
ค ำถำม-ค ำตอบ โครงกำรกรุงไทย-แอกซ่ำ พริวิเลจ 
 

1. ค ำถำม ลูกค้ำท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรกรุงไทย-แอกซ่ำ พริวิเลจ (KTAXA Privilege Project) มีเงื่อนไขอย่ำงไร 
ค ำตอบ  

 รายละเอียดเงื่อนไขแยกตามโปรแกรมดงันี ้

 กรุงไทย-แอกซ่ำ ออนเนอร์ โปรแกรม  

 เป็นผู้ช าระเบีย้ที่กรมธรรม์รายบุคคลยงัมีผลบงัคบัและยงัอยู่ในสถานะช าระเบีย้  

 เป็นลกูค้าปัจจบุนัของกรุงไทย-แอกซ่าที่มีการช าระเบีย้เข้ามาก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2562 และมียอดช าระ
เบีย้ประกนัรวมในปี 2561 ตัง้แต่ 250,000 บาท ขึน้ไป 

 การค านวณเบีย้เพื่อแบ่งสถานะระดบัของลกูค้ามีรายละเอียดดงันี ้
o ค านวณจากยอดรวมของเบีย้ประกนัภัยที่ช าระมาในปี 2561 ทกุกรมธรรม์ที่ลกูค้าเป็นผู้ช าระเบีย้ 

(Policy Owner)  โดยเป็นกรมธรรม์ที่ยังมีผลบงัคบัและอยู่ในสถานะช าระเบีย้ในปี 2562  
o การค านวณเบีย้ประกนัภัยรวมรายปีขึน้กบัแบบประกนัภัยหลกั 

- กรณีแบบประกนัภัยรายบุคคลหลกัเป็นแบบเบีย้ประกนัภัยรายงวด (Regular 
Premium) จะนบั 100% ของค่าเบีย้ประกนัรวมรายปี และ 

- กรณีแบบประกนัภัยรายบุคคลหลกัเป็นเบีย้ประกนัภัยแบบช าระครัง้เดียว (Single 
Premium) จะนบั 10% ของค่าเบีย้ประกนัรวมรายปี  

- ไม่นบัรวมเบีย้จากประกนัภัยประเภท MRTA , GLTSP และ PA 
- ไม่นบัรวมกรมธรรม์ที่เป็นประกนัภัยกลุม่ 

 

 กรุงไทย-แอกซ่ำ พรีเมียร์ โปรแกรม  

 เป็นผู้ช าระเบีย้ที่กรมธรรม์รายบุคคลยงัมีผลบงัคบัและยงัอยู่ในสถานะช าระเบีย้  

 เป็นลกูค้าปัจจบุนัของกรุงไทย-แอกซ่าที่มีการช าระเบีย้เข้ามาก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2562 และมียอดช าระ
เบีย้ประกนัรวมในปี 2561 ไม่เกิน 250,000 บาท หรือ เป็นลกูค้าใหม่ของกรุงไทย-แอกซ่าในปี 2562 โดยไม่
ค านงึถงึยอดช าระเบีย้ประกนั 

 การค านวณเบีย้เพื่อแบ่งสถานะระดบัของลกูค้ามีรายละเอียดดงันี  ้
o ค านวณจากยอดรวมของเบีย้ประกนัภัยที่ช าระมาในปี 2561 ทกุกรมธรรม์ที่ลกูค้าเป็นผู้ช าระเบีย้ 

(Policy Owner)  โดยเป็นกรมธรรม์ที่ยังมีผลบงัคบัและอยู่ในสถานะช าระเบีย้ในปี 2562  
o การค านวณเบีย้ประกนัภัยรวมรายปีขึน้กบัแบบประกนัภัยหลกั 

 กรณีแบบประกนัภัยรายบุคคลหลกัเป็นแบบเบีย้ประกนัภัยรายงวด (Regular 
Premium) จะนบั 100% ของค่าเบีย้ประกนัรวมรายปี และ 

 กรณีแบบประกนัภัยรายบุคคลหลกัเป็นเบีย้ประกนัภัยแบบช าระครัง้เดียว (Single 
Premium) จะนบั 10% ของค่าเบีย้ประกนัรวมรายปี 

 ไม่นบัรวมเบีย้จากประกนัภัยประเภท MRTA , GLTSP และ PA 
 ไม่นบัรวมกรมธรรม์ที่เป็นประกนัภัยกลุม่ 



2. ค ำถำม มีกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำเป็นกี่กลุ่ม และแบ่งอย่ำงไร 
ค ำตอบ มีการแบ่งกลุ่มลกูค้าตามยอดเบีย้ประกนัรวมทกุกรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขการค านวณที่บริษัทก าหนดของผู้ช าระ
เบีย้ประกนั แยกตามโปรแกรม ดงัแสดงในตารางด้านลา่งนี ้ 

 
Program สถำนะระดับ ยอดเบีย้รวม (บำท) 

KTAXA Honor 

Platinum ตัง้แต่ 10,000,000 ขึน้ไป 
Gold 5,000,000 – 9,999,999 
Silver 1,000,000 – 4,999,999 
Classic 250,000 – 999,999 

KTAXA Premier 
Gold 100,000 – 249,999 
Silver 50,000 – 99,999 
Classic น้อยกว่า 50,000 

 

3. ค ำถำม กำรค ำนวนเบีย้ประกันรวมรำยปีต่อผู้ช ำระเบีย้เพื่อแบ่งระดับสถำนะในโครงกำร 
ค ำตอบ การค านวนค่าเบีย้ประกนัรวมรายปีขึน้กบัแบบประกนัภัยหลกั กรณีแบบประกนัภัยหลกัเป็นแบบเบีย้ประกนัภัย
รายงวด (Regular Premium) จะนบั 100% ของค่าเบีย้ประกนัรวมรายปี และกรณีแบบประกนัภัยหลกัเป็นแบบเบีย้
ประกนัภัยแบบช าระครัง้เดียว (Single Premium) จะนบั 10% ของค่าเบีย้ประกนัรวมรายปีทัง้นีจ้ะค านวณเบีย้เฉพาะ
กรมธรรม์ที่มีผลบงัคบัอยู่และยงัมีการช าระเบีย้ประกนัในปี 2562  เท่านัน้ สามารถดูตวัอย่างการค านวนเบีย้ประกนัภัยได้
ตามตารางด้านลา่ง  
 
ตวัอย่างตารางการซือ้ผลติภัณฑ์ การค านวณเบีย้ประกนัรวมรายปี (APE) และเงื่อนไขการเข้าโครงการ 

ผลิตภัณฑ์ = เบีย้กรมธรรม์ (บำท) / สถำนะ APE 
เบีย้ประกัน
รวมรำยปี 

(บำท) 

APE ใน
โครงกำร 
(บำท) 

โปรแกรม - 
สถำนะระดับ 

หมำยเหตุ 

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

6,742,921 6,742,921 KTAXA Honor - 
Gold 

ทุกกรมธรรม์เป็นเบีย้ประกนัรายงวด 
(Regular Premium) นับ 100% 
เฉพาะกรมธรรม์ท่ี 1-3 ท่ีมีผลบังคบั 
และสถานะ 1 

1. R01 = 3,000,000 / PREMIUM PAYING (1) 3,000,000 300,000 KTAXA Honor - 
Classic 

กรมธรรม์นีเ้ป็นแบบช าระเบีย้ครัง้
เดียว (Single Premium) นับ 10% 
ของคา่เบีย้ประกนัรวมรายปี จะได้ 
300,000 APE 

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

129,187 38,690 KTAXA Premier 
- Classic 

25PG ไมเ่ข้าเง่ือนไขโครงการ 
เน่ืองจากไมใ่ช่ สถานะ 1 เบีย้จะถกู
ค านวณจาก PWLNP85 เพียง
กรมธรรม์เดียว (Regular Premium) 

 



4. ค ำถำม ลูกค้ำใหม่ท่ีมีกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับแรกในปี 2562 จะได้เข้ำร่วมโครงกำรหรือไม่ 
ค ำตอบ ลกูค้าใหม่ที่เป็นผู้ช าระเบีย้ทกุคนในปี 2562 จะได้เข้าร่วมโครงการใน โปรแกรม KTAXA Premier ในสถานะ
ระดบั Classic ไม่ว่าจะมียอดช าระเบีย้ในปี 2562 เท่าไหร่ก็ตาม และจะได้รับการปรับสถานะระดบัใหม่จากยอดรวมเบีย้
ปี 2562 ส าหรับรอบโครงการปี 2563 
 

5. ค ำถำม หำกลูกค้ำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรอยู่แล้วซือ้กรมธรรม์เพ่ิมในปี 2562 จะได้รับกำรปรับสถำนะระดับหรือไม่ 
ค ำตอบ ลกูค้าจะยงัไม่ถกูปรับสถานะระดบัจนกว่าจะถึงรอบโครงการปี 2563 ยอดเบีย้ที่ลกูค้าช าระทกุกรมธรรม์ในปี 
2562 จะถกูน ามาค านวนเบีย้รวมส าหรับปรับสถานะระดบัใหม่ให้กบัลกูค้าในรอบโครงการ 2563 ตามเงื่อนไขที่บริษัท
ก าหนด 
 

ตวัอย่าง 
นายความสขุ ซือ้กรมธรรม์กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 1 ฉบบั โดยช าระค่าเบีย้ประกนัเมื่อปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 
220,000 บาท ในเวลาต่อมา วนัที่ 15 มีนาคม 2562 นายความสขุได้ซือ้กรมธรรม์กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต เพิ่มอีก 1 
ฉบบั โดยช าระค่าเบีย้ประกนั  880,000 บาท ในปี 2562 รวมค่าเบีย้ประกนัที่นายความสขุช าระทัง้หมดคือ 1,100,000 
บาท การเข้าร่วมโปรแกรมของนายความสขุจะเป็นดงันี  ้

- ในปี 2562 นายความสขุจะได้เข้าร่วมโปรแกรม KTAXA Premier ที่สถานะระดบั Gold 
- ในปี 2563 นายความสขุจะได้เข้าร่วมโปรแกรม KTAXA Honor ที่สถานะระดบั Silver  

  

6. ค ำถำม หำกลูกค้ำเป็นผู้ช ำระเบีย้เท่ำนัน้และไม่ได้ถอืกรมธรรม์ใดๆ เลย จะได้เข้ำร่วมโครงกำรหรือไม่ 
ค ำตอบ ได้เข้าร่วมโครงการ โดยสถานะระดบัของลกูค้าจะถูกค านวนจากเบีย้รวมของทกุกรมธรรม์ที่ช าระเบีย้มาในปี 
2561 และกรมธรรม์นัน้มีสถานะช าระเบีย้อยู่ในปี 2562 
 

7. ค ำถำม หำกลูกค้ำเป็นผู้ถือกรมธรรม์เท่ำนัน้และไม่ได้เป็นผู้ช ำระเบีย้เลยแม้แต่กรมธรรม์เดียว จะได้เข้ำร่วม
โครงกำรหรือไม่ 
ค ำตอบ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ค ำถำม เม่ือไหร่ท่ีลูกค้ำจะได้รับของขวัญวันเกิด 
ค ำตอบ ลกูค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับของขวญัวนัเกิดสามารถเลอืกของขวญัวนัเกิดได้ 1 รายการจากตวัเลอืกที่แตกต่างกนั
ตามโปรแกรมและสถานะระดบั ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

 

Program สถำนะระดับ ตัวเลือกของขวัญวันเกิด 

KTAXA Honor 

Platinum  เค้ก S&P 

 บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนกิส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 1,000 บาท 

Gold  เค้ก S&P 

 บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนกิส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 800 บาท 

Silver  เค้ก S&P 

 บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนกิส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 500 บาท 

Classic  บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนกิส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 300 บาท 

KTAXA Premier Gold  บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนกิส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 100 บาท 

 

 ลกูค้าสามารถเร่ิมรับของขวัญวนัเกิดได้ตัง้แต่วนัที่ 1 ของเดือนเกิดของลกูค้า 

 ลกูค้าที่มีวนัคล้ายวนัเกิดอยู่ในช่วงเดือน มกราคม ถึง กรกฏาคม 2562 สามารถรับของขวญัวนัเกิดได้
ถงึวนัที่ 31 สงิหาคม 2562 

 ลกูค้าที่มีวนัคล้ายวนัเกิดในเดือน สงิหาคม – ธันวาคม สามารถรับของขวญัวนัเกิดได้เฉพาะในเดือน
เกิดเท่านัน้ 

 ของขวญัวนัเกิดจะถกูจดัสง่ให้ลกูค้าในรูปแบบบัตรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็ปไซต์ของ 
กรุงไทย-แอกซ่า พริวิเลจ (https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com)  โดยลกูค้าจะสามารถรับ
ของขวญัได้หลงัจากลงทะเบียนและลอ็กอินเข้าใช้งานเว็ปไซต์แล้วเท่านัน้ 

 ลกูค้าสามารถเลอืกของขวญัได้เองตามตวัเลอืกที่แสดงในหน้าเว็บไซต์  ทัง้นีม้ลูค่าของขวัญวนัเกิดนัน้
จะขึน้อยู่กบัสถานะระดบัของลกูค้า 

 นบัการใช้สทิธ์ิเม่ือลกูค้ากดปุ่ ม “ยืนยนัใช้สทิธ์ิ” บนเว็บไซต์ของโครงการ และเมื่อลกูค้ายืนยนัการใช้
สทิธ์ิแล้วจะถือว่าลกูค้าได้มีการใช้สทิธ์ินัน้แล้ว 

 หลงัจากลกูค้ากดรับของขวญัวนัเกิดแล้ว จะมีเงื่อนไขในการใส่รหัส OTP ตามรายละเอียด้านลา่งนี  ้
o หากลกูค้ายังไม่เคยท าการใสร่หัส OTP ลกูค้าต้องใส่รหัส OTP เพื่อตรวจสอบเบอร์มือถือที่

ลกูค้าใช้ว่าตรงกบัข้อมูลในระบบของบริษัทฯ ก่อนจงึจะสามารถรับของขวญัวนัเกิดได้  
o หากลกูค้าเคยท าการใสร่หัส OTP ในการรับสทิธิพิเศษมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ลกูค้าสามารถรับ

ของขวญัวนัเกิดได้โดยไม่ต้องใสร่หัส OTP 
o หากลกูค้าเคยท าการใสร่หัส OTP ในการรับสทิธิพิเศษมาก่อนหน้านีแ้ล้ว แต่ท าการ

เปลีย่นแปลงเบอร์มือถือกบัทางบริษัทลกูค้าต้องใสร่หัส OTP ก่อนจงึจะสามารถรับของขวญั
วนัเกิดได้ 



 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงของขวญัวนัเกิดหลงัจากที่ลกูค้าได้ท าการกดรับสทิธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว 

 ลกูค้า 1 ท่านได้รับของขวญัวนัเกิด 1 สทิธ์ิไม่ว่าจะมีหลายกรมธรรม์ก็ตาม 
 

9. ค ำถำม เม่ือไหร่ท่ีลูกค้ำจะได้รับของขวัญเยี่ยมไข้ 
ค ำตอบ ลกูค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับของขวญัเย่ียมไข้สามารถเลอืกของขวญัเย่ียมไข้ได้ 1 รายการจาก 3 ตวัเลอืกดงัต่อไปนี ้

- บตัรก านัล Villa Market 
- บตัรก านัล Tesco Lotus 
- บตัรก านัล Central Gift Card 

 มลูค่าของบตัรของขวญันัน้จะขึน้อยู่กบัโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตาราง
ด้านลา่งนี ้

 

Program สถำนะระดับ มูลค่ำบัตรของขวัญ (บำท) 

KTAXA Honor 

Platinum 1,000 
Gold 500 
Silver 300 
Classic 200 

KTAXA Premier 
Gold 100 
Silver 100 

 

 ลกูค้าที่จะได้รับของเย่ียมไข้ต้องเข้าเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่างนี  ้
o เป็นผู้ช าระเบีย้ที่ถือกรมธรรม์ประกนัชีวิตรายสามัญทกุประเภท ที่แนบสญัญาเพิ่มเติมค่า

รักษาพยาบาลยกตวัอย่างเช่น สญัญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลพิเศษ (Smart Medicare 
Plus Rider ), แบบประกนัชีวิตและสขุภาพ  iHealthy หรือ แบบประกนัชีวิตและสขุภาพ 
Flexi Health 

o สถานะกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบัอยู่และอยู่ในสถานะช าระเบีย้   
o ผู้ช าระเบีย้เข้ารับการรักษาตวัในฐานะผู้ ป่วยใน ณ โรงพยาบาลคู่สญัญาของบริษัทฯ ภายใน

ระยะเวลาของโครงการ (ตัง้แต่เร่ิมต้นไปจนถงึวนัสิน้สดุของโครงการ)  
o ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สทิธ์ิในสญัญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลข้างต้น และได้รับการ

อนมุติัแล้วเท่านัน้ทัง้ในกรณีที่เป็นการให้บริการสนิไหมผ่านช่องทางพิเศษแฟกซ์เคลม (Fax 
Claim) และ การเบิกเงินคืนในกรณีส ารองจ่าย (Reimbursement) 

 ลกูค้า 1 ท่านได้รับของขวญัเย่ียมไข้ 1 สทิธ์ิตลอดโปรแกรมในแต่ละปี 

 บริษัทจะสง่ SMS เพื่อมอบของขวญัเย่ียมไข้ให้ภายใน 2 อาทิตย์หลงัจากวนัที่ลกูค้าแจ้งความประสงค์
ใช้สทิธ์ิในสญัญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ ป่วยใน 

 ลกูค้าจะได้รับ SMS เย่ียมไข้ข้อความดงัต่อไปนี ้



o บริษัทฯ ขอให้ท่านลกูค้าหายจากการเจ็บป่วย และมีสขุภาพแข็งแรง กรุณาคลิก (URL) เพื่อ
เข้าระบบและรับของขวญัเย่ียมไข้สดุพิเศษจากกรุงไทย – แอกซ่า ประกนัชีวิต *ของขวญันีม้ี
อายถุงึวนัที่(ExpDate) 

 เพื่อรับของขวญัเย่ียมไข้ลกูค้าต้องกด link ใน SMS เพื่อเข้าสูห่น้าเว็บไซด์ของโครงการ และท าการ
ลงทะเบียน(ส าหรับครัง้แรก) หรือ ล๊อกอินเข้าใช้งานเว็บไซด์ของโครงการก่อนจงึจะสามารถรับ
ของขวญัเย่ียมไข้ได้ 

 ของขวญัเย่ียมไข้จะเป็นรูปแบบบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็ปไซต์ของ กรุงไทย-แอกซ่า พริ
วิเลจ (https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com)  โดยลกูค้าสามารถเลอืกของเยี่ยมไข้ได้เอง
ตามตวัเลอืกที่แสดงในหน้าเว็บไซต์  ทัง้นีม้ลูค่าของเยี่ยมไข้นัน้จะขึน้อยู่กบัสถานะระดบัของลกูค้า 

 นบัการใช้สทิธ์ิเม่ือลกูค้ากดปุ่ ม “ยืนยนัใช้สทิธ์ิ” บนเว็บไซต์ของโครงการ และเมื่อลกูค้ายืนยนัการใช้
สทิธ์ิแล้วจะถือว่าลกูค้าได้มีการใช้สทิธ์ินัน้แล้ว 

 หลงัจากลกูค้ากดรับของขวญัเย่ียมไข้แล้ว จะมีเงื่อนไขในการใส่รหัส OTP ตามรายละเอียด้านลา่งนี  ้
o หากลกูค้ายังไม่เคยท าการใสร่หัส OTP ลกูค้าต้องใส่รหัส OTP เพื่อตรวจสอบเบอร์มือถือที่

ลกูค้าใช้ว่าตรงกบัข้อมูลในระบบของบริษัทฯ ก่อนจงึจะสามารถรับของขวญัเย่ียมไข้ได้  
o หากลกูค้าเคยท าการใสร่หัส OTP ในการรับสทิธิพิเศษมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ลกูค้าสามารถรับ

ของขวญัเย่ียมไข้ได้โดยไม่ต้องใสร่หัส OTP 
o หากลกูค้าเคยท าการใสร่หัส OTP ในการรับสทิธิพิเศษมาก่อนหน้านีแ้ล้ว แต่ท าการ

เปลีย่นแปลงเบอร์มือถือกบัทางบริษัทลกูค้าต้องใสร่หัส OTP ก่อนจงึจะสามารถรับของขวญั
เย่ียมไข้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงของขวญัเย่ียมไข้หลงัจากที่ลกูค้าได้ท าการกดรับสทิธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว 

 ลกูค้าสามารถรับของขวญัเย่ียมไข้ได้ภายใน 60 วนัหลงัจากที่บริษัทฯ สง่ข้อความ SMS ถงึลกูค้า หาก
เลยระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าลกูค้าสละสทิธ์ิในการรับของขวญัเย่ียมไข้ 

 ลกูค้า 1 ท่านได้รับของขวญัเย่ียมไข้ 1 สทิธ์ิไม่ว่าจะมีหลายกรมธรรม์ก็ตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ค ำถำม ประเภทของสิทธิพิเศษมีอะไรบ้ำง  
ค ำตอบ ประเภทของสทิธิพิเศษที่ลกูค้าจะได้รับในโครงการ มีดงันี  ้
 

 สิทธิพิเศษกำรจอง 
เป็นสทิธิพิเศษส าหรับลกูค้าในโปรแกรม KTAXA Honor แจ้งความประสงค์ใช้สทิธ์ิโดยการจอง เช่น 
จองตรวจสขุภาพ, จองใช้บริการรถลมีซูีน หรือ จองเพื่อเข้าใช้บริการนวด เป็นต้น โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

 สทิธิพิเศษประเภทนีจ้ะมีการจ ากดัปริมาณตามเงื่อนไขของโครงการ โดยลกูค้าแต่ละท่าน
จะได้รับสทิธ์ิและจ านวนสทิธ์ิแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัระดบัสถานะของลกูค้า 

 ลกูค้าสามารถแจ้งความประสงค์ใช้สทิธ์ิได้ 2 ช่องทางคือ  
o ทางโทรศพัท์ ติดต่อทีม Concierge ที่เบอร์ 02-118-3095 หรือ 
o ทางเว็บไซต์ KTAXA Privilege 

 ส าหรับการแจ้งความประสงค์ใช้สทิธ์ิทาง เว็บไซต์ KTAXA Privilege ลกูค้าต้องท าการ
ลงทะเบียน (ส าหรับครัง้แรก) หรือ login เข้าสูร่ะบบก่อนกดรับสทิธ์ิ 

 หลงัจากลกูค้ากดรับสทิธ์ิ ลกูค้าต้องใสร่หัส OTP เพื่อตรวจสอบเบอร์มือถือที่ลกูค้าใช้ว่า
ตรงกบัข้อมลูในระบบของบริษัทฯ ก่อนจงึจะสามารถใช้สทิธ์ิได้ 

 การตรวจสอบเบอร์มือถือนีจ้ะท าแค่ครัง้แรกของการรับสทิธ์ิเท่านัน้ หากลกูค้ามีการกดรับ
สทิธ์ิครัง้ต่อไปด้วยเบอร์มือถือเบอร์เดิมลกูค้าไม่ต้องใส่รหสั OTP 

  หากลกูค้ามีการเปลีย่นแปลงเบอร์มือถือกบัทางบริษัทฯ เม่ือกดรับสทิธ์ิครัง้ต่อไป ระบบจะ
ให้ท าการใส่รหัส OTP ใหม่อีกครัง้เพื่อตรวจสอบเบอร์มือถือก่อนรับสทิธ์ิ 

 การจองจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อสถานะการจองบน เว็บไซต์ ของโครงการเปลี่ยนจาก “รอการ
ยืนยนั” มาเป็น “ยืนยนั” เท่านัน้ และลกูค้าจะได้รับ SMS ยืนยนัเมื่อการจองสมบรูณ์ 

 เง่ือนไขในการใช้สทิธ์ิและตัดสทิธ์ิการจองในแต่ละรายการจะมีรายละเอียดแตกต่างกนัไป
ขึน้กบัสทิธิพิเศษและร้านค้า ลกูค้าสามารถดไูด้รายละเอียดได้ที่หน้ารายละเอียดของสทิธิ
พิเศษการจองแต่ละรายการบน เว็บไซต์ ของโครงการ 

 

 สิทธิพิเศษแบบคอมพลิเมนทำรี Complimentary 
เป็นสทิธิพิเศษส าหรับลกูค้าในโปรแกรม KTAXA Honor และ KTAXA Premier ทกุสถานะระดบั โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

 สทิธิพิเศษประเภทนีจ้ะมีการจ ากดัปริมาณและระยะเวลาในการรับสทิธ์ิ  

 ลกูค้า 1 ท่าน สามารถรับสทิธิพิเศษ complimentary ได้ 1 สทิธ์ิ ต่อ 1 ไตรมาส 

 ลกูค้ากดรับสทิธิพิเศษประเภทนีไ้ด้ทาง เว็บไซต์ KTAXA Privliege  

 นบัการใช้สทิธ์ิเม่ือลกูค้ากดปุ่ ม “ยืนยนัใช้สทิธ์ิ” ในหน้า “คณุยืนยนัที่จะใช้สทิธิพิเศษ
หรือไม่” บน เว็บไซต์ ของโครงการ และเม่ือลกูค้ายืนยนัการใช้สทิธ์ิแล้วจะถือว่าลกูค้าได้มี
การใช้สทิธ์ินัน้แล้ว 



 หลงัจากลกูค้ากดรับสทิธ์ิ ลกูค้าต้องใสร่หัส OTP เพื่อตรวจสอบเบอร์มือถือที่ลกูค้าใช้ว่า
ตรงกบัข้อมลูในระบบของบริษัทฯ ก่อนจงึจะสามารถใช้สทิธ์ิได้ 

 การตรวจสอบเบอร์มือถือนีจ้ะท าแค่ครัง้แรกของการรับสทิธ์ิเท่านัน้ หากลกูค้ามีการกดรับ
สทิธ์ิครัง้ต่อไปด้วยเบอร์มือถือเบอร์เดิมลกูค้าไม่ต้องใส่รหสั OTP 

  หากลกูค้ามีการเปลีย่นแปลงเบอร์มือถือกบัทางบริษัทฯ เม่ือกดรับสทิธ์ิครัง้ต่อไป ระบบจะ
ให้ท าการใส่รหัส OTP ใหม่อีกครัง้เพื่อตรวจสอบเบอร์มือถือก่อนรับสทิธ์ิ 

 

 สิทธิพิเศษแบบส่วนลดร้ำนค้ำ 
เป็นสทิธิพิเศษส าหรับลกูค้าในโปรแกรม KTAXA Honor และ KTAXA Premier ทกุสถานะระดบั 
สามารถใช้สทิธิพิเศษสว่นลดจากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม หรือ โรงพยาบาลที่เป็นพนัธมิตรกบั
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี  ้

o สทิธิพิเศษประเภทนีไ้ม่มีการจ ากดัจ านวนสทิธ์ิ ลกูค้าสามารถกดรับสทิธ์ิได้ไม่จ ากัด ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของแต่ละสทิธิพิเศษนัน้ๆ เป็นส าคญั 

o สทิธิพิเศษประเภทนีอ้าจจะมีการเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับสทิธ์ิและรายละเอียด
ของสทิธิพิเศษได้ตามช่วงเวลา  

o ลกูค้ากดรับสทิธิพิเศษประเภทนีไ้ด้ทาง เว็บไซต์ KTAXA Privliege  
o ไม่มีการใสร่หัส OTP ส าหรับสทิธิพิเศษประเภทนี ้

 
 

11. ค ำถำม ลูกค้ำสำมำรถเข้ำใช้งำนเว็บไซด์ของโครงกำรได้อย่ำงไร 
ค ำตอบ ลกูค้าสามารถเข้าใช้งานเว็บไซด์ของโครงการได้จากช่องทางดงัต่อไปนี  ้

 เมนสูทิธิพิเศษ ที่ LINE Official ของบริษัทฯ ที่เมนสูทิธิพิเศษ 

 เว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่เมนหูลกับริการลกูค้า จากนัน้เลอืกเมนูย่อยสทิธิพิเศษส าหรับลกูค้า 

 พิมพ์ชื่อ URL ของเว็บไซด์ที่ Browser (https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com) 

 QR Code ตามสือ่สิง่พิมพ์เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการตามร้านค้าพนัธมิตร หรือจดุต่างๆ 

 
 

12. ค ำถำม Login เข้ำใช้งำนเว็บไซด์ของโครงกำรได้อย่ำงไร 
ค ำตอบ หลงัจากเข้ามาที่เว็บไซด์ของโครงการ ที่หน้า Login แล้วลกูค้ากรอกเบอร์โทรศพัท์มือถือ หรือ อีเมล ที่ได้เคย
ลงทะเบียนไว้ จากนัน้ใสร่หัส PIN ซึง่เป็นตวัเลข 6 หลกัเพื่อเข้าระบบ KTAXA Privilege 

 

https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com/


13. ค ำถำม ลูกค้ำต้องท ำอย่ำงไรถึงจะสำมำรถรับสิทธิพิเศษในโครงกำรได้  
ค ำตอบ ลกูค้าต้องเข้ามาลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซด์ของโครงการในครัง้แรกเพื่อยืนยนัตวัตน หลงัจากที่ยืนยนัตวัตนผ่าน
แล้วจงึจะสามารถกดรับสทิธิพิเศษได้ ส าหรับการเข้าใช้งานเว็บไซด์ครัง้ถดัไปลกูค้าจะต้อง Login เข้าระบบ โดยใสเ่บอร์
โทรศพัท์มือถือ หรือ อีเมลที่ลกูค้าลงทะเบียนไว้ พร้อมรหัส PIN ตวัเลข 6 หลกั 
 

14. ค ำถำม หำกมีปัญหำในกำรลงทะเบียนต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง  
ค ำตอบ หากมีปัญหาในการลงทะเบียนลกูค้าสามารถใสเ่ลขกรมธรรม์ที่ลกูค้าเป็นผู้ช าระเบีย้อยู่อย่างน้อย 1 กรมธรรม์
พร้อมเบอร์โทรศพัท์มือถือ หลงัจากนัน้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลบัไปยงัเบอร์โทรศพัท์มือถือที่ให้ไว้เพื่อสอบถาม ชีแ้จงและ
แจ้งวิธีการแก้ไข หากมีปัญหาหรือข้อสงสยัสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-118-3095 ส าหรับ KTAXA Honor Program และ 
เบอร์ 02-118-3085 ส าหรับ KTAXA Premier Program 

 

15. ค ำถำม หำกลืมรหัส PIN ต้องท ำอย่ำงไร  
ค ำตอบ ลกูค้าสามารถกด Link ลมืรหัส PIN ที่หน้า Login เพื่อให้กรอก อีเมล หรือ เบอร์โทรศพัท์มือถือ หลงัจากนัน้ 
ระบบสง่รหัส PIN ของลกูค้าให้ทางอีเมล หรือ SMS ตามที่ลกูค้าได้ให้มาและตรงกบัที่เคยลงทะเบียนไว้ที่หน้าเว็บไซด์
ของโครงการ ทัง้นีห้ากลกูค้าใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องเกิน 3 ครัง้ ระบบจะล๊อกการเข้าใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง เพื่อ
ป้องกนัการสุ่มใส่ค่ารหสั PIN 

 

16. ค ำถำม หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถอืต้องท ำอย่ำงไร  
ค ำตอบ ลกูค้าต้องโทรเข้ามาแจ้งความจ านงขอเปลีย่นแปลงเบอร์โทรศพัท์มือถือที่ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 1159 ทัง้นีเ้บอร์
โทรศพัท์มือถือเบอร์เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ในการ login เข้าเว็บไซด์ของ KTAXA Privilege Project ไว้ก่อนหน้าจะถกู
เปลีย่นแปลงเป็นเบอร์โทรศพัท์มือถือเบอร์ใหม่นี  ้ส าหรับการ login ครัง้ถดัไปลกูค้าต้องใช้เบอร์โทรศพัท์มือถือเบอร์ใหม่
ในการ login 
 

17. ค ำถำม ลูกค้ำจะได้รับ OTP (One Time Password) เม่ือใด  
ค ำตอบ ลกูค้าจะได้รับ OTP ในครัง้แรกที่กดรับสทิธิพิเศษเพื่อเป็นการยืนยนัเบอร์โทรศพัท์มือถือของลกูค้า หากลกูค้ามี
การเปลีย่นแปลงเบอร์โทรศพัท์มือถือจะต้องท าการยืนยนั OTP ใหม่อีกครัง้เมื่อลกูค้าท าการกดรับสทิธิพิเศษประเภทการ
จองหรือ complimentary ครัง้ถดัไป 
 

18. ค ำถำม ลูกค้ำจะได้รับ OTP (One Time Password) ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ไหน  
ค ำตอบ OTP จะถกูสง่ไปที่เบอร์โทรศพัท์มือถือที่ได้จากฐานข้อมลูของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า และต้องตรงกบัเบอร์
โทรศพัท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียน KTAXA Privilege เว็บไซต์ เท่านัน้  หากเบอร์โทรศพัท์มือถือของลกูค้าไม่ตรงกบั
เบอร์โทรศพัท์มือถือที่มีอยู่ในระบบของบริษัทฯ OTP จะไม่ถูกส่งให้ลกูค้า และจะมีข้อความแจ้งให้ลกูค้าทราบดงันี ้“เบอร์
โทรศพัท์มือถือของท่านไม่ตรงกบัข้อมูลในระบบของบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า เพื่อประโยชน์ในการรับสทิธ์ิ กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ 1159” 
 



19. ค ำถำม ลูกค้ำจะต้องท ำอย่ำงไรหำกบัตร Honor Member หำย  
ค ำตอบ ลกูค้าต้องติดต่อมาทางทีม Concierge ที่เบอร์ 02-118-3095 หรือโทรแจ้งศูนย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 1159 เพื่อแจ้ง
ความจ านงให้ด าเนินการออกบตัรใหม่ โดยมค่ีาธรรมเนียมในการขอออกบตัรใหม่ส าหรับบัตร Krungthai-AXA Honor 
Gold 

 

20. ค ำถำม หำกสงสัยหรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม  
ค ำตอบ ลกูค้า KTAXA Honor Program สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีม Concierge เบอร์โทร  02-118-3095 และ 
ลกูค้า KTAXA Premier Program  สามารถสอบถามข้อมลูได้ที่เบอร์โทร 02-118-3085  หรือสามารถสอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมได้ที่ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 1159 
 

21. ค ำถำม ระยะเวลำโครงกำรระบุ ตัง้แต่วันที่ 1 มิถนุำยน 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2563 ซ่ึงเงื่อนไข
ระบุว่ำลูกค้ำใหม่ท่ีเป็นผู้ช ำระเบีย้ทุกคนในปี 2562 จะได้เข้ำร่วมโครงกำรใน โปรแกรม KTAXA Premier ใน
สถำนะระดับ Classic ไม่ว่ำจะมียอดช ำระเบีย้ในปี 2562 เท่ำไหร่ก็ตำม และจะได้รับกำรปรับสถำนะระดับใหม่
จำกยอดรวมเบีย้ปี 2562 ส ำหรับรอบโครงกำรปี 2563 อยำกทรำบว่ำรอบที่จะปรับสถำนะจะเป็นวันที่ 
1/1/2563 เลยหรือไม่ หรือต้องรอตรงรอบปีกรมธรรม์ หรือต้องรอใช้สิทธิในโครงกำร Phase ถดัไป (หลัง 31 
พฤษภำคม  2563) 
ค ำตอบ ลกูค้าต้องรอใช้สทิธิในโครงการ Phase ถดัไป (หลงั 31 พฤษภาคม  2563) 
 

22. ค ำถำม ถ้ำมีกำรปรับแผน ลูกค้ำ จำก Premier เป็น Honor จะมีกำรแจ้งลูกค้ำให้ทรำบได้อย่ำงไร 
ค ำตอบ ในระหว่างปีไม่มีการปรับระดบัสถานะลกูค้าค่ะ 
 

23. ค ำถำม ถ้ำลูกค้ำจ ำเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล์ ท่ีได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียนในหน้ำเว็บ เพ่ือเข้ำระบบ 
KTAXA Privilege ไม่ได้ ต้องท ำอย่ำงไร 
ค ำตอบ ลกูค้าต้องติดต่อเข้ามาที่ Call Center ของ KTAXA เพื่อตรวจสอบและยืนยนัตวัตนก่อน หลงัจากนัน้จะมี
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลบัเพื่อแจ้งเบอร์โทรศพัท์มือถือหรืออีเมล์เพื่อเข้าระบบ 
 

24. ค ำถำม ลูกค้ำมีกำรท ำประกันหลำยกรมธรรม์ จะได้รับ SMS ได้รับสิทธ์ิ และเข้ำไปลงทะเบียน 1 ครัง้ ใช่
หรือไม่ 
ค ำตอบ ใช่ค่ะ 
 

25. ค ำถำม ในกำรลงทะเบียน KTAXA Privilege ถ้ำลูกค้ำมีหลำยกรมธรรม์ ซ่ึงในระบบเบอร์มือถอือำจไม่ตรงกัน 
ให้ยึดตำมเบอร์ใดในระบบเพื่อลงทะเบียน 
ค ำตอบ เบอร์ที่ให้ข้อมลูไว้กบักรมธรรม์ที่มี Effective Date ลา่สดุค่ะ 
 

26. ค ำถำม Pin code 6 หลัก ลูกค้ำจะได้รับจำกช่องทำงใด ส ำหรับกำรใช้งำนครัง้แรก 
ค ำตอบ ลกูค้าสามารถก าหนดรหัส PIN code ได้เองตอนลงทะเบียนใช้งานครัง้แรกค่ะ 



27. ค ำถำม หำกภำยหลังลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ หำกเปลี่ยนในระบบของกรุงไทย-แอกซ่ำแล้ว สำมำรถ
เข้ำใช้งำนได้ KTAXA Privilege ด้วยเบอร์ใหม่ ได้ทันทีเลยหรือไม่ หรือ ใช้ระยะเวลำเท่ำไหร่จึงจะสำมำรถ 
Login ที่เบอร์ใหม่ได้ เน่ืองจำกอำจมีผลกระทบในกำรรับ OTP ในกำรใช้สิทธ์ิ 
ค ำตอบ ลกูค้าสามารถ login ด้วยเบอร์เดิม หรือ email เดิมได้ค่ะ โดยจะต้องรอประมาณ 3 วนัท าการเบอร์
โทรศพัท์มือถือใหม่ถงึจะสามารถใช้ login ได้ค่ะ 
 

28. ค ำถำม สิทธิพิเศษต่ำงๆ สำมำรถโอนสิทธ์ิให้ผู้อ่ืนได้หรือไม่ 
ค ำตอบ ลกูค้าไม่สามารถโอนสทิธ์ิให้ผู้อื่นได้ค่ะ 
 

29. ค ำถำม หำกลูกค้ำท ำกำรเลือกของขวัญไปแล้ว จะสำมำรถเปลี่ยนได้หรือไม่ หำกเปลี่ยนได้ ต้องด ำเนินกำร
ภำยในกี่วัน 
ค ำตอบ หากลกูค้าเลอืกของขวญัไปแล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ค่ะ 
 

30. ค ำถำม ตำมท่ีระบุว่ำลูกค้ำสำมำรถรับของขวัญเยี่ยมไข้ได้ภำยใน 60 วันหลังจำกท่ีบริษัทฯ ส่ง SMSให้ลูกค้ำ 
ต้องกำรทรำบว่ำหำกเลยระยะเวลำท่ีก ำหนดถอืว่ำลูกค้ำสละสิทธ์ิในกำรรับของขวัญเยี่ยมไข้เลยถกูต้องหรือไม่ 
ค ำตอบ ถกูต้องค่ะ ลกูค้าไม่สามารถรับของขวัญเย่ียมไข้ได้หากเลยระยะเวลารับของขวญัเย่ียมไข้ค่ะ 
 

31. ค ำถำม หำกลบ SMS ทิง้ไปแล้วจะขอใหม่ ต้องท ำอย่ำงไร แล้วจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำSMS นัน้เกินระยเวลำ 60 
วันไปแล้ว 
ค ำตอบ ลกูค้าไม่จ าเป็นต้องขอ SMS ใหม่ค่ะ สามาถกดรับของขวัญเย่ียมไข้ในระบบ KTAXA Privilege ได้เลยค่ะ โดย
วนัหมดอายุจะระบอุยู่ในรายละเอียดสทิธิพิเศษค่ะ 
 
ส าหรับในข้อความ SMS นัน้จะมี Expired Date แจ้งไว้ใน SMS ค่ะ 
 
ข้อความ SMS: 
 บริษัทฯ ขอให้ท่านลกูค้าหายจากการเจ็บป่วย และมีสขุภาพแข็งแรง กรุณาคลกิ (URL) เพื่อเข้าระบบและรับของขวญั
เย่ียมไข้สดุพิเศษจากกรุงไทย – แอกซ่า ประกนัชีวิต *ของขวัญนีม้ีอายถุงึวนัที่(ExpDate) 
 

32. ค ำถำม สิทธิประโยชน์ใน KTAXA Honor Program : ตรวจสุขภำพประจ ำปี มีก ำหนดโปรแกรม และค่ำใช้จ่ำย 
แตกต่ำงกันตำมสถำนะระดับหรือไม่ ซ่ึงค่ำตรวจสุขภำพของแต่ละโรงพยำบำลไม่เท่ำกัน 
ค ำตอบ ถกูต้องค่ะ 
 

33. ค ำถำม สิทธิประโยชน์ใน KTAXA Honor Program : ตั๋วเคร่ืองบินไปกลับภำยในประเทศ ได้สิทธิทุกสำยกำรบิน
ถกูต้องหรือไม่ 
ค ำตอบ ถกูต้องค่ะ 
 



34. ค ำถำม สิทธิประโยชน์ใน KTAXA Honor Program : ตั๋วเคร่ืองบินไปกลับภำยในประเทศ เดินทำง ในวันเสำร์, 
อำทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้หรือไม่ 
ค ำตอบ ลกูค้าสามารถเดินทางในวนัเสาร์ อาทิตย์ และ วนัหยดุนักขตัฤกษ์ได้ค่ะ 
สงวนสทิธ์ิการเดินทางระหว่างวนัที่ 20 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 และ 12 - 17 เมษายน 2563 
 

35. ค ำถำม สิทธิประโยชน์ใน KTAXA Honor Program : สำมำรถเลือกจงัหวัด และ ระยะเวลำกำรจองได้เองใช่
หรือไม่ 
ค ำตอบ ลกูค้าสามารรถเลอืกจงัหวดัและสายการบินที่ต้องการได้ แต่กรุณาจองบัตรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการ
เดินทางผ่านทางเว็บไซต์ https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หรือ Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 
02-118-3095 ระหว่างเวลา 9.00 – 21.00 น.ของทกุวนั หรืออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com ตลอด 24 ชัว่โมง 
 

36. ค ำถำม สิทธิประโยชน์ใน KTAXA Honor Program : ตั๋วเคร่ืองบินไปกลับภำยในประเทศ ลูกค้ำต้องเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจองเอง หรือต้องเป็นเจ้ำหน้ำท่ีทีม concierge ท่ีเป็นผู้ด ำเนินกำรให้ หำกลูกค้ำประสงค์จะจองเอง 
จะสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงไร เพ่ือแสดงสิทธ์ิ 
ค ำตอบ ลกูค้าท าการส ารองสทิธ์ิผ่านเจ้าหน้าที่ Concierge เท่านัน้ 

 

37. ค ำถำม เบอร์ 02-118-3095 และเบอร์ 02-118-3085 ให้บริกำรทุกวัน เวลำ 9.00 – 21.00 น. ดูแลลูกค้ำกรณี
ใดบ้ำง 
ค ำตอบ รายละเอียดตามนีค่้ะ 

- เบอร์ 02-118-3095 เฉพาะลกูค้ากรุงไทย-แอกซ่า ออนเนอร์ โปรแกรม เท่านัน้ โดยดแูลให้ค าแนะน า
สทิธิพิเศษ รับจอง เปลีย่นแปลง ยกเลกิหรือสอบถามเพิ่มเติมอื่นๆ 

- เบอร์ 02-118-3085 เฉพาะลกูค้ากรุงไทย-แอกซ่า พรีเมียร์ โปรแกรม โดยให้ความช่วยเหลอืหรือ
ค าแนะน าการใช้งานโปรแกรม 

 

38. ค ำถำม เบอร์ 02-118-3095 และเบอร์ 02-118-3085 ให้บริกำรทุกวัน เวลำ 9.00 – 21.00 น. รวมถึงวันหยุด
เสำร์-อำทิตย์ และนักขัตฤกษ์ด้วยหรือไม่ 
ค ำตอบ ลกูค้าทัง้สองหมายเลขให้บริการทกุวนั 9.00 – 21.00 น. รวมเสาร์-อาทิตย์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ 
 

39. ค ำถำม เบอร์ 02-118-3095 และเบอร์ 02-118-3085 ให้บริกำรทุกวัน เวลำ 9.00 – 21.00 น. หำกพบปัญหำนอก
เวลำท ำกำรจะให้ประสำนงำนอย่ำงไร 
ค ำตอบ นอกเวลาท าการสามารถแจ้งปัญหาเข้ามาที่ อีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com 
 

40. ค ำถำม กรณีลูกค้ำส่งเมลล์ Email: KTAXA@lifestlye-privilege.com จะได้รับข้อมูลตอบกลับภำยในกี่ช่ัวโมง 
ค ำตอบ เจ้าหน้าที่ตอบกลบัภายใน 24 ชัว่โมงค่ะ 
 

 



สิทธิพเิศษในโครงกำร 
 

1. สรุปสิทธิพิเศษแยกตำมโปรแกรม และ สถำนะระดับ 
 

1.1 กรุงไทย-แอกซ่ำ ออนเนอร์ โปรแกรม (KTAXA Honor Program) 
 

1.1.1 สถานะระดบั Platinum 
 

สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบ ำบัด 

 ตรวจสขุภาพประจ าปี 

 บริการนวดแผนไทย 1 ครัง้/ปี จ านวน 2 ท่าน 

 ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนิกส์ มลูค่า 1,000 บาท 
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่อน 

 เลาจน์พกัผ่อน ณ สนามบิน ในกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวดั 4 ครัง้/ปี 

 บริการรถลีมซูีนภายในประเทศ 2 ครัง้/ปี 

 ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัภายในประเทศ 1 ใบ 

 ฟรีประกนัภัยการเดินทางจ านวน 1 ครัง้ 

 ห้องพกัโรงแรมในเครือดสุติธานี 1 คืน 
สิทธิประโยชน์ด้ำนประสบกำรณ์พิเศษ 

 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้าออดินาร่ี อีเว้นท์ 

 ออนเซ็น ณ PAÑPURI WELLNESS 

 สทิธ์ิเข้าใช้บริการ Private Wellness ณ THANN 

 บริการรถลีมซูีนในประเทศสิงคโปร์ หรือ ฮ่องกง 2 ครัง้/ปี 
สิทธิประโยชน์ด้ำนไลฟ์สไตล์ 

 เลอืกรับของขวญัวนัเกิด - บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนิกส์ มลูค่า 1,000 บาท หรือ เค้กวนัเกิด 

 บตัรรับประทานอาหาร มลูค่า 2,000 บาท ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ 

 สว่นลดร้านค้า และบริการ ณ ร้านค้าพนัธมิตร 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

 ทีม Concierge ให้บริการเป็นพิเศษ 

 ชดุ Welcome Pack พร้อมบตัร Honor – Platinum Card 
สิทธิประโยชน์บนบัตร Honor Platinum Card 

 บริการล้างรถในราคาพิเศษที่ Simple Shines ณ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ 

 Welcome Drink เมื่อจองห้องพกัที่ Avista Hideaway Phuket Patong และ Avista 
Grande Phuket Karon 

 รับฟรีไวน์ 2 ขวดเมื่อจองทริปลอ่งเรือกบั Blue Voyage 



 อพัเกรดรถลีมซูีนเป็น โตโยต้า Alphard หรือ ฮนุได H1 ในเดือนเกิดของท่านลกูค้า 

 รับฟรี Teddy Bear เมื่อสัง่ดอกไม้ครบ 3,000 บาทขึน้ไปที่ Close to nature สาขาเอ็มไพร์ 
ทาวเวอร์, แอทธินี ทาวเวอร์และเอ็มโพเรียม 

 ใช้บริการฟิตเนสฟรี 2 ครัง้ต่อเดือน ณ Infinity Fitness โรงแรม InterContinental 
Bangkok 

 รับเคร่ืองด่ืม Non-Alcohol จ านวน 2 แก้ว เมื่อใช้บริการที่ The House on Sathorn 
โรงแรม W Bangkok Hotel 

 รับเค้กฟรีจาก TWG Tea เมื่อรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมครบ 500 บาท 
 

1.1.2 สถานะระดบั Gold 
 

สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบ ำบัด 

 ตรวจสขุภาพประจ าปี 

 บริการนวดแผนไทย 1 ครัง้/ปี จ านวน 2 ท่าน 

 ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนิกส์ มลูค่า 500 บาท 
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่อน 

 เลาจน์พกัผ่อน ณ สนามบิน ในกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวดั 2 ครัง้/ปี 

 บริการรถลีมซูีนภายในประเทศ 2 ครัง้/ปี 

 ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัภายในประเทศ 1 ใบ 

 ฟรีประกนัภัยการเดินทางจ านวน 1 ครัง้ 
สิทธิประโยชน์ด้ำนประสบกำรณ์พิเศษ 

 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้าออดินาร่ี อีเว้นท์ 

 ออนเซ็น ณ PAÑPURI WELLNESS 
สิทธิประโยชน์ด้ำนไลฟ์สไตล์ 

 เลอืกรับของขวญัวนัเกิด - บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนิกส์ มลูค่า 800 บาท หรือ เค้กวนัเกิด 

 บตัรรับประทานอาหารมลูค่า 1,000 บาท ณ ร้าน Wine Connection 

 สว่นลดร้านค้า และบริการ ณ ร้านค้าพนัธมิตร 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

 ทีม Concierge ให้บริการเป็นพิเศษ 

 ชดุ Welcome Pack พร้อมบตัร Honor – Gold Card 
สิทธิประโยชน์บนบัตร Honor Platinum Card 

 บริการล้างรถในราคาพิเศษที่ Simple Shines ณ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ 

 Welcome Drink เมื่อจองห้องพกัที่ Avista Hideaway Phuket Patong และ Avista 
Grande Phuket Karon 

 รับฟรีไวน์ 2 ขวดเมื่อจองทริปลอ่งเรือกบั Blue Voyage 



 อพัเกรดรถลีมซูีนเป็น โตโยต้า Alphard หรือ ฮนุได H1 ในเดือนเกิดของท่านลกูค้า 

 รับฟรี Teddy Bear เมื่อสัง่ดอกไม้ครบ 3,000 บาทขึน้ไปที่ Close to nature สาขาเอ็มไพร์ 
ทาวเวอร์, แอทธินี ทาวเวอร์และเอ็มโพเรียม 

 ใช้บริการฟิตเนสฟรี 2 ครัง้ต่อเดือน ณ Infinity Fitness โรงแรม InterContinental 
Bangkok 

 

1.1.3 สถานะระดบั Silver 
 

สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบ ำบัด 

 ตรวจสขุภาพประจ าปี 

 บริการนวดแผนไทย 1 ครัง้/ปี จ านวน 1 ท่าน 

 ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนิกส์ มลูค่า 300 บาท 
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่อน 

 เลาจน์พกัผ่อน ณ สนามบิน ในกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวดั 1 ครัง้/ปี 
สิทธิประโยชน์ด้ำนประสบกำรณ์พิเศษ 

 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้าออดินาร่ี อีเว้นท์ 
สิทธิประโยชน์ด้ำนไลฟ์สไตล์ 

 เลอืกรับของขวญัวนัเกิด - บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนิกส์ มลูค่า 500 บาท หรือ เค้กวนัเกิด 

 บตัรรับประทานอาหารมลูค่า 500 บาท ณ ร้าน Wine Connection 

 สว่นลดร้านค้า และบริการ ณ ร้านค้าพนัธมิตร 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

 ทีม Concierge ให้บริการเป็นพิเศษ 
 

1.1.4 สถานะระดบั Classic 
 

สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบ ำบัด 

 ตรวจสขุภาพประจ าปี 

 ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนิกส์ มลูค่า 200 บาท 
สิทธิประโยชน์ด้ำนประสบกำรณ์พิเศษ 

 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้าออดินาร่ี อีเว้นท์ 
สิทธิประโยชน์ด้ำนไลฟ์สไตล์ 

 ของขวญัวนัเกิด - บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 300 บาท 

 สว่นลดร้านค้า และบริการ ณ ร้านค้าพนัธมิตร 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

 ทีม Concierge ให้บริการเป็นพิเศษ 
 



 

1.2 กรุงไทย-แอกซ่ำ พรีเมียร์ โปรแกรม (KTAXA Premier Program) 
 

1.2.1 สถานะระดบั Gold 

 รับของขวญัวนัเกิด - บตัรของขวัญอิเลก็ทรอนิกส์ มลูค่า 100 บาท 

 ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนิกส์ มลูค่า 100 บาท 

 กิจกรรมส าหรับลกูค้า 

 สว่นลดร้านค้า และ บริการ 
 

1.2.2 สถานะระดบั Silver 

 ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนิกส์ มลูค่า 100 บาท 

 กิจกรรมส าหรับลกูค้า 

 สว่นลดร้านค้า และ บริการ 
 

1.2.3 สถานะระดบั Classic 

 กิจกรรมส าหรับลกูค้า 

 สว่นลดร้านค้า และ บริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รำยละเอียดของสิทธิพิเศษส ำหรับลูกค้ำในโครงกำรกรุงไทย-แอกซ่ำ พริวิเลจ 
 

2.1 สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบ ำบัด 

2.1.1 ตรวจสขุภาพประจ าปี 
ลกูค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละสถานะระดบัจะได้สทิธ์ิในการเข้ารับการตรวจสขุภาพใน
โรงพยาบาลดงัต่อไปนี ้
 



Program สถำนะระดับ รำยชื่อโรงพยำบำล 

KTAXA Honor 

Platinum และ Gold - โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวทิ จ.กรุงเทพฯ 

- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จ.กรุงเทพฯ 

- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบรีุ จ.ชลบรีุ 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วจิยั) จ.กรุงเทพฯ 

- โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

- โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

- โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จ.ชลบุรี 

- โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช (ราชบรีุ ภาคตะวนัตก) 

- โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

- โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา 

- โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี 

- โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

- โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา 

- โรงพยาบาลวชิยัยุทธ จ.กรุงเทพฯ 

Silver และ Classic - โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

- โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วฒันา จ.อุดรธานี 

- โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ.สงขลา 

- โรงพยาบาลศรีระยอง จ.ระยอง 

- โรงพยาบาลพษิณุเวช จ.พษิณโุลก 

- โรงพยาบาลปากน า้โพ จ.นครสวรรค์ 

- โรงพยาบาลทกัษิณ จ.สรุาษฎร์ธานี 

- โรงพยาบาลยันฮี จ.กรุงเทพฯ 

- โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ.เชียงใหม่ 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ-อุดร จ.อุดรธานี 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.ขอนแก่น 

- โรงพยาบาลวภิาราม จ.กรุงเทพฯ 

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบริุนทร์ จ.เชียงราย 

- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์  จ.กรุงเทพฯ 

- โรงพยาบาลพญาไท 2 จ.กรุงเทพฯ 

- โรงพยาบาลพญาไท 3 จ.กรุงเทพฯ 

- โรงพยาบาลเปาโลโชคชยั 4 จ.กรุงเทพฯ 

- โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ.กรุงเทพฯ 

 



2.1.2 สปา นวดไทย 
บริการพิเศษจาก Let’s Relax สปา กว่า 32 สาขาทัว่ประเทศ สามารถรับบริการนวดแผนไทยได้ 
1 ชัว่โมง 

 

สามารถใช้สทิธ์ิได้จ านวน 1 ครัง้ตลอดโครงการ โดยจ านวนผู้ใช้สทิธ์ิจะขึน้อยู่กบัโปรแกรมและ
สถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านล่างนี ้

 

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 

KTAXA Honor 
Platinum 2 ท่าน 
Gold 2 ท่าน 
Silver 1 ท่าน 

 

 

 

2.1.3 ของขวญัเย่ียมไข้ (บตัรของขวัญอิเลก็ทรอนิกส์) 
 

ลกูค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับของขวญัเย่ียมไข้สามารถเลอืกของขวญัเย่ียมไข้ได้ 1 รายการจาก 3 
ตวัเลอืกดงัต่อไปนี ้

- บตัรก านัล Villa Market 
- บตัรก านัล Tesco Lotus 
- บตัรก านัล Central Gift Card 

 

โดยมูลค่าของบัตรของขวญันัน้จะขึน้อยู่กบัโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงใน
ตารางด้านลา่งนี ้

 

Program สถำนะระดับ มูลค่ำบัตรของขวัญ (บำท) 

KTAXA Honor 

Platinum 1,000 
Gold 500 
Silver 300 
Classic 200 

KTAXA Premier 
Gold 100 
Silver 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.4 ฟิตเนส 
 

สทิธิพิเศษบนบตัร KTAXA Honor Card ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสทิธ์ิเข้าใช้บริการ Infinity 
Fitness ณ โรงแรม InterContinental Bangkok 

 

สามารถใช้บริการได้ครัง้ละ 1 ท่าน โดยจ านวนครัง้ที่สามารถใช้สทิธ์ิได้ต่อเดือนนัน้จะขึน้อยู่กบั
โปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านลา่งนี ้
 

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 

KTAXA Honor 
Platinum 2 ครัง้/เดือน 
Gold 2 ครัง้/เดือน 

 

 

2.2 สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่อน  

2.2.1 เลาจน์พกัผ่อน ณ สนามบิน 
 

ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสทิธ์ิใช้บริการเลาจน์พักผ่อน ณ สนามบินที่ระบไุว้ในรายละเอียด
ด้านลา่ง 

 Miracle Lounge 
- สนามบินสวุรรณภูมิ 
- สนามบินดอนเมือง 

 Coral Executive Lounge 
- สนามบินดอนเมือง 
- สนามบินเชียงใหม่ 
- สนามบินอุดรธานี 
- สนามบินหาดใหญ่ 
- สนามบินภูเก็ต 

 

สามารถใช้บริการได้ครัง้ละ 1 ท่าน เป็นเวลา 2 ชัว่โมง โดยจ านวนครัง้ที่สามารถใช้สทิธ์ิได้นัน้จะ
ขึน้อยู่กบัโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านลา่งนี  ้

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 

KTAXA Honor 
Platinum 4 ครัง้ 
Gold 2 ครัง้ 
Silver 1 ครัง้ 

 

 



2.2.2 บริการรถลีมซูีนภายในประเทศ 
 

ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสทิธ์ิใช้บริการรับสง่ด้วยรถโตโยต้า Camry จากสนามบินถงึที่พัก หรือ 
รับจากที่พักมาสนามบิน ในพืน้ที่ระบไุว้ในรายละเอียดด้านลา่ง 

 สนามบินที่ให้บริการ 
- สนามบินสวุรรณภูมิ 
- สนามบินดอนเมือง 

 พืน้ที่ให้บริการ 
- กรุงเทพฯ 
- นนทบรีุ 
- ปทมุธานี 
- สมทุรปราการ 

 

สามารถใช้บริการได้สงูสดุครัง้ละ 3 ท่าน รวมกระเป๋าเดินทางทัง้หมดไม่เกิน 2 ใบขนาดใบละไม่
เกิน 28 นิว้ โดยจ านวนรอบที่สามารถใช้สทิธ์ิได้นัน้จะขึน้อยู่กบัโปรแกรมและสถานะระดบัของ
ลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านลา่งนี  ้

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 

KTAXA Honor 
Platinum 2 รอบ 
Gold 2 รอบ 

 

ตวัอย่างการนบัจ านวนรอบคือ จากสนามบินถงึที่พัก นบัเป็น 1 รอบ 

2.2.3 ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัภายในประเทศ 
ลกูค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยัด เพื่อบินภายในประเทศสายการบินใดก็ได้ 

 

โดยจ านวนสทิธ์ิที่ไดรับนัน้จะขึน้อยู่กบัโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงใน
ตารางด้านลา่งนี ้
 

Program สถำนะระดับ ไป-กลับ 

KTAXA Honor 
Platinum 1 รอบ 
Gold 1 รอบ 

 

2.2.4 ห้องพกัโรงแรม 5 ดาว 
ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสทิธ์ิห้องพักประเภทเร่ิมต้น ณ โรงแรมในเครือ Dusit Hotels & Resorts 
พร้อมอาหารเช้าส าหรับ 2 ท่าน ในสาขาที่ระบไุว้ตามรายละเอียดด้านลา่ง 

 Dusit Thani – สาขา พทัยา, หวัหิน, กระบี่, ภูเก็ต 

 Dusit D2 – สาขา เชียงใหม่, เขาใหญ่, กระบี่ 

 Dusit Princess – สาขา ศรีนครินทร์, เชียงใหม่ 



 

จ านวนคืนที่สามารถใช้สทิธ์ิได้นัน้จะขึน้อยู่กบัโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดง
ในตารางด้านลา่งนี ้

 

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 
KTAXA Honor Platinum 1 คืน 

 

หมายเหตุ: ประเภทห้องพกัเร่ิมต้น ยกตัวอย่างเช่น ห้องซูพีเรีย ของโรงแรม Dusit Thani หวัหิน 
 

2.2.5 ประกนัภัยการเดินทาง 
ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขสามารถรับสทิธ์ิท าประกนัภัยการเดินทางแผน Platinum หรือ Gold 
ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 10 วนั โดยมีรายละเอียดตามนี ้

 แจ้งความประสงค์ใช้สทิธ์ิได้ที่ทีม Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-118-
3095 ระหว่างเวลา 09:00 – 21:00 น.ของทกุวนั 

 ต้องท าการติดต่อรับสทิธ์ิลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง 

 สงวนสทิธ์ิส าหรับท่านที่มีอายุตัง้แต่ 1-70 ปีบริบรูณ์ในวนัที่ลงทะเบียนส าหรับประกนั
การเดินทางแผน Platinum และท่านที่มีอายตุัง้แต่ 1-75 ปีบริบรูณ์ในวนัที่ลงทะเบียน
ส าหรับประกนัการเดินทางแผน Gold เท่านัน้ 

 จ ากดัจ านวนการรับสทิธ์ิ 1 ท่าน ต่อ 1 สทิธ์ิ ตลอดระยะเวลาโครงการในแต่ละปี 

 สทิธิพิเศษนีไ้ม่สามารถโอนสทิธ์ิให้กบัผู้อื่นหรือแลกเปลีย่นเป็นเงินได้ 

 ลกูค้าจะต้องเร่ิมต้นเดินทางจากประเทศไทย และ สิน้สดุที่ประเทศไทยเท่านัน้ 

 กรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทาง
ภายในประเทศต่อไปนี ้

o เกาหลเีหนือ, กินีบิสเซา, ไครเมีย และ เซวัสโตปอล, คิวบา, คองโก, ชาด, 
ซีเรีย, โซมาเลยี, ซูดาน, ซูดานใต้, ซิมบบัเว, ติมอร์ตะวนัออก, เนปาล 
(เฉพาะพืน้ที่ใดๆ ที่มีความสงูตัง้แต่ 1,500 เมตรจากระดบัน า้ทะเลขึน้ไป) , 
นิการากวั, ไนเจอร์, ไนจีเรีย, เบลารุส, บรุุนดี, บร์ูกินาฟาโซ, ปากีสถาน, 
ปาเลสไตน์, มอริเตเนีย, มาลี, ยเูครน, เยเมน, เลบานอน, ลเิบีย, เวเนซุเอลา
, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, อฟักานิสถาน, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, 
เอลซลัวาดอร์, เฮติ, ฮอนดูรัส และ ประเทศต่างๆ ที่ได้รับการคว ่าบาตรจาก
สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยโุรป 

 ผู้ขอเอาประกนัภัยจะได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ขึน้อยู่กับข้อก าหนด 
เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัย และแผนความคุ้มครองที่
ลกูค้าได้รับตามสถานะระดบั 



 สงวนสทิธ์ิให้ยกเลกิกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางเฉพาะท่านที่สามารถย่ืนเอกสาร
การปฏิเสธวีซ่าจากสถานทตู และแจ้งทีม Krungthai-AXA Honor Concierge  ก่อน
วนัเร่ิมคุ้มครองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนั 

 สงวนสทิธ์ิในการยกเลกิกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่
ระบไุว้ในข้อก่อนหน้า หรือแจ้งเปลีย่นแปลงน้อยกว่าวนัที่ก าหนด หากไม่เดินทางตาม
วนัที่แจ้งความประสงค์ไว้จะถือว่าท่านได้ใช้สทิธ์ิครบถ้วนแล้ว 

 รับประกนัภัยโดยบริษัท แอกซ่าประกนัภัย จ ากัด (มหาชน) (AXA Insurance PCL.) 

 บริษัท แอกซ่าประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลกิรายละเอียด เงื่อนไข กติกา และสทิธิประโยชน์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า กรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสนิของบริษัท แอกซ่าประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)  ถือ
เป็นที่สดุ 

 
ชนิดแผนประกนัภัยการเดินทาง และ จ านวนครัง้ที่สามารถใช้สทิธ์ิได้นัน้จะขึน้อยู่กบัโปรแกรม
และสถานะระดบัของลกูค้า ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางด้านลา่งนี  ้
 

Program สถำนะระดับ รำยละเอียด 

KTAXA Honor 
Platinum แผน Platinum จ านวน 1 ครัง้ 
Gold แผน Gold จ านวน 1 ครัง้ 

 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกนัภัยการเดินทาง 

ตัวอย่ำงควำมคุ้มครองประกันภัยกำรเดินทำง 
Honor 

Platinum 
Honor 
Gold 

การเสยีชีวิต การสญูเสยีอวัยวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงเนื่องจาก
อบุติัเหต ุ

3,000,000 1,500,000 

การรักษาพยาบาล เนื่องจากบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย 2,000,000 2,000,000 
การเคลือ่นย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลือ่นย้ายกลบั
ประเทศไทย 

3,000,000 2,000,000 

ค่าใช้จ่ายในการสง่ศพ หรืออฐิักลบัประเทศ 3,000,000 2,000,000 
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก 2,000,000 2,000,000 
การยกเลกิการเดินทาง 30,000 30,000 
ความลา่ช้าในการเดินทาง (ครบทกุ 8 ชัว่โมง / 1,000 บาท) 30,000 30,000 
การพลาดการเดินทางต่อเที่ยวบิน (ครบทกุ 8 ชัว่โมง / 1,000 บาท) 5,000 5,000 
การลดจ านวนวนัเดินทาง 30,000 30,000 
การลา่ช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบทุก 8 ชัว่โมง / 1,000 บาท) 15,000 15,000 



ตัวอย่ำงควำมคุ้มครองประกันภัยกำรเดินทำง 
Honor 

Platinum 
Honor 
Gold 

การสญูหายหรือเสยีหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สนิส่วนตวั
ภายในกระเป๋าเดินทางจากการขนส่งของผู้ขนสง่ หรือการขนย้ายของ
พนกังานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

50,000 50,000 

การสญูหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทางในกรณีที่เกิดจากการ
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

5,000 5,000 

การสญูหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการเดินทาง ในกรณีที่
เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

5,000 5,000 

การไปเย่ียมผู้ เอาประกนัภัย (เป็นผู้ ป่วยนอนโรงพยาบาลในโรงพยาบาล
ติดต่อกนัเกินกว่า 7 วนั) 

ชัน้ประหยดั 
 2 เท่ียว 

ชัน้ประหยดั 
 2 เท่ียว 

การสง่ผู้ เยาว์เดินทางกลบัประเทศ 
ชัน้ประหยดั 
 1 เท่ียว 

ชัน้ประหยดั 
 1 เท่ียว 

ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาอตัโนมติั สงูสดุ 15 วนั สงูสดุ 15 วนั 

การชดเชยเงินสดระหว่าการพักรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ ป่วยในอนั
เนื่องมาจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (สงูสดุไม่เกิน 20 วนั) 

1,000 1,000 

*หมายเหตุ: หน่วยเงิน บาท 
 

2.3 สิทธิประโยชน์ด้ำนประสบกำรณ์พิเศษ 

2.3.1 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้าออดินาร่ี อีเว้นท์ 
ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสทิธ์ิเข้าร่วมกิจกรรมสดุพิเศษเหนือระดบัที่ออกแบบและจดัสรรโดย
บริษัทฯ ยกตวัอย่างเช่น 

 กิจกรรม Grand opening Honor 

 สปา ณ Banyan Tree 

 Winter on the Yacht 

 Golf tournament 

 คลาสสอนแต่งหน้า 

 คลาสวางแผนทางการเงิน 
 

ทัง้นีร้ายละเอียดของแต่ละกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ในภายหลงั 
 

การได้รับสทิธ์ิเข้าร่วมกิจกรรมนัน้จะขึน้อยู่กบัโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดง
ในตารางด้านลา่งนี ้
 

Program สถำนะระดับ ได้รับสิทธ์ิ? 
KTAXA Honor Platinum ได้รับ 



Program สถำนะระดับ ได้รับสิทธ์ิ? 
Gold ได้รับ 
Silver ได้รับ 
Classic ได้รับ 

 
 

2.3.2 ออนเซ็น ณ PAÑPURI WELLNESS 
ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสทิธ์ิใช้บริการออนเซ็นเพื่อสมัผสัประสบการณ์ออนเซ็นที่ดีที่สดุพร้อม
ทศันียภาพมมุกว้างใจกลางกรุงเทพมหานครที่ ปัญญ์ปุริ เวลเนส เกษร เออร์เบิน รีทรีต ชัน้ 12  

 

สามารถใช้สทิธ์ิได้จ านวน 1 ครัง้ตลอดโครงการ โดยจ านวนผู้ใช้สทิธ์ิจะขึน้อยู่กบัโปรแกรมและ
สถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านล่างนี  ้
 

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 

KTAXA Honor 
Platinum 2 ท่าน 
Gold 2 ท่าน 

 
 

2.3.3 สทิธ์ิเข้าใช้บริการ Private Wellness Zone ณ THANN 1 ครัง้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
ลกูค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับสทิธิประโยชน์จาก THANN Private Wellness Zone ณ THANN 
Sanctuary สขุมุวิท 47 เพื่อเข้าใช้บริการดงัต่อไปนีไ้ด้อย่างไม่จ ากัดภายในระยะเวลา 1 ชัว่โมง 

 Aromatherapy Steam Bath 

 Oxygen Therapy 

 Acupressure Foot Bath 

 Salt Therapy Treatment 

 นวดเท้า 45 นาที (สงูสดุ 3 ท่าน) 
 

สามารถใช้สทิธ์ิได้จ านวน 1 ครัง้ตลอดโครงการ โดยจ านวนผู้ใช้สทิธ์ิจะขึน้อยู่กบัโปรแกรมและ
สถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านล่างนี  ้
 

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 
KTAXA Honor Platinum 5 ท่าน 

 

 



2.3.4 บริการรถลีมซูีนในประเทศสิงคโปร์ หรือ ฮ่องกง 
ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสทิธ์ิใช้บริการรับสง่ด้วยรถโตโยต้า Alphard จากสนามบินถึงที่พกั หรือ 
รับจากที่พักมาสนามบิน ในพืน้ที่ระบไุว้ในรายละเอียดด้านลา่ง 

 ประเทศที่ให้บริการ 
- สงิคโปร์ 
- ฮ่องกง 

 

สามารถใช้บริการได้สงูสดุครัง้ละ 4 ท่าน รวมกระเป๋าเดินทางทัง้หมดไม่เกิน 4 ใบขนาดใบละไม่
เกิน 28 นิว้ โดยจ านวนรอบที่สามารถใช้สทิธ์ิได้นัน้จะขึน้อยู่กบัโปรแกรมและสถานะระดบัของ
ลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านลา่งนี  ้
 

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 
KTAXA Honor Platinum 2 รอบ 

 

ตวัอย่างการนบัจ านวนรอบคือ จากสนามบินถงึที่พัก นบัเป็น 1 รอบ 

 

2.4 สิทธิประโยชน์ด้ำนไลฟ์สไตล์ 

2.4.1 ของขวญัวนัเกิด (บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนิกส์) 
 

ลกูค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับของขวญัวนัเกิดสามารถเลอืกของขวัญวนัเกิดได้ 1 รายการจากตวัเลอืก
ที่แตกต่างกนัตามโปรแกรมและสถานะระดบั ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

 

Program สถำนะระดับ ตัวเลือกของขวัญวันเกิด 

KTAXA Honor 

Platinum  เค้ก S&P 

 บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนกิส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 1,000 บาท 

Gold  เค้ก S&P 

 บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนกิส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 800 บาท 

Silver  เค้ก S&P 

 บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนกิส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 500 บาท 

Classic  บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนกิส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 300 บาท 

KTAXA Premier Gold  บตัรของขวญัอิเลก็ทรอนกิส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 100 บาท 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 บตัรรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ 
ลกูค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับบตัรรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ระบไุว้ในรายละเอียดด้านลา่ง 



 เฉพาะ ลกูค้าในโปรแกรม KTAXA Honor สถานะระดบั Platinum 
- Banyan Tree กรุงเทพ 
- The Okura Prestige กรุงเทพ 
- W Hotel กรุงเทพ 
- Wine Connection 

 เฉพาะ ลกูค้าในโปรแกรม KTAXA Honor สถานะระดบั Gold และ Silver 
- Wine Connection 

 

สามารถใช้บริการได้ครัง้ละ 1 ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยมูลค่าของบตัรรับประทานอาหารที่
สามารถใช้สทิธ์ิได้นัน้จะขึน้อยู่กบัโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตาราง
ด้านลา่งนี ้
 

Program สถำนะระดับ มูลค่ำบัตรรับประทำนอำหำร 

KTAXA Honor 
Platinum 2,000 บาท 
Gold 1,000 บาท 
Silver 500 บาท 

 

 

3. รำยละเอียดของสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเฉพำะลูกค้ำผู้ถอืบัตร Honor Member  
เอกสทิธ์ิเฉพาะลกูค้าในโปรแกรม KTAXA Honor สถานะระดบั Platinum และ Gold เท่านัน้ ได้รับบตัร Honor 
Member เพื่อรับสทิธิประโยชน์เพิ่มเติม ตามระบใุนรายละเอียดด้านลา่งนี  ้

 บริการล้างรถในราคาพิเศษที่ Simple Shines ณ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์  

 Welcome Drink เมื่อจองห้องพกัที่ Avista Hideaway Phuket Patong และ Avista Grande Phuket 
Karon 

 รับฟรีไวน์ 2 ขวดเมื่อจองทริปลอ่งเรือกบั Blue Voyage  

 อพัเกรดรถลีมซูีนเป็น โตโยต้า Alphard หรือ ฮนุได H1 ในเดือนเกิดของท่านลกูค้า 

 รับฟรี Teddy Bear เมื่อสัง่ดอกไม้ครบ 3,000 บาทขึน้ไปที่ Close to nature สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์, แอ
ทธินี ทาวเวอร์และเอ็มโพเรียม 

 ใช้บริการฟิตเนสฟรี 2 ครัง้ต่อเดือน ณ Infinity Fitness โรงแรม InterContinental Bangkok 

 เฉพาะสถานะระดบั Platinum ได้รับเคร่ืองด่ืม Non-Alcohol จ านวน 2 แก้ว เมื่อใช้บริการที่ The House 
on Sathorn โรงแรม W Bangkok Hotel 

 เฉพาะสถานะระดบั Platinum รับเค้กฟรีจาก TWG Tea เมื่อรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมครบ 500 
บาท 

 
 



4. ตัวอย่ำงสิทธิพิเศษประเภท Complimentary และ ส่วนลดร้ำนค้ำ 
 

4.1 ตัวอย่ำงสิทธิพิเศษประเภท Complimentary 
 

สทิธิประโยชน์แบบ complimentary ลกูค้าสามารถรับได้ 1 คน 1 สทิธ์ิ ต่อ 1 ไตรมาส 
 

ชื่อร้ำนค้ำ รำยละเอียดสิทธิพิเศษ 

S&P Digital Voucher สว่นลด 100 บาทเมื่อรับประทานอาหาร ณ สาขาที่ร่วมรายการ 
(ไมส่ามารถใช้กบัเบเกอร่ีได้) 

Kaan Show Pattaya Ticket บตัรเข้าชม Kaan Show โซน Ocean Zone 

True Coffee เคร่ืองด่ืมในโหมดโบราณ 1 แก้ว  

BBQ Plaza Digital Voucher สว่นลด 100 บาทเมื่อรับประทานอาหาร ณ สาขาที่ร่วมรายการ 

Sizzler Digital Voucher สว่นลด 100 บาทเมื่อรับประทานอาหาร ณ สาขาที่ร่วมรายการ 

Bangkok Sea Life Entrance 
Ticket  

บตัรเข้า SEA LIFE Bangkok และ Madame Tussauds 
Bangkok และ ICE AGE 4 D Cinema 

Let's Relax Spa สว่นลด 300 บาทเมื่อใช้บริการนวดไทย 1 ชัว่โมง  

Dunkin' Donuts คอมโบเซ็ตเคร่ืองด่ืมและโดนทั 

Grab สว่นลด 100 บาทส าหรับบริการรถรับส่ง 

Starbucks Digital Voucher สว่นลด 100 บาท  

Auntie Anne ชดุ Premium Pretzel + Lemonade 16 oz. 

 

 

4.2 ตัวอย่ำงสิทธิพิเศษประเภทส่วนลดร้ำนค้ำ และ บริกำร 
 

รำยชื่อ จงัหวัด รำยละเอียด 
Hertz 18 สนามบินทั่ว

ประเทศ 
สว่นลดค่าเช่า 45% จากราคามาตราฐาน 

Blue Yoyage   สว่นลด 10% 

Madam T กรุงเทพ สว่นลดค่าอาหาร 10% เมื่อรับประทานครบ 
1,000 บาทขึน้ไป /ใบเสร็จ  

Paint Bar กรุงเทพ 10% discount food&beverage for 
weekdays 



รำยชื่อ จงัหวัด รำยละเอียด 
Anna & Charlie's Cafe กรุงเทพ สว่นลด 10% ร้านอาหาร 

Rock Me Burqers & Bar เชียงใหม่ complimentary frenchfried when spend 
THB800 

อย่างเก่าก่อน กรุงเทพ สว่นลด 10% เมื่อรับประทานอาหารครบ 300 
บาทขึน้ไป 

ไทยรสคม กรุงเทพ สว่นลด 10% ส าหรับค่าอาหาร 
Three Monkeys 
Restaurant Phuket 

ภูเก็ต สว่นลด 10% ส าหรับลกูค้าที่มาทานอาหาร
ครบ 1,000 บาทขึน้ไป 

NYE Café Restaurant กรุงเทพ รับเคร่ืองด่ืมสตูรพิเศษ signature 1 แก้ว 
)มลูค่า 212 บาท( เมื่อทานอาหารครบ 1,000 

บาทขึน้ไป  /เซลล์สลปิ  
Prime 19 Khaoyai นครราชสมีา รับสว่นลดค่าอาหารและเบเกอร่ี 15% (ไม่รวม

เคร่ืองด่ืมทกุชนิด และสนิค้ากลุม่ Butchery) 
เมื่อมียอดใช้จ่ายตัง้แต่ 1,000 บาท ขึน้ไป 

The Most Bar and 
restaurant 

กรุงเทพ สว่นลด 10%  

Yeolbong Thailand กรุงเทพ สว่นลด 10% เมื่อรับประทานอาหารที่ 
Yeolbong Thailand 

Parlour Restauarnt & 
Bar 

กรุงเทพ สว่นลดค่าอาหาร 10%" และ "เห็ดทอดพาร์
เลอร์ 1 จาน (มลูค่า 150 บาท(  
มื่อลกูค้าของกรุงไทย -แอกซ่ามาใช้บริการที่
ร้าน และมียอดช าระเงินตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้
ไป 

GNC   buy 1 get 1 free GNC Alpha Lipoic acid 
650 baht. 

Pacsafe (K-Trade 
International) 

  Discount 10% off 

Liv Hotel Phuket ภูเก็ต สว่นลด 20% 
Cotton Clouds   สว่นลด 10% เมื่อทานครบ 200 บาท 
Fit Junction   "โปรโมชัน่คอร์สเรียนที่สาขาลดทนัที 1000 

บาท" และ "โปรโมชัน่คอร์สเรียนออนไลน์ 
ลดทนัที 2000 บาท" 



รำยชื่อ จงัหวัด รำยละเอียด 
Hoy Hon   Group class 1st time free and discount 

5% for any package 
Hotman Factory   10% discount from our packages (normal 

price) 
Jetts 24 hour Fitness   "ค่าแรกเข้า 0 บาท )ไม่ต้องเสีย( " ,"สว่นลดค่า

บตัรสมาชิก 50%" 
และ "ค่าสมาชิกรายเดือน 1500 บาท" 

Nap Sleep Salon เอกมยั 
พระราม9 

   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. 

Beauty Buffet ทกุสาขา รับสว่นลด 10% (เฉพาะสนิค้าราคาปกติ  (เมื่อ
ซือ้ครบ 600 บ .สทุธิ  

Beauty Cottage ทกุสาขา รับสว่นลด 10% (เฉพาะสนิค้าราคาปกติ  (เมื่อ
ซือ้ครบ 700 บ .สทุธิ  

Beauty Market ทกุสาขา รับสว่นลด 10% (เฉพาะสนิค้า House Brand 
ราคาปกติ( เมื่อซือ้สนิค้าครบ 500 บ .สทุธิ  

Origins ห้างสรรพสนิค้าทุก
สาขา  
ยกเว้นร้าน 
Eveandboy 

รับฟรี บริการ Facial Treatment Service 
ปรนนิบติัผิวหน้า เวลา 25 นาที มลูค่า 2,500 
บาท  
พร้อมรับตวัอย่างผลติภัณฑ์บ ารุงที่เหมาะกบั
สภาพผิวของคณุ หลงัรับบริการ 

Aveda ห้างสรรพสนิค้าทุก
สาขา  
ยกเว้นร้าน 
Eveandboy และ 
Salon As attached 

รับฟรี บริการวิเคราะห์สภาพเส้นผม และหนงั
ศีรษะ เวลา 15 นาที มลูค่า 1,500 บาท  
พร้อมรับตวัอย่างผลติภัณฑ์ดแูลผมที่เหมาะ
กบัคณุ หลงัรับบริการ 

Siam Niramitr   สว่นลด 15% ส าหรับบตัรชมการแสดงราคา
ปกติ 

OKLS   สว่นลด 10% ส าหรับนกัเรียนใหม่เท่านัน้ 



รำยชื่อ จงัหวัด รำยละเอียด 
Mortimer English Club นนทบรีุ สว่นลดค่าสมาชิก 500 บาท" และ "กรณีสมคัร

คอร์สปี แถม 2 คลาส เพิ่มให้อีก เฉพาะการ
สมคัรครัง้แรก 

 
หมำยเหตุ:  
- รายละเอียดของสทิธิพิเศษที่แสดงไว้ด้านบนอาจมีเปลีย่นแปลง โดยบริษัทฯ มิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
- โปรแกรมและสถานะระดบัใดที่ไม่ถกูแสดงในตารางรายละเอียดของสทิธิประโยชน์หมายความว่าโปรแกรมและ

สถานะระดบันัน้ไม่ได้รับสทิธิประโยชน์ในรายการนัน้ๆ 
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	21. คำถาม ระยะเวลาโครงการระบุ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเงื่อนไขระบุว่าลูกค้าใหม่ที่เป็นผู้ชำระเบี้ยทุกคนในปี 2562 จะได้เข้าร่วมโครงการใน โปรแกรม KTAXA Premier ในสถานะระดับ Classic ไม่ว่าจะมียอดชำระเบี้ยในปี 2562 ...
	22. คำถาม ถ้ามีการปรับแผน ลูกค้า จาก Premier เป็น Honor จะมีการแจ้งลูกค้าให้ทราบได้อย่างไร
	23. คำถาม ถ้าลูกค้าจำเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล์ ที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียนในหน้าเว็บ เพื่อเข้าระบบ KTAXA Privilege ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
	24. คำถาม ลูกค้ามีการทำประกันหลายกรมธรรม์ จะได้รับ SMS ได้รับสิทธิ์ และเข้าไปลงทะเบียน 1 ครั้ง ใช่หรือไม่
	25. คำถาม ในการลงทะเบียน KTAXA Privilege ถ้าลูกค้ามีหลายกรมธรรม์ ซึ่งในระบบเบอร์มือถืออาจไม่ตรงกัน ให้ยึดตามเบอร์ใดในระบบเพื่อลงทะเบียน
	26. คำถาม Pin code 6 หลัก ลูกค้าจะได้รับจากช่องทางใด สำหรับการใช้งานครั้งแรก
	27. คำถาม หากภายหลังลูกค้ามีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ หากเปลี่ยนในระบบของกรุงไทย-แอกซ่าแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ KTAXA Privilege ด้วยเบอร์ใหม่ ได้ทันทีเลยหรือไม่ หรือ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จึงจะสามารถ Login ที่เบอร์ใหม่ได้ เนื่องจากอาจมีผลกระทบในการรับ OTP ...
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	33. คำถาม สิทธิประโยชน์ใน KTAXA Honor Program : ตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ ได้สิทธิทุกสายการบินถูกต้องหรือไม่
	34. คำถาม สิทธิประโยชน์ใน KTAXA Honor Program : ตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ เดินทาง ในวันเสาร์, อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้หรือไม่
	35. คำถาม สิทธิประโยชน์ใน KTAXA Honor Program : สามารถเลือกจังหวัด และ ระยะเวลาการจองได้เองใช่หรือไม่
	36. คำถาม สิทธิประโยชน์ใน KTAXA Honor Program : ตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการจองเอง หรือต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทีม concierge ที่เป็นผู้ดำเนินการให้ หากลูกค้าประสงค์จะจองเอง จะสามารถดำเนินการได้อย่างไร เพื่อแสดงสิทธิ์
	37. คำถาม เบอร์ 02-118-3095 และเบอร์ 02-118-3085 ให้บริการทุกวัน เวลา 9.00 – 21.00 น. ดูแลลูกค้ากรณีใดบ้าง
	38. คำถาม เบอร์ 02-118-3095 และเบอร์ 02-118-3085 ให้บริการทุกวัน เวลา 9.00 – 21.00 น. รวมถึงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ด้วยหรือไม่
	39. คำถาม เบอร์ 02-118-3095 และเบอร์ 02-118-3085 ให้บริการทุกวัน เวลา 9.00 – 21.00 น. หากพบปัญหานอกเวลาทำการจะให้ประสานงานอย่างไร
	40. คำถาม กรณีลูกค้าส่งเมลล์ Email: KTAXA@lifestlye-privilege.com จะได้รับข้อมูลตอบกลับภายในกี่ชั่วโมง

	สิทธิพิเศษในโครงการ
	1. สรุปสิทธิพิเศษแยกตามโปรแกรม และ สถานะระดับ
	1.1 กรุงไทย-แอกซ่า ออนเนอร์ โปรแกรม (KTAXA Honor Program)
	1.1.1 สถานะระดับ Platinum
	1.1.2 สถานะระดับ Gold
	1.1.3 สถานะระดับ Silver
	1.1.4 สถานะระดับ Classic

	1.2 กรุงไทย-แอกซ่า พรีเมียร์ โปรแกรม (KTAXA Premier Program)
	1.2.1 สถานะระดับ Gold
	1.2.2 สถานะระดับ Silver
	1.2.3 สถานะระดับ Classic


	2. รายละเอียดของสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าในโครงการกรุงไทย-แอกซ่า พริวิเลจ
	2.1 สิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพและการบำบัด
	2.1.1 ตรวจสุขภาพประจำปี
	2.1.2 สปา นวดไทย
	2.1.3 ของขวัญเยี่ยมไข้ (บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์)
	2.1.4 ฟิตเนส

	2.2 สิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางและการพักผ่อน
	2.2.1 เลาจน์พักผ่อน ณ สนามบิน
	2.2.2 บริการรถลีมูซีนภายในประเทศ
	2.2.3 ตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ
	2.2.4 ห้องพักโรงแรม 5 ดาว
	2.2.5 ประกันภัยการเดินทาง

	2.3 สิทธิประโยชน์ด้านประสบการณ์พิเศษ
	2.3.1 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้าออดินารี่ อีเว้นท์
	2.3.2 ออนเซ็น ณ PAÑPURI WELLNESS
	2.3.3 สิทธิ์เข้าใช้บริการ Private Wellness Zone ณ THANN 1 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ
	2.3.4 บริการรถลีมูซีนในประเทศสิงคโปร์ หรือ ฮ่องกง

	2.4 สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์
	2.4.1 ของขวัญวันเกิด (บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์)
	2.4.2 บัตรรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ


	3. รายละเอียดของสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตร Honor Member
	4. ตัวอย่างสิทธิพิเศษประเภท Complimentary และ ส่วนลดร้านค้า
	4.1 ตัวอย่างสิทธิพิเศษประเภท Complimentary
	4.2 ตัวอย่างสิทธิพิเศษประเภทส่วนลดร้านค้า และ บริการ



