่นเอกสาร
การปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต และแจ้ งทีม Krungthai-AXA Honor Concierge ก่อน
วันเริ่มคุ้มครองล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วัน
 สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ค้ มุ ครองการเดินทางในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่
ระบุไว้ ในข้ อก่อนหน้ า หรือแจ้ งเปลีย่ นแปลงน้ อยกว่าวันที่กาหนด หากไม่เดินทางตาม
วันที่แจ้ งความประสงค์ไว้ จะถือว่าท่านได้ ใช้ สทิ ธิ์ครบถ้ วนแล้ ว
 รับประกันภัยโดยบริษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน) (AXA Insurance PCL.)
 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข กติกา และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า กรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน) ถือ
เป็ นที่สดุ
ชนิดแผนประกันภัยการเดินทาง และ จานวนครั ้งที่สามารถใช้ สทิ ธิ์ ได้ นั ้นจะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรม
และสถานะระดับของลูกค้ า ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

สถำนะระดับ
Platinum
Gold

รำยละเอียด
แผน Platinum จานวน 1 ครั ้ง
แผน Gold จานวน 1 ครั ้ง

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง
ตัวอย่ ำงควำมคุ้มครองประกันภัยกำรเดินทำง
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงเนื่องจาก
อุบตั ิเหตุ
การรักษาพยาบาล เนื่องจากบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่ วย
การเคลือ่ นย้ ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลือ่ นย้ ายกลับ
ประเทศไทย
ค่าใช้ จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
การยกเลิกการเดินทาง
ความล่าช้ าในการเดินทาง (ครบทุก 8 ชัว่ โมง / 1,000 บาท)
การพลาดการเดินทางต่อเที่ยวบิน (ครบทุก 8 ชัว่ โมง / 1,000 บาท)
การลดจานวนวันเดินทาง
การล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง (ครบทุก 8 ชัว่ โมง / 1,000 บาท)

Honor
Platinum

Honor
Gold

3,000,000 1,500,000
2,000,000 2,000,000
3,000,000 2,000,000
3,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
30,000
30,000
30,000
30,000
5,000
5,000
30,000
30,000
15,000
15,000

ตัวอย่ ำงควำมคุ้มครองประกันภัยกำรเดินทำง
การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์ สนิ ส่วนตัว
ภายในกระเป๋ าเดินทางจากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ ายของ
พนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์
การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทางในกรณีที่เกิดจากการ
ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์
การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทาง ในกรณีที่
เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์
การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (เป็ นผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลในโรงพยาบาล
ติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน)
การส่งผู้เยาว์เดินทางกลับประเทศ
ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาอัตโนมัติ
การชดเชยเงินสดระหว่าการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอัน
เนื่องมาจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่ วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
*หมายเหตุ: หน่วยเงิน บาท

Honor
Platinum

Honor
Gold

50,000

50,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ชันประหยั
้
ด
2 เที่ยว

ชันประหยั
้
ด
2 เที่ยว

ชันประหยั
้
ด
1 เที่ยว

ชันประหยั
้
ด
1 เที่ยว

สูงสุด 15 วัน สูงสุด 15 วัน

1,000

2.3 สิทธิประโยชน์ ด้ำนประสบกำรณ์ พิเศษ
2.3.1 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้ าออดินารี่ อีเว้ นท์
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์เข้ าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเหนือระดับที่ออกแบบและจัดสรรโดย
บริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น
 กิจกรรม Grand opening Honor





สปา ณ Banyan Tree
Winter on the Yacht
Golf tournament
คลาสสอนแต่งหน้ า

 คลาสวางแผนทางการเงิน
ทั ้งนี ้รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมจะแจ้ งให้ ทราบอีกครั ้งในภายหลัง
การได้ รับสิทธิ์เข้ าร่วมกิจกรรมนั ้นจะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดง
ในตารางด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

สถำนะระดับ
Platinum

ได้ รับสิทธิ์?
ได้ รับ

1,000

Program

สถำนะระดับ
Gold
Silver
Classic

ได้ รับสิทธิ์?
ได้ รับ
ได้ รับ
ได้ รับ

2.3.2 ออนเซ็น ณ PAÑPURI WELLNESS
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์ใช้ บริ การออนเซ็นเพื่อสัมผัสประสบการณ์ออนเซ็นที่ดีที่สดุ พร้ อม
ทัศนียภาพมุมกว้ างใจกลางกรุงเทพมหานครที่ ปั ญญ์ ปุริ เวลเนส เกษร เออร์ เบิน รีทรีต ชั ้น 12
สามารถใช้ สทิ ธิ์ ได้ จานวน 1 ครั ้งตลอดโครงการ โดยจานวนผู้ใช้ สทิ ธิ์จะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและ
สถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

สถำนะระดับ
Platinum
Gold

จำนวน
2 ท่าน
2 ท่าน

2.3.3 สิทธิ์เข้ าใช้ บริการ Private Wellness Zone ณ THANN 1 ครั ้งตลอดระยะเวลาโครงการ
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิประโยชน์จาก THANN Private Wellness Zone ณ THANN
Sanctuary สุขมุ วิท 47 เพื่อเข้ าใช้ บริการดังต่อไปนี ้ได้ อย่างไม่จากัดภายในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง
 Aromatherapy Steam Bath
 Oxygen Therapy
 Acupressure Foot Bath
 Salt Therapy Treatment
 นวดเท้ า 45 นาที (สูงสุด 3 ท่าน)
สามารถใช้ สทิ ธิ์ ได้ จานวน 1 ครั ้งตลอดโครงการ โดยจานวนผู้ใช้ สทิ ธิ์จะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและ
สถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

สถำนะระดับ
Platinum

จำนวน
5 ท่าน

2.3.4 บริการรถลีมซู ีนในประเทศสิงคโปร์ หรือ ฮ่องกง
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์ใช้ บริ การรับส่งด้ วยรถโตโยต้ า Alphard จากสนามบินถึงที่พกั หรือ
รับจากที่พักมาสนามบิน ในพื ้นที่ระบุไว้ ในรายละเอียดด้ านล่าง
 ประเทศที่ให้ บริ การ
- สิงคโปร์
- ฮ่องกง
สามารถใช้ บริ การได้ สงู สุดครั ้งละ 4 ท่าน รวมกระเป๋ าเดินทางทั ้งหมดไม่เกิน 4 ใบขนาดใบละไม่
เกิน 28 นิ ้ว โดยจานวนรอบที่สามารถใช้ สทิ ธิ์ได้ นั ้นจะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและสถานะระดับของ
ลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

สถำนะระดับ
Platinum

จำนวน
2 รอบ

ตัวอย่างการนับจานวนรอบคือ จากสนามบินถึงที่พัก นับเป็ น 1 รอบ
2.4 สิทธิประโยชน์ ด้ำนไลฟ์ สไตล์
2.4.1 ของขวัญวันเกิด (บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์)
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับของขวัญวันเกิดสามารถเลือกของขวัญวันเกิดได้ 1 รายการจากตัวเลือก
ที่แตกต่างกันตามโปรแกรมและสถานะระดับ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
Program

สถำนะระดับ
Platinum

ตัวเลือกของขวัญวันเกิด
 เค้ ก S&P
 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 1,000 บาท

Gold

 เค้ ก S&P
 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 800 บาท

Silver

 เค้ ก S&P

KTAXA Honor

 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 500 บาท

KTAXA Premier

Classic
Gold

 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 300 บาท
 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 100 บาท

2.4.2 บัตรรับประทานอาหาร ณ ร้ านอาหารที่ร่วมรายการ
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับบัตรรับประทานอาหาร ณ ร้ านอาหารที่ระบุไว้ ในรายละเอียดด้ านล่าง

 เฉพาะ ลูกค้ าในโปรแกรม KTAXA Honor สถานะระดับ Platinum
- Banyan Tree กรุ งเทพ
- The Okura Prestige กรุงเทพ
- W Hotel กรุ งเทพ
- Wine Connection
 เฉพาะ ลูกค้ าในโปรแกรม KTAXA Honor สถานะระดับ Gold และ Silver
- Wine Connection
สามารถใช้ บริ การได้ ครั ้งละ 1 ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยมูลค่าของบัตรรับประทานอาหารที่
สามารถใช้ สทิ ธิ์ ได้ นั ้นจะขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตาราง
ด้ านล่างนี ้
Program
KTAXA Honor

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver

มูลค่ ำบัตรรั บประทำนอำหำร
2,000 บาท
1,000 บาท
500 บาท

3. รำยละเอียดของสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมเฉพำะลูกค้ ำผู้ ถอื บัตร Honor Member
เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าในโปรแกรม KTAXA Honor สถานะระดับ Platinum และ Gold เท่านั ้น ได้ รับบัตร Honor
Member เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ตามระบุในรายละเอียดด้ านล่างนี ้
 บริการล้ างรถในราคาพิเศษที่ Simple Shines ณ ห้ างเซ็นทรัลเวิลด์
 Welcome Drink เมื่อจองห้ องพักที่ Avista Hideaway Phuket Patong และ Avista Grande Phuket
Karon
 รับฟรีไวน์ 2 ขวดเมื่อจองทริปล่องเรือกับ Blue Voyage
 อัพเกรดรถลีมซู ีนเป็ น โตโยต้ า Alphard หรือ ฮุนได H1 ในเดือนเกิดของท่านลูกค้ า
 รับฟรี Teddy Bear เมื่อสัง่ ดอกไม้ ครบ 3,000 บาทขึ ้นไปที่ Close to nature สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ , แอ
ทธินี ทาวเวอร์ และเอ็มโพเรียม
 ใช้ บริการฟิ ตเนสฟรี 2 ครั ้งต่อเดือน ณ Infinity Fitness โรงแรม InterContinental Bangkok
 เฉพาะสถานะระดับ Platinum ได้ รับเครื่องดื่ม Non-Alcohol จานวน 2 แก้ ว เมื่อใช้ บริการที่ The House
on Sathorn โรงแรม W Bangkok Hotel
 เฉพาะสถานะระดับ Platinum รับเค้ กฟรีจาก TWG Tea เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 500
บาท

4. ตัวอย่ ำงสิทธิพิเศษประเภท Complimentary และ ส่ วนลดร้ ำนค้ ำ
4.1 ตัวอย่ ำงสิทธิพิเศษประเภท Complimentary
สิทธิประโยชน์แบบ complimentary ลูกค้ าสามารถรับได้ 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ไตรมาส
ชื่อร้ ำนค้ ำ

รำยละเอียดสิทธิพิเศษ

S&P Digital Voucher

ส่วนลด 100 บาทเมื่อรับประทานอาหาร ณ สาขาที่ร่วมรายการ
(ไม่สามารถใช้ กบั เบเกอรี่ ได้ )

Kaan Show Pattaya Ticket

บัตรเข้ าชม Kaan Show โซน Ocean Zone

True Coffee

เครื่องดื่มในโหมดโบราณ 1 แก้ ว

BBQ Plaza Digital Voucher

ส่วนลด 100 บาทเมื่อรับประทานอาหาร ณ สาขาที่ร่วมรายการ

Sizzler Digital Voucher

ส่วนลด 100 บาทเมื่อรับประทานอาหาร ณ สาขาที่ร่วมรายการ

Bangkok Sea Life Entrance
Ticket

บัตรเข้ า SEA LIFE Bangkok และ Madame Tussauds
Bangkok และ ICE AGE 4 D Cinema

Let's Relax Spa

ส่วนลด 300 บาทเมื่อใช้ บริ การนวดไทย 1 ชัว่ โมง

Dunkin' Donuts

คอมโบเซ็ตเครื่องดื่มและโดนัท

Grab

ส่วนลด 100 บาทสาหรับบริการรถรับส่ง

Starbucks Digital Voucher

ส่วนลด 100 บาท

Auntie Anne

ชุด Premium Pretzel + Lemonade 16 oz.

4.2 ตัวอย่ ำงสิทธิพิเศษประเภทส่ วนลดร้ ำนค้ ำ และ บริ กำร
รำยชื่อ
Hertz

จังหวัด
18 สนามบินทั่ว
ประเทศ

Blue Yoyage

รำยละเอียด
ส่วนลดค่าเช่า 45% จากราคามาตราฐาน
ส่วนลด 10%

Madam T

กรุงเทพ

Paint Bar

กรุงเทพ

ส่วนลดค่าอาหาร 10% เมื่อรับประทานครบ
1,000 บาทขึ ้นไปใบเสร็ จ/
10% discount food&beverage for
weekdays

รำยชื่อ
Anna & Charlie's Cafe

จังหวัด
กรุงเทพ

รำยละเอียด
ส่วนลด 10% ร้ านอาหาร

Rock Me Burqers & Bar

เชียงใหม่

อย่างเก่าก่อน

กรุงเทพ

ไทยรสคม
Three Monkeys
Restaurant Phuket
NYE Café Restaurant

กรุงเทพ
ภูเก็ต

Prime 19 Khaoyai

นครราชสีมา

The Most Bar and
restaurant
Yeolbong Thailand

กรุงเทพ

complimentary frenchfried when spend
THB800
ส่วนลด 10% เมื่อรับประทานอาหารครบ 300
บาทขึ ้นไป
ส่วนลด 10% สาหรับค่าอาหาร
ส่วนลด 10% สาหรับลูกค้ าที่มาทานอาหาร
ครบ 1,000 บาทขึ ้นไป
รับเครื่องดื่มสูตรพิเศษ signature 1 แก้ ว
มูลค่า)212 บาท( เมื่อทานอาหารครบ 1,000
บาทขึ ้นไป เซลล์สลิป /
รับส่วนลดค่าอาหารและเบเกอรี่ 15% (ไม่รวม
เครื่องดื่มทุกชนิด และสินค้ ากลุม่ Butchery)
เมื่อมียอดใช้ จ่ายตั ้งแต่ 1,000 บาท ขึ ้นไป
ส่วนลด 10%

Parlour Restauarnt &
Bar

กรุงเทพ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

GNC
Pacsafe (K-Trade
International)
Liv Hotel Phuket
Cotton Clouds
Fit Junction

ภูเก็ต

ส่วนลด 10% เมื่อรับประทานอาหารที่
Yeolbong Thailand
ส่วนลดค่าอาหาร 10%" และ "เห็ดทอดพาร์
เลอร์ 1 จาน (มูลค่า 150 บาท(
มื่อลูกค้ าของกรุงไทยแอกซ่ามาใช้ บริการที่ร้ าน และมียอดชาระเงินตั ้งแต่1,000 บาทขึ ้น
ไป
buy 1 get 1 free GNC Alpha Lipoic acid
650 baht.
Discount 10% off
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 200 บาท
"โปรโมชัน่ คอร์ สเรียนที่สาขาลดทันที 1000
บาท" และ "โปรโมชัน่ คอร์ สเรียนออนไลน์
ลดทันที 2000 บาท"

รำยชื่อ
Hoy Hon

จังหวัด

Hotman Factory
Jetts 24 hour Fitness

Nap Sleep Salon เอกมัย
พระราม9

Beauty Buffet

ทุกสาขา

Beauty Cottage

ทุกสาขา

Beauty Market

ทุกสาขา

Origins

ห้ างสรรพสินค้ าทุก
สาขา
ยกเว้ นร้ าน
Eveandboy

Aveda

ห้ างสรรพสินค้ าทุก
สาขา
ยกเว้ นร้ าน
Eveandboy และ
Salon As attached

Siam Niramitr
OKLS

รำยละเอียด
Group class 1st time free and discount
5% for any package
10% discount from our packages (normal
price)
"ค่าแรกเข้ า 0 บาท (ไม่ต้องเสีย)" ,"ส่วนลดค่า
บัตรสมาชิก 50%"
และ "ค่าสมาชิกรายเดือน 1500 บาท"
I offer you 15% discount for Exclusive
Treatment program price 1,800 THB.
and 10% discount for Nap Signature
price 700 THB, kindly see the description
below.
Available for member at branch Rama9
and Ekamai.
Booking only.
รับส่วนลด 10% (เฉพาะสินค้ าราคาปกติเมื่อ (
ซื ้อครบ600 บสุทธิ.
รับส่วนลด 10% (เฉพาะสินค้ าราคาปกติเมื่อ (
ซื ้อครบ700 บสุทธิ.
รับส่วนลด 10% (เฉพาะสินค้ า House Brand
ราคาปกติ( เมื่อซื ้อสินค้ าครบ 500 บสุทธิ.
รับฟรี บริ การ Facial Treatment Service
ปรนนิบตั ิผิวหน้ า เวลา 25 นาที มูลค่า 2,500
บาท
พร้ อมรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์บารุงที่เหมาะกับ
สภาพผิวของคุณ หลังรับบริการ
รับฟรี บริ การวิเคราะห์สภาพเส้ นผม และหนัง
ศีรษะ เวลา 15 นาที มูลค่า 1,500 บาท
พร้ อมรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดแู ลผมที่เหมาะ
กับคุณ หลังรับบริการ
ส่วนลด 15% สาหรับบัตรชมการแสดงราคา
ปกติ
ส่วนลด 10% สาหรับนักเรียนใหม่เท่านั ้น

รำยชื่อ
Mortimer English Club

จังหวัด
นนทบุรี

รำยละเอียด
ส่วนลดค่าสมาชิก 500 บาท" และ "กรณีสมัคร
คอร์ สปี แถม 2 คลาส เพิ่มให้ อีก เฉพาะการ
สมัครครั ้งแรก

หมำยเหตุ:
- รายละเอียดของสิทธิพิเศษที่แสดงไว้ ด้านบนอาจมีเปลีย่ นแปลง โดยบริษัทฯ มิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- โปรแกรมและสถานะระดับใดที่ไม่ถกู แสดงในตารางรายละเอียดของสิทธิประโยชน์หมายความว่าโปรแกรมและ
สถานะระดับนั ้นไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ ในรายการนั ้นๆ

