คำถำม-คำตอบ โครงกำรกรุงไทย-แอกซ่า พริวิเลจ
1. คำถำม ลูกค้ ำที่มีสิทธิ์เข้ ำร่ วมโครงกำรกรุ งไทย-แอกซ่ ำ พริวิเลจ (Krungthai-AXA Privilege Program) มีเงื่อนไขอย่ ำงไร
คำตอบ
รายละเอียดเงื่อนไขแยกตามโปรแกรมดังนี ้
• กรุ งไทย-แอกซ่ ำ ออนเนอร์ โปรแกรม
• เป็ นผู้ชาระเบี ้ยที่กรมธรรม์รายบุคคลยังมีผลบังคับและยังอยู่ในสถานะชาระเบี ้ย
• เป็ นลูกค้ าปั จจุบนั ของกรุงไทย-แอกซ่าที่มีการชาระเบี ้ยเข้ ามาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และมียอดชาระเบี ้ยประกัน
รวมในปี 2562 ตังแต่
้ 250,000 บาท ขึ ้นไป
• การคานวณเบี ้ยเพื่อแบ่งสถานะระดับของลูกค้ ามีรายละเอียดดังนี ้
o คานวณจากยอดรวมของเบี ้ยประกันภัยที่ชาระมาในปี 2562 ทุกกรมธรรม์ที่ลกู ค้ าเป็ นผู้ชาระเบี ้ย (Policy
Owner) โดยเป็ นกรมธรรม์ที่ยงั มีผลบังคับและอยู่ในสถานะชาระเบี ้ยในปี 2563
o คานวณโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563
o การคานวณเบี ้ยประกันภัยรวมรายปี ขึ ้นกับแบบประกันภัยหลัก
- กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นแบบเบี ้ยประกันภัยรายงวด (Regular Premium) จะนับ
100% ของค่าเบี ้ยประกันรวมในปี 2562
- กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นแบบเบี ้ยประกันภัยรายงวดเพิ่มเติมพิเศษ (Regular Topup Premium) จะนับ 100% ของค่าเบี ้ยประกันรวมในปี 2562
- กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครัง้ เดียว (Initial Lump sum
Premium) จะนับ 10% ของค่าเบี ้ยประกันภัยในปี 2562
- กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครัง้ เดียวเพิ่มเติม (Top-up Lump
sum Premium) จะนับ 10% ของค่าเบี ้ยประกันภัยในปี 2562
o ไม่นบั รวมเบี ้ยจากประกันภัยจากรมธรรม์ประเภทคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA , GLTSP) กรมธรรม์ค้ มุ ครอง
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (PA) และกรมธรรม์ที่เป็ นประกันภัยกลุ่ม
• กรุ งไทย-แอกซ่ ำ พรีเมียร์ โปรแกรม
• เป็ นผู้ชาระเบี ้ยที่กรมธรรม์รายบุคคลยังมีผลบังคับและยังอยู่ในสถานะชาระเบี ้ย
• เป็ นลูกค้ าปั จจุบนั ของกรุงไทย-แอกซ่าที่มีการชาระเบี ้ยเข้ ามาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และมียอดชาระเบี ้ยประกัน
รวมในปี 2562 ไม่เกิน 250,000 บาท หรื อ เป็ นลูกค้ าใหม่ของกรุงไทย-แอกซ่าในปี 2563 โดยไม่คานึงถึงยอดชาระเบี ้ย
ประกัน
• การคานวณเบี ้ยเพื่อแบ่งสถานะระดับของลูกค้ ามีรายละเอียดดังนี ้
o คานวณจากยอดรวมของเบี ้ยประกันภัยที่ชาระมาในปี 2562 ทุกกรมธรรม์ที่ลกู ค้ าเป็ นผู้ชาระเบี ้ย (Policy
Owner) โดยเป็ นกรมธรรม์ที่ยงั มีผลบังคับและอยู่ในสถานะชาระเบี ้ยในปี 2563
o คานวณโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563
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o การคานวณเบี ้ยประกันภัยรวมรายปี ขึ ้นกับแบบประกันภัยหลัก
- กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นแบบเบี ้ยประกันภัยรายงวด (Regular Premium) จะนับ
100% ของค่าเบี ้ยประกันรวมในปี 2562
- กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นแบบเบี ้ยประกันภัยรายงวดเพิ่มเติมพิเศษ (Regular Topup Premium) จะนับ 100% ของค่าเบี ้ยประกันรวมในปี 2562
- กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครัง้ เดียว (Initial Lump sum
Premium) จะนับ 10% ของค่าเบี ้ยประกันภัยในปี 2562
- กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็ นเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครัง้ เดียวเพิ่มเติม (Top-up Lump
sum Premium) จะนับ 10% ของค่าเบี ้ยประกันภัยในปี 2562
- ไม่นบั รวมเบี ้ยจากประกันภัยจากรมธรรม์ประเภทคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA , GLTSP) กรมธรรม์
คุ้มครองอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (PA) และกรมธรรม์ที่เป็ นประกันภัยกลุ่ม

2. คำถำม มีกำรแบ่ งกลุ่มลูกค้ ำเป็ นกี่กลุ่ม และแบ่ งอย่ ำงไร
คำตอบ มีการแบ่งกลุ่มลูกค้ าตามยอดเบี ้ยประกันรวมทุกกรมธรรม์ที่เข้ าเงื่อนไขการคานวณที่บริษัทกาหนดของผู้ชาระเบี ้ยประกัน
แยกตามโปรแกรม ดังแสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
Krungthai-AXA
Honor

Krungthai-AXA
Premier

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver
Classic
Gold
Silver
Classic

ยอดเบีย้ รวม (บำท)
ตังแต่
้ 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 ้ยประกันภัยรายงวด
(Regular Premium) และแบบเบี ้ยประกันรายงวดเพิ่มเติมพิเศษ (Regular Top-up Premium) จะนับ 100% ของค่าเบี ้ยประกันรวม
รายปี และกรณีแบบประกันภัยหลักเป็ นแบบเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครัง้ เดียว (Initial Lump Sum Premium) และ เบี ้ยประกันภัย
แบบชาระครัง้ เดียวเพิ่มเติม (Top-up Lump sum Premium) จะนับ 10% ของค่าเบี ้ยประกันรวมรายปี ทงนี
ั ้ ้จะคานวณเบีย้ เฉพาะ
กรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่และยังมีการชาระเบี ้ยประกันในปี 2563 เท่านัน้ สามารถดูตวั อย่างการคานวนเบี ้ยประกันภัยได้ ตามตาราง
ด้ านล่าง
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ตัวอย่างตารางการซื ้อผลิตภัณฑ์ การคานวณเบีย้ ประกันรวมรายปี (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

Krungthai-AXA
Honor - Gold

3,000,000

300,000

Krungthai-AXA
Honor - Classic

129,187

38,690

Krungthai-AXA
Premier Classic

ทุกกรมธรรม์เป็นเบี ้ยประกันรายงวด
(Regular Premium) นับ 100%
เฉพาะกรมธรรม์ที่ 1-3 ที่มผี ลบังคับ
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 ท่ีมีกรมธรรม์ ประกันชีวิตฉบับแรกในปี 2563 จะได้ เข้ ำร่ วมโครงกำรหรือไม่
คำตอบ ลูกค้ าใหม่ที่เป็ นผู้ชาระเบี ้ยทุกคนในปี 2563 จะได้ เข้ าร่ วมโครงการใน โปรแกรม Krungthai-AXA Premier ในสถานะระดับ
Classic ไม่ว่าจะมียอดชาระเบี ้ยในปี 2563 เท่าใดก็ตาม และจะได้ รับการปรับสถานะระดับใหม่จากยอดรวมเบี ้ยปี 2563 สาหรับรอบ
โครงการปี 2564
5. คำถำม หำกลูกค้ ำที่เข้ ำร่ วมโครงกำรอยู่แล้ วซือ้ กรมธรรม์ เพิ่มในปี 2563 จะได้ รับกำรปรับสถำนะระดับหรือไม่
คำตอบ ลูกค้ าจะยังไม่ถูกปรับสถานะระดับจนกว่าจะถึงรอบโครงการปี 2564 ยอดเบี ้ยที่ลกู ค้ าชาระทุกกรมธรรม์ในปี 2563 จะถูก
นามาคานวนเบี ้ยรวมสาหรับปรับสถานะระดับใหม่ให้ กับลูกค้ าในรอบโครงการ 2564 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด
ตัวอย่าง
นายความสุข ซื ้อกรมธรรม์กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 1 ฉบับ โดยชาระค่าเบี ้ยประกันเมื่อปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 220,000 บาท
ในเวลาต่อมา วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายความสุขได้ ซื ้อกรมธรรม์กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพิ่มอีก 1 ฉบับ โดยชาระค่าเบี ้ย
ประกัน 880,000 บาท ในปี 2563 รวมค่าเบี ้ยประกันที่นายความสุขชาระทังหมดคื
้
อ 1,100,000 บาท การเข้ าร่วมโปรแกรมของนาย
ความสุขจะเป็ นดังนี ้
- ในปี 2563 นายความสุขจะได้ เข้ าร่วมโปรแกรม Krungthai-AXA Premier ที่สถานะระดับ Gold
- ในปี 2564 นายความสุขจะได้ เข้ าร่วมโปรแกรม Krungthai-AXA Honor ที่สถานะระดับ Silver
หมำยเหตุ: เป็ นหลักเกณฑ์การปรับระดับพริวิเลจโปรแกรมแบบมาตรฐาน ไม่นบั รวมแคมเปญพิเศษที่ใช้ ส่งเสริมการขายในช่วง
ต่างๆของบริษัทฯ
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6. คำถำม หำกลูกค้ ำเป็ นผู้ชำระเบีย้ เท่ ำนัน้ และไม่ ได้ ถือกรมธรรม์ ใดๆ เลย จะได้ เข้ ำร่ วมโครงกำรหรือไม่
คำตอบ ได้ เข้ าร่วมโครงการ โดยสถานะระดับของลูกค้ าจะถูกคานวนจากเบี ้ยรวมของทุกกรมธรรม์ที่ชาระเบีย้ มาในปี 2562 และ
กรมธรรม์นนมี
ั ้ สถานะชาระเบี ้ยอยู่ในปี 2563
7. คำถำม หำกลูกค้ ำเป็ นผู้ถือกรมธรรม์ เท่ ำนัน้ และไม่ ได้ เป็ นผู้ชำระเบีย้ เลยแม้ แต่ กรมธรรม์ เดียว จะได้ เข้ ำร่ วมโครงกำร
หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เข้ าร่ วมโครงการ
8. คำถำม เมื่อไหร่ ท่ลี ูกค้ ำจะได้ รับของขวัญวันเกิด
คำตอบ ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับของขวัญวันเกิดสามารถเลือกของขวัญวันเกิดได้ 1 รายการจากตัวเลือกที่แตกต่างกันตามโปรแกรม
และสถานะระดับ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
Program
Krungthai-AXA
Honor

สถำนะระดับ
Platinum

ตัวเลือกของขวัญวันเกิด
• เค้ ก S&P
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 1,000 บาท
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

Gold

• เค้ ก S&P
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 800 บาท
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 800 บาท

Silver

• เค้ ก S&P
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 500 บาท
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

Classic

• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 300 บาท
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท

Krungthai-AXA
Premier

Gold

• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 100 บาท
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท

•

ลูกค้ าสามารถเริ่มรับของขวัญวันเกิดได้ ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ของเดือนเกิดของลูกค้ า

•

ของขวัญวันเกิดจะถูกจัดส่งให้ ลกู ค้ าในรูปแบบบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของ กรุ งไทย-แอกซ่า
พริวิเลจ (https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com) โดยลูกค้ าจะสามารถรับของขวัญได้ หลังจาก
ลงทะเบียนและล็อกอินเข้ าใช้ งานเว็บไซต์แล้ วเท่านัน้
ลูกค้ าสามารถเลือกของขวัญได้ เองตามตัวเลือกที่แสดงในหน้ าเว็บไซต์ ทังนี
้ ้มูลค่าของขวัญวันเกิดนันจะขึ
้
้นอยู่กับ
สถานะระดับของลูกค้ า
นับการใช้ สิทธิ์เมื่อลูกค้ ากดปุ่ ม “ยืนยันใช้ สิทธิ์” บนเว็บไซต์ของโครงการ และเมื่อลูกค้ ายืนยันการใช้ สิทธิ์แล้ วจะ
ถือว่าลูกค้ าได้ มีการใช้ สิทธิ์นนแล้
ั้ ว

•
•
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญวันเกิดหลังจากที่ลกู ค้ าได้ ทาการกดรับสิทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ ว
• สงวนสิทธิก์ ารรับสิทธิข์ องขวัญวันเกิด สูงสุดจานวน 1 สิทธิต์ ่อท่าน ต่อปี พริวิเลจ เท่านัน้
9. คำถำม เมื่อไหร่ ท่ลี ูกค้ ำจะได้ รับของขวัญเยี่ยมไข้
คำตอบ ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับของขวัญเยี่ยมไข้ สามารถเลือกของขวัญเยี่ยมไข้ ได้ 1 รายการจาก 3 ตัวเลือกดังต่อไปนี ้
- บัตรกานัล Villa Market
- บัตรกานัล Tesco Lotus
- บัตรกานัล Central Gift Card
• มูลค่าของบัตรของขวัญนันจะขึ
้
้นอยู่กับโปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
Krungthai-AXA
Honor
Krungthai-AXA
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 ที่แนบสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล
ยกตัวอย่างเช่น สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลพิเศษ (Smart Medicare Plus Rider ), แบบประกัน
ชีวติ และสุขภาพ iHealthy หรื อ แบบประกันชีวิตและสุขภาพ Flexi Health
o สถานะกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับอยู่และอยู่ในสถานะชาระเบี ้ย
o ผู้ชาระเบี ้ยเข้ ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา
ของโครงการ (ตังแต่
้ เริ่มต้ นไปจนถึงวันสิ ้นสุดของโครงการ)
o ต้ องแจ้ งความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิ์ในสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลข้ างต้ น และได้ รับการอนุมัติแล้ ว
เท่านันทั
้ งในกรณี
้
ที่เป็ นการให้ บริการสินไหมผ่านช่องทางพิเศษแฟกซ์เคลม (Fax Claim) และ การเบิก
เงินคืนในกรณีสารองจ่าย (Reimbursement)
• กรณีที่ท่านมีกรมธรรม์ประกันชีวิตมากกว่า 1 กรมธรรม์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์ของขวัญเยี่ยมไข้ สูงสุด
จานวน 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อปี พริวิเลจ เท่านัน้
• บริษัทฯจะส่ง SMS เพื่อมอบของขวัญเยี่ยมไข้ ให้ ภายใน 2 อาทิตย์หลังจากวันที่ลกู ค้ าแจ้ งความประสงค์ใช้ สิทธิ์ใน
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
• ลูกค้ าจะได้ รับ SMS เยี่ยมไข้ ข้อความดังต่อไปนี ้
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o บริษัทฯ ขอให้ ท่านลูกค้ าหายจากการเจ็บป่ วย และมีสขุ ภาพแข็งแรง กรุณาคลิก (URL) เพื่อเข้ าระบบ
และรับของขวัญเยี่ยมไข้ สุดพิเศษจากกรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต *ของขวัญนี ้มีอายุถึงวันที่
(ExpDate)
• เพื่อรับของขวัญเยี่ยมไข้ ลกู ค้ าต้ องกด link ใน SMS เพื่อเข้ าสู่หน้ าเว็บไซด์ของโครงการ และทาการลงทะเบียน
(สาหรับครัง้ แรก) หรื อ ล๊ อกอินเข้ าใช้ งานเว็บไซด์ของโครงการก่อนจึงจะสามารถรับของขวัญเยี่ยมไข้ ได้
• ของขวัญเยี่ยมไข้ จะเป็ นรูปแบบบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของ กรุงไทย-แอกซ่า พริ วิเลจ
(https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com) โดยลูกค้ าสามารถเลือกของเยี่ยมไข้ ได้ เองตามตัวเลือกที่แสดง
ในหน้ าเว็บไซต์ ทังนี
้ ้มูลค่าของเยี่ยมไข้ นนจะขึ
ั้
้นอยู่กับสถานะระดับของลูกค้ า
• นับการใช้ สิทธิ์เมื่อลูกค้ ากดปุ่ ม “ยืนยันใช้ สิทธิ์” บนเว็บไซต์ของโครงการ และเมื่อลูกค้ ายืนยันการใช้ สิทธิ์แล้ วจะถือ
ว่าลูกค้ าได้ มีการใช้ สิทธิ์นนแล้
ั้ ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญเยี่ยมไข้ หลังจากที่ลกู ค้ าได้ ทาการกดรับสิทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ ว
• ลูกค้ าสามารถรับของขวัญเยี่ยมไข้ ได้ ภายใน 60 วันหลังจากที่บริษัทฯ ส่งข้ อความ SMS ถึงลูกค้ า หากเลย
ระยะเวลาที่กาหนดถือว่าลูกค้ าสละสิทธิ์ในการรับของขวัญเยี่ยมไข้
10. คำถำม ประเภทของสิทธิพิเศษมีอะไรบ้ ำง
คำตอบ ประเภทของสิทธิพิเศษที่ลกู ค้ าจะได้ รับในโครงการ มีดงั นี ้
• สิทธิพิเศษกำรจอง
เป็ นสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้ าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor แจ้ งความประสงค์ใช้ สิทธิ์โดยการจอง เช่น จอง
ตรวจสุขภาพ, จองใช้ บริการรถลีมซู ีน หรื อ จองเพื่อเข้ าใช้ บริการนวด เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• สิทธิพิเศษประเภทนี ้จะมีการจากัดปริมาณจากัดจานวนการใช้ สิทธิ์ ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
เงื่อนไขของโครงการ โดยลูกค้ าแต่ละท่านจะได้ รับสิทธิ์และจานวนสิทธิ์แตกต่างกันขึ ้นอยู่กับระดับ
สถานะของลูกค้ า
1. ทางโทรศัพท์ ติดต่อทีม Concierge ที่เบอร์ 02-118-3095 หรื อ
2. ทางเว็บไซต์ https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
ยกเว้ น กรณีสิทธิพิเศษตรวจสุขภาพ ลูกค้ าสามารถติดต่อโดยตรงกับโรงพยาบาลที่ลูกค้ าจะเข้ าใช้
บริการได้ ด้วยตัวเอง
• สาหรับการแจ้ งความประสงค์ใช้ สิทธิ์ทาง เว็บไซต์ https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
ลูกค้ าต้ องทาการลงทะเบียน (สาหรับครัง้ แรก) หรื อ login เข้ าสู่ระบบก่อนกดรับสิทธิ์
• การจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสถานะการจองบน เว็บไซต์ ของโครงการเปลี่ยนจาก “รอการยืนยัน” มา
เป็ น “ยืนยัน” เท่านัน้ และลูกค้ าจะได้ รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
• เงื่อนไขในการใช้ สิทธิ์และตัดสิทธิ์การจองในแต่ละรายการจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปขึ ้นกับสิทธิ
พิเศษและร้ านค้ า ลูกค้ าสามารถดูได้ รายละเอียดได้ ที่หน้ ารายละเอียดของสิทธิพิเศษการจองแต่ละ
รายการบน เว็บไซต์ ของโครงการ
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• สิทธิพิเศษแบบคอมพลิเมนทำรี Complimentary
เป็ นสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้ าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor และ Krungthai-AXA Premier โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
• สิทธิพิเศษประเภทนี ้จะมีการจากัดปริมาณและระยะเวลาในการรับสิทธิ์
• กรณีที่ท่านมีกรมธรรม์ประกันชีวิตมากกว่า 1 กรมธรรม์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์ของขวัญ
เยี่ยมไข้ สูงสุดจานวน 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อปี พริวิเลจ เท่านัน้
• ลูกค้ ากดรับสิทธิพิเศษประเภทนี ้ได้ ทาง เว็บไซต์ www.krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• นับการใช้ สิทธิ์เมื่อลูกค้ ากดปุ่ ม “ยืนยันใช้ สิทธิ์” ในหน้ า “คุณยืนยันที่จะใช้ สิทธิพิเศษหรื อไม่” บน
เว็บไซต์ ของโครงการ และเมื่อลูกค้ ายืนยันการใช้ สิทธิ์แล้ วจะถือว่าลูกค้ าได้ มีการใช้ สิทธิ์นนแล้
ั้ ว
• สิทธิพิเศษแบบส่ วนลดร้ ำนค้ ำ
เป็ นสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้ าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor และ Krungthai-AXA Premier ทุกสถานะระดับ
สามารถใช้ สิทธิพิเศษส่วนลดจากร้ านค้ า ร้ านอาหาร โรงแรม หรื อ โรงพยาบาลที่เป็ นพันธมิตรกับบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
o สิทธิพิเศษประเภทนี ้ไม่มีการจากัดจานวนสิทธิ์ ลูกค้ าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ ไม่จากัด ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของแต่ละสิทธิพิเศษนันๆ
้ เป็ นสาคัญ
o สิทธิพิเศษประเภทนี ้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับสิทธิ์และรายละเอียดของสิทธิ
พิเศษได้ ตามช่วงเวลา
o ลูกค้ ากดรับสิทธิพิเศษประเภทนี ้ได้ ทาง เว็บไซต์ www.krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
o ไม่มีการใส่รหัส OTP สาหรับสิทธิพิเศษประเภทนี ้

11. คำถำม ลูกค้ ำสำมำรถเข้ ำใช้ งำนเว็บไซด์ ของโครงกำรได้ อย่ ำงไร
คำตอบ ลูกค้ าสามารถเข้ าใช้ งานเว็บไซด์ของโครงการได้ จากช่องทางดังต่อไปนี ้
• เมนูสิทธิพิเศษ ที่ LINE Official ของบริษัทฯ ที่เมนูสิทธิพิเศษ
• เว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่เมนูหลักบริ การลูกค้ า จากนันเลื
้ อกเมนูย่อยสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้ า
•
•

พิมพ์ชื่อ URL ของเว็บไซด์ที่ Browser (https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com)
QR Code ตามสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามร้ านค้ าพันธมิตร หรื อจุดต่างๆ
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12. คำถำม Login เข้ ำใช้ งำนเว็บไซด์ ของโครงกำรได้ อย่ ำงไร
คำตอบ หลังจากเข้ ามาที่เว็บไซด์ของโครงการ ที่หน้ า Login แล้ วลูกค้ ากรอกเบอร์ โทรศัพท์มือถือ หรื อ อีเมล ที่ได้ เคยลงทะเบียนไว้
จากนันใส่
้ รหัส PIN ซึ่งเป็ นตัวเลข 6 หลักเพื่อเข้ าระบบ Krungthai-AXA Privilege
13. คำถำม ลูกค้ ำต้ องทำอย่ ำงไรถึงจะสำมำรถรั บสิทธิพิเศษในโครงกำรได้
คำตอบ ลูกค้ าต้ องเข้ ามาลงทะเบียนที่หน้ าเว็บไซด์ของโครงการในครัง้ แรกเพื่อยืนยันตัวตน หลังจากที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้ วจึงจะ
สามารถกดรับสิทธิพิเศษได้ สาหรับการเข้ าใช้ งานเว็บไซด์ครัง้ ถัดไปลูกค้ าจะต้ อง Login เข้ าระบบ โดยใส่เบอร์ โทรศัพท์มือถือ หรื อ
อีเมลที่ลูกค้ าลงทะเบียนไว้ พร้ อมรหัส PIN ตัวเลข 6 หลัก
14. คำถำม หำกลืมรหัส PIN ต้ องทำอย่ ำงไร
คำตอบ ลูกค้ าสามารถกด Link ลืมรหัส PIN ที่หน้ า Login เพื่อให้ กรอก อีเมล หรื อ เบอร์ โทรศัพท์มือถือ หลังจากนัน้ ระบบส่งรหัส
PIN ของลูกค้ าให้ ทางอีเมล หรื อ SMS ตามที่ลกู ค้ าได้ ให้ มาและตรงกับที่เคยลงทะเบียนไว้ ที่หน้ าเว็บไซด์ของโครงการ ทังนี
้ ้หากลูกค้ า
ใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้ องเกิน 3 ครัง้ ระบบจะล๊ อกการเข้ าใช้ งานเป็ นระยะเวลา 1 ชัว่ โมง เพื่อป้องกันการสุ่มใส่ค่ารหัส PIN
15. คำถำม หำกต้ องกำรเปลี่ยนแปลงเบอร์ โทรศัพท์ มือถือต้ องทำอย่ ำงไร
คำตอบ ลูกค้ าต้ องโทรเข้ ามาแจ้ งความจานงขอเปลี่ยนแปลงเบอร์ โทรศัพท์มือถือที่ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ 1159 ทังนี
้ ้เบอร์ โทรศัพท์มือถือ
เบอร์ เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ ในการ login เข้ าเว็บไซด์ของ Krungthai-AXA Privilege Program ไว้ ก่อนหน้ าจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็ น
เบอร์ โทรศัพท์มือถือเบอร์ ใหม่นี ้ สาหรับการ login ครัง้ ถัดไปลูกค้ าต้ องใช้ เบอร์ โทรศัพท์มือถือเบอร์ ใหม่ในการ login
16. คำถำม ลูกค้ ำจะได้ รับ OTP (One Time Password) เมื่อใด
คำตอบ ลูกค้ าจะได้ รับ OTP ในครัง้ แรกที่ลงทะเบียนเข้ าใช้ งานเว็บไซด์กรุงไทย-แอกซ่า พรี วิเลจ เพื่อเป็ นการยืนยันเบอร์
โทรศัพท์มือถือของลูกค้ า หากลูกค้ ามีการเปลี่ยนแปลงเบอร์ โทรศัพท์มือถือจะต้ องทาการยืนยัน OTP ใหม่อีกครัง้ เมื่อลูกค้ าทาการกด
รับสิทธิพิเศษประเภทการจองหรื อ complimentary ครัง้ ถัดไป
17. คำถำม ลูกค้ ำจะได้ รับ OTP (One Time Password) ที่เบอร์ โทรศัพท์ มือถือเบอร์ ไหน
คำตอบ OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์ โทรศัพท์มือถือที่ได้ จากฐานข้ อมูลของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า และต้ องตรงกับเบอร์ โทรศัพท์มือถือที่
ใช้ ในการลงทะเบียน Krungthai-AXA Privilege เว็บไซต์ เท่านัน้ หากเบอร์ โทรศัพท์มือถือของลูกค้ าไม่ตรงกับเบอร์ โทรศัพท์มือถือที่
มีอยู่ในระบบของบริษัทฯ OTP จะไม่ถูกส่งให้ ลูกค้ า และจะมีข้อความแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบดังนี ้ “เบอร์ โทรศัพท์มือถือของท่านไม่ตรงกับ
ข้ อมูลในระบบของบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ 1159”
18. คำถำม ลูกค้ ำจะต้ องทำอย่ ำงไรหำกบัตร Honor Member หำย
คำตอบ ลูกค้ าต้ องติดต่อมาทางทีม Concierge ที่เบอร์ 02-118-3095 หรื อโทรแจ้ งศูนย์ลูกค้ าสัมพันธ์ 1159 เพื่อแจ้ งความจานงให้
ดาเนินการออกบัตรใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียมในการขอออกบัตรใหม่สาหรับบัตร Krungthai-AXA Honor Gold, Silver, Classic
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19. คำถำม หำกสงสัยหรื อต้ องกำรทรำบข้ อมูลเพิ่มเติม
คำตอบ ลูกค้ า Krungthai-AXA Honor Program สามารถสอบถามข้ อมูลได้ ที่ทีม Concierge เบอร์ โทร 02-118-3095 และ ลูกค้ า
Krungthai-AXA Premier Program สามารถสอบถามข้ อมูลได้ ที่เบอร์ โทร 02-118-3085 หรื อสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
ศูนย์ลูกค้ าสัมพันธ์ 1159
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บันทึกแนบโครงกำร
1. สรุ ปสิทธิพิเศษแยกตำมโปรแกรม และ สถำนะระดับ
1.1 กรุ งไทย-แอกซ่ ำ ออนเนอร์ โปรแกรม (Krungthai-AXA Honor Program)
1.1.1

สถานะระดับ Platinum
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบำบัด
• ตรวจสุขภาพประจาปี
• บริการนวดแผนไทย 1 ครัง้ /ปี จานวน 2 ท่าน
• ของขวัญเยี่ยมไข้ - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 1,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่ อน
• บริการรถลีมซู ีนภายในประเทศ 2 ครัง้ /ปี
• ฟรี ประกันภัยการเดินทางจานวน 1 ครัง้
• ห้ องพัก ณ โรงแรมชันน
้ าภายในประเทศ 1 ครัง้ / ปี (2 คืน 2 ท่าน)
สิทธิประโยชน์ ด้ำนประสบกำรณ์ พิเศษ
• กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้ าออดินารี่ อีเว้ นท์
• บริการรถลีมซู ีนในต่างประเทศ 1 ครัง้ /ปี
• เลานจ์พกั ผ่อน ณ สนามบินต่างประเทศ 4 ครัง้ /ปี
• เอกสิทธิบ์ ินฟรี เส้ นทางในประเทศ หรื อ ระหว่างประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1
เที่ยว/ปี (Round Trip)
สิทธิประโยชน์ ด้ำนไลฟ์ สไตล์
• เลือกรับของขวัญวันเกิด - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 1,000 บาท หรื อ เค้ กวันเกิด
• บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 5,000 บาท ณ ร้ านอาหารที่ร่วมรายการ
• ฟิ ตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel
• ส่วนลดร้ านค้ า และบริการ ณ ร้ านค้ าพันธมิตร
สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ
• ทีม Life Style Concierge
• ทีม Concierge ให้ บริการเป็ นพิเศษ
• ชุด Welcome Pack พร้ อมบัตร Honor – Platinum Card
สิทธิประโยชน์ บนบัตร Honor Platinum Card
• ส่วนลดพิเศษ 50% สาหรับบริ การรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน โดย Silver Voyage ภายใน
เดือนเกิด
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• ส่วนลดพิเศษ 20% สาหรับบริ การห้ องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก
• รับฟรี บริ การรถลีมูซีนต่างประเทศ จานวน 1 เที่ยว เมื่อสารองห้ องพักในเครื อ Leading
Hotels of the World ต่อเนื่องกัน 3 คืน (ยกเว้ นประเทศญี่ปนุ่ และเกาหลี)
• แพ็กเกจ และส่วนลดพิเศษสาหรับบริ การสร้ างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage
Club เช่น บริการเช่าเรื อยอร์ ช และบริการเชฟส่วนตัว)
• รับฟรี บริ การผู้ช่วยส่วนตัว (Butler) 1 ครัง้ เมื่อสารองบริการสร้ างสรรค์ประสบการณ์ โดย
Silver Voyage Club
• แพ็กเกจห้ องพัก ณ โรงแรม Amatara Wellness Resort ราคาพิเศษ 29,999 บาท สาหรับ
ลูกค้ ากรุ งไทย-แอกซ่า
• แพ็กเกจถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ จากนิตยสารชื่อดัง ราคาพิเศษ 9,000 บาท
สาหรับ 6 ชัว่ โมง
1.1.2

สถานะระดับ Gold
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบำบัด
• ตรวจสุขภาพประจาปี
• บริการนวดแผนไทย 1 ครัง้ /ปี จานวน 2 ท่าน
• ของขวัญเยี่ยมไข้ - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 500 บาท
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่ อน
• บริการรถลีมซู ีนภายในประเทศ 2 ครัง้ /ปี
• ฟรี ประกันภัยการเดินทางจานวน 1 ครัง้
• ห้ องพัก ณ โรงแรมชันน
้ าภายในประเทศ 1 ครัง้ / ปี (1 คืน 2 ท่าน)
สิทธิประโยชน์ ด้ำนประสบกำรณ์ พิเศษ
• กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้ าออดินารี่ อีเว้ นท์
• เลานจ์พกั ผ่อน ณ สนามบินต่างประเทศ 2 ครัง้ /ปี
• เอกสิทธิ์บินฟรี เส้ นทางภายในประเทศ หรื อ ระหว่างประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 1 เที่ยว/ปี (Round Trip)
สิทธิประโยชน์ ด้ำนไลฟ์ สไตล์
• เลือกรับของขวัญวันเกิด - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 800 บาท หรื อ เค้ กวันเกิด
• บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 2,000 บาท ณ ร้ านอาหารที่ร่วมรายการ
• ฟิ ตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel
• ส่วนลดร้ านค้ า และบริการ ณ ร้ านค้ าพันธมิตร
สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ
• ทีม Concierge ให้ บริการเป็ นพิเศษ
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• ชุด Welcome Pack พร้ อมบัตร Honor – Gold Card
สิทธิประโยชน์ บนบัตร Honor Gold Card
• ส่วนลดพิเศษ 50% สาหรับบริ การรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน โดย Silver Voyage ภายใน
เดือนเกิด
• ส่วนลดพิเศษ 20% สาหรับบริ การห้ องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก
• รับฟรี บริ การรถลีมูซีนต่างประเทศ จานวน 1 เที่ยว เมื่อสารองห้ องพักในเครื อ Leading
Hotels of the World ต่อเนื่องกัน 3 คืน (ยกเว้ นประเทศญี่ปนุ่ และเกาหลี)
• แพ็กเกจ และส่วนลดพิเศษสาหรับบริ การสร้ างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage
Club เช่น บริการเช่าเรื อยอร์ ช และบริการเชฟส่วนตัว)
• รับฟรี บริ การผู้ช่วยส่วนตัว (Butler) 1 ครัง้ เมื่อสารองบริการสร้ างสรรค์ประสบการณ์ โดย
Silver Voyage Club
• แพ็กเกจห้ องพัก ณ โรงแรม Amatara Wellness Resort ราคาพิเศษ 29,999 บาท สาหรับ
ลูกค้ ากรุ งไทย-แอกซ่า
• แพ็กเกจถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ จากนิตยสารชื่อดัง ราคาพิเศษ 9,000 บาท
สาหรับ 6 ชัว่ โมง
1.1.3

สถานะระดับ Silver
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบำบัด
• ตรวจสุขภาพประจาปี
• บริการนวดแผนไทย 1 ครัง้ /ปี จานวน 1 ท่าน
• ของขวัญเยี่ยมไข้ - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 300 บาท
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่ อน
• บริการรถลีมซู ีนภายในประเทศ 2 ครัง้ /ปี
• ฟรี ประกันภัยการเดินทางจานวน 1 ครัง้
สิทธิประโยชน์ ด้ำนประสบกำรณ์ พิเศษ
• กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้ าออดินารี่ อีเว้ นท์
• เลานจ์พกั ผ่อน ณ สนามบินต่างประเทศ 1 ครัง้ /ปี
สิทธิประโยชน์ ด้ำนไลฟ์ สไตล์
• เลือกรับของขวัญวันเกิด - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 500 บาท หรื อ เค้ กวันเกิด
• บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 1,000 บาท ณ ร้ านอาหารที่ร่วมรายการ
• ฟิ ตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel
• ส่วนลดร้ านค้ า และบริการ ณ ร้ านค้ าพันธมิตร
สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ
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• ทีม Concierge ให้ บริการเป็ นพิเศษ
สิทธิประโยชน์ บนบัตร Honor Silver Card
• ส่วนลดพิเศษ 50% สาหรับบริ การรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน โดย Silver Voyage ภายใน
เดือนเกิด
• ส่วนลดพิเศษ 20% สาหรับบริ การห้ องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก
• รับฟรี บริ การรถลีมูซีนต่างประเทศ จานวน 1 เที่ยว เมื่อสารองห้ องพักในเครื อ Leading
Hotels of the World ต่อเนื่องกัน 3 คืน (ยกเว้ นประเทศญี่ปนุ่ และเกาหลี)
• แพ็กเกจ และส่วนลดพิเศษสาหรับบริ การสร้ างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage
Club เช่น บริการเช่าเรื อยอร์ ช และบริการเชฟส่วนตัว)
• รับฟรี บริ การผู้ช่วยส่วนตัว (Butler) 1 ครัง้ เมื่อสารองบริการสร้ างสรรค์ประสบการณ์ โดย
Silver Voyage Club
• แพ็กเกจห้ องพัก ณ โรงแรม Amatara Wellness Resort ราคาพิเศษ 29,999 บาท สาหรับ
ลูกค้ ากรุ งไทย-แอกซ่า
• แพ็กเกจถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ จากนิตยสารชื่อดัง ราคาพิเศษ 9,000 บาท
สาหรับ 6 ชัว่ โมง
1.1.4

สถานะระดับ Classic
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบำบัด
• ตรวจสุขภาพประจาปี
• บริการนวดแผนไทย 1 ครัง้ /ปี จานวน 1 ท่าน
• ของขวัญเยี่ยมไข้ - บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 200 บาท
สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่ อน
• บริการรถลีมซู ีนภายในประเทศ 1 ครัง้ /ปี
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
สิทธิประโยชน์ บนบัตร Honor Classic Card
• ส่วนลดพิเศษ 50% สาหรับบริ การรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน โดย Silver Voyage ภายใน
เดือนเกิด
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• ส่วนลดพิเศษ 20% สาหรับบริ การห้ องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก
• รับฟรี บริ การรถลีมูซีนต่างประเทศ จานวน 1 เที่ยว เมื่อสารองห้ องพักในเครื อ Leading
Hotels of the World ต่อเนื่องกัน 3 คืน (ยกเว้ นประเทศญี่ปนุ่ และเกาหลี)
• แพ็กเกจ และส่วนลดพิเศษสาหรับบริ การสร้ างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage
Club เช่น บริการเช่าเรื อยอร์ ช และบริการเชฟส่วนตัว)
• รับฟรี บริ การผู้ช่วยส่วนตัว )Butler) 1 ครัง้ เมื่อสารองบริการสร้ างสรรค์ประสบการณ์ โดย
Silver Voyage Club
• แพ็กเกจห้ องพัก ณ โรงแรม Amatara Wellness Resort ราคาพิเศษ 29,999 บาท สาหรับ
ลูกค้ ากรุ งไทย-แอกซ่า
• แพ็กเกจถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ จากนิตยสารชื่อดัง ราคาพิเศษ 9,000 บาท
สาหรับ 6 ชัว่ โมง
1.2 กรุ งไทย-แอกซ่ ำ พรีเมียร์ โปรแกรม (Krungthai-AXA 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
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2. รำยละเอียดของสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ ำในโครงกำรกรุ งไทย-แอกซ่ ำ พริวิเลจ
2.1 สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบำบัด
2.1.1 ตรวจสุขภาพประจาปี
ลูกค้ าที่เข้ าร่วมโปรแกรมในแต่ละสถานะระดับจะได้ สิทธิ์ในการเข้ ารับการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล
ดังต่อไปนี ้
กรุ งเทพ
Platinum
- โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
- โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
- โรงพยาบาลกรุงเทพ
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- โรงพยาบาลพญาไท 2
- โรงพยาบาลพญาไท 3
- โรงพยาบาลพระรามเก้ า
- โรงพยาบาลศิครินทร์
- โรงพยาบาลสินแพทย์
- โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
- โรงพยาบาลรามคาแหง
- โรงพยาบาลธนบุรี 1
- โรงพยาบาลนครธน

Gold
- โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
- โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
- โรงพยาบาลกรุงเทพ
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- โรงพยาบาลพญาไท 2
- โรงพยาบาลพญาไท 3
- โรงพยาบาลพระรามเก้ า
- โรงพยาบาลศิครินทร์
- โรงพยาบาลสินแพทย์
- โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
- โรงพยาบาลรามคาแหง
- โรงพยาบาลธนบุรี 1
- โรงพยาบาลนครธน
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Silver & Classic
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- โรงพยาบาลพญาไท 2
- โรงพยาบาลพญาไท 3
- โรงพยาบาลพระรามเก้ า
- โรงพยาบาลรามคาแหง
- โรงพยาบาลนครธน
- โรงพยาบาลสินแพทย์

ภำคกลำง
Platinum
- โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
- โรงพยาบาลนนทเวช
- โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
- โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
- โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
- โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
- โรงพยาบาลเอกชัย
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์
- โรงพยาบาลพิษณุเวช
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
- โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ 1
- โรงพยาบาลศรีสวรรค์

Gold
- โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
- โรงพยาบาลนนทเวช
- โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
- โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
- โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
- โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
- โรงพยาบาลเอกชัย
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์
- โรงพยาบาลเบญจรมย์
- โรงพยาบาลพิษณุเวช
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
- โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ 1
- โรงพยาบาลศรีสวรรค์
- โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
- โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

Silver & Classic
- โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
- โรงพยาบาลนนทเวช
- โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
- โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
- โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
- โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
- โรงพยาบาลเอกชัย
- โรงพยาบาลเบญจรมย์
- โรงพยาบาลพิษณุเวช
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
- โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ 1
- โรงพยาบาลศรีสวรรค์
- โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์
- โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ภำคตะวันตก
Platinum
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช
- โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์ เนชั่นแนล

Gold
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช
- โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์
เนชั่นแนล

Silver & Classic
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช
- โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์ เนชั่น
แนล

ภำคตะวันออก
Platinum
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด

Gold
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด
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Silver & Classic
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
Platinum
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น
- โรงพยาบาลขอนแก่นราม
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร
- โรงพยาบาลร้ อยเอ็ดธนบุรี
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

Gold
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น
- โรงพยาบาลขอนแก่นราม
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
- โรงพยาบาลเมืองเลยราม
- โรงพยาบาลร้ อยเอ็ดธนบุรี
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

Silver & Classic
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น
- โรงพยาบาลขอนแก่นราม
- โรงพยาบาลเมืองเลยราม
- โรงพยาบาลร้ อยเอ็ดธนบุรี
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

ภำคใต้
Platinum
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์
- โรงพยาบาลทักษิณ
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์
- โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
- โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์ เนชั่น
แนล
- โรงพยาบาลนครินทร์
- โรงพยาบาลราษฏร์ ยินดี
- โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

Gold
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์
- โรงพยาบาลทักษิณ
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์
- โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
- โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล
- โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง
- โรงพยาบาลนครินทร์
- โรงพยาบาลราษฏร์ ยินดี
- โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

Silver & Classic
โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์
โรงพยาบาลทักษิณ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์ เนชั่น
แนล
โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง
โรงพยาบาลนครินทร์
โรงพยาบาลราษฏร์ ยินดี
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

ภำคเหนือ
Platinum
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
- โรงพยาบาลศูนย์ศรีพฒ
ั น์
- โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

2.1.2

Gold
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่
- โรงพยาบาลศูนย์ศรีพฒ
ั น์
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
- โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

Silver & Classic
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
- โรงพยาบาลศูนย์ศรีพฒ
ั น์
- โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

สปา นวดไทย
บริการพิเศษจาก Let’s Relax สปา กว่า 32 สาขาทัว่ ประเทศ สามารถรับบริ การนวดแผนไทยได้ 1 ชัว่ โมง
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สามารถใช้ สิทธิ์ได้ จานวน 1 ครัง้ ตลอดโครงการ โดยจานวนผู้ใช้ สิทธิ์จะขึ ้นอยู่กับโปรแกรมและสถานะระดับ
ของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver
Classic

Krungthai-AXA
Honor

2.1.3

จำนวน
2 ท่าน
2 ท่าน
1 ท่าน
1 ท่าน

ของขวัญเยี่ยมไข้ (บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์)
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับของขวัญเยี่ยมไข้ สามารถเลือกของขวัญเยี่ยมไข้ ได้ 1 รายการจาก 3 ตัวเลือก
ดังต่อไปนี ้
- บัตรกานัล Villa Market
- บัตรกานัล Tesco Lotus
- บัตรกานัล Central Gift Card
โดยมูลค่าของบัตรของขวัญนันจะขึ
้
้นอยู่กับโปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตาราง
ด้ านล่างนี ้
Program
Krungthai-AXA
Honor
Krungthai-AXA
Premier

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver
Classic
Gold
Silver

2.2 สิทธิประโยชน์ ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่ อน
2.2.1

บริการรถลีมซู ีนภายในประเทศ

หน้ า 18/ 30
Internal

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

ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์ใช้ บริ การรับส่งด้ วยรถลีมชู ีนคุณภาพมาตราฐานสากล จากสนามบินถึงที่พัก
หรื อ รับจากที่พกั มาสนามบิน ในพื ้นที่ระบุไว้ ในรายละเอียดด้ านล่าง
• สนามบินที่ให้ บริการ
- สนามบินสุวรรณภูมิ
- สนามบินดอนเมือง
• พื ้นที่ให้ บริการ
- กรุงเทพฯ
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ
สามารถใช้ บริ การได้ สงู สุดครัง้ ละ 3 ท่าน และ 4 ท่านสาหรับ Honor Platinum รวมกระเป๋ าเดินทางทัง้ หมด
ไม่เกิน 2 ใบขนาดใบละไม่เกิน 28 นิ ้ว โดยจานวนรอบที่สามารถใช้ สิทธิ์ได้ นนจะขึ
ั้
้นอยู่กับโปรแกรมและ
สถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
สถำนะระดับ
ชนิดรถ
จำนวน
Platinum
Alphard หรื อ H-1
2 รอบ
Gold
Toyota Camry
2 รอบ
Krungthai-AXA
Honor
Silver
Economy Sedan
2 รอบ
Classic
Economy Sedan
1 รอบ
ตัวอย่างการนับจานวนรอบคือ จากสนามบินถึงที่พัก นับเป็ น 1 รอบ
2.2.2

ห้ องพักโรงแรม
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์ห้องพักประเภทเริ่มต้ น ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ พร้ อมอาหารเช้ าสาหรับ 2
ท่าน จานวนคืนที่สามารถใช้ สิทธิ์ได้ นนจะขึ
ั้
้นอยู่กับโปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงใน
ตารางด้ านล่างนี ้
Program

สถำนะระดับ
Platinum

รำยชื่อโรงแรม
• โรงแรม Center Point North (พัทยา)
• โรงแรม Centara Nova Hotel & Spa
(พัทยา)

Krungthai-AXA
Honor

• โรงแรม Mida De Sea Hua Hin (หัวหิน
• โรงแรม X2 Vibe Decem (เชียงใหม่)
• โรงแรม Movenpick Suriwongse
(เชียงใหม่)
หน้ า 19/ 30
Internal

จำนวน
2 คืน

Program

สถำนะระดับ

รำยชื่อโรงแรม
• โรงแรม Oakwood Hotel Journeyhub
(ภูเก็ต)

จำนวน

• โรงแรม Ibis Style City Hotel (ภูเก็ต)
Gold

• โรงแรม Centra Jomtien (พัทยา)

1 คืน

• โรงแรม Mida De Sea Hua Hin (หัวหิน)
• โรงแรม X2 Vibe Decem (เชียงใหม่)
• โรงแรม Centra Samui (สุราษฎร์ ธานี)

2.2.3

ประกันภัยการเดินทาง
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขสามารถรับสิทธิ์ทาประกันภัยการเดินทางแผน Platinum, Gold หรื อ Silver ระยะเวลา
เดินทางไม่เกิน 10 วัน โดยมีรายละเอียดตามนี ้
• แจ้ งความประสงค์ใช้ สิทธิ์ได้ ที่ทีม Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-118-3095
ระหว่างเวลา 09:00 – 21:00 น.ของทุกวัน
• ต้ องทาการติดต่อรับสิทธิ์ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนเดินทาง
• สงวนสิทธิ์สาหรับท่านที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1-70 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ลงทะเบียนสาหรับประกันการเดินทาง
แผน Platinum และท่านที่มีอายุตงั ้ แต่ 1-75 ปี บริบูรณ์ในวันที่ลงทะเบียนสาหรับประกันการ
เดินทางแผน Gold และ Silver เท่านัน้
• จากัดจานวนการรับสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการในแต่ละปี
• สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ กับผู้อื่นหรื อแลกเปลี่ยนเป็ นเงินได้
• ลูกค้ าจะต้ องเริ่มต้ นเดินทางจากประเทศไทย และ สิ ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านัน้
• กรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ม่ค้ ุมครองผู้ที่เดินทางไป หรื อการเดินทางผ่าน หรื อการเดินทาง
ภายในประเทศต่อไปนี ้
o เกาหลีเหนือ, กินีบิสเซา, ไครเมีย และ เซวัสโตปอล, คิวบา, คองโก, ชาด, ซีเรี ย,
โซมาเลีย, ซูดาน, ซูดานใต้ , ซิมบับเว, ติมอร์ ตะวันออก, เนปาล (เฉพาะพื ้นที่ใดๆ ที่มี
ความสูงตัง้ แต่ 1,500 เมตรจากระดับนา้ ทะเลขึ ้นไป) , นิการากัว, ไนเจอร์ , ไนจีเรี ย,
เบลารุ ส, บุรุนดี, บูร์กินาฟาโซ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, มอริเตเนีย, มาลี, ยูเครน,
เยเมน, เลบานอน, ลิเบีย, เวเนซุเอลา, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, อัฟกานิสถาน,
อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, เอลซัลวาดอร์ , เฮติ, ฮอนดูรัส และ ประเทศต่างๆ ที่ได้ รับการ
คว่าบาตรจากสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกาหรื อสหภาพยุโรป
หน้ า 20/ 30
Internal

• ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้ รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ขึ ้นอยู่กับข้ อกาหนด เงื่อนไข และ
ข้ อยกเว้ นที่ระบุไว้ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ ลกู ค้ าได้ รับตามสถานะ
ระดับ
• สงวนสิทธิ์ให้ ยกเลิกกรมธรรม์ค้ ุมครองการเดินทางเฉพาะท่านที่สามารถยื่นเอกสารการปฏิเสธวี
ซ่าจากสถานทูต และแจ้ งทีม Krungthai-AXA Honor Concierge ก่อนวันเริ่มคุ้มครองล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 5 วัน
• สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ค้ ุมครองการเดินทางในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในข้ อ
ก่อนหน้ า หรื อแจ้ งเปลี่ยนแปลงน้ อยกว่าวันที่กาหนด หากไม่เดินทางตามวันที่แจ้ งความประสงค์
ไว้ จะถือว่าท่านได้ ใช้ สิทธิ์ครบถ้ วนแล้ ว
• รับประกันภัยโดยบริษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน) (AXA Insurance PCL.)
• บริษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิก
รายละเอียด เงื่อนไข กติกา และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีมีข้อ
พิพาท คาตัดสินของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน) ถือเป็ นที่สดุ
ชนิดแผนประกันภัยการเดินทาง และ จานวนครัง้ ที่สามารถใช้ สิทธิ์ได้ นนจะขึ
ั้
้นอยู่กับโปรแกรมและสถานะ
ระดับของลูกค้ า ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver

Krungthai-AXA
Honor

รำยละเอียด
แผน Platinum จานวน 1 ครัง้
แผน Gold จานวน 1 ครัง้
แผน Silver จานวน 1 ครัง้

ตารางเปรี ยบเทียบความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง
ตัวอย่ ำงควำมคุ้มครองประกันภัยกำรเดินทำง
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงเนื่องจาก
อุบตั ิเหตุ
การรักษาพยาบาล เนื่องจากบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วย
การเคลื่อนย้ ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ ายกลับ
ประเทศไทย
ค่าใช้ จ่ายในการส่งศพ หรื ออัฐิกลับประเทศ
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
การยกเลิกการเดินทาง
ความล่าช้ าในการเดินทาง (ครบทุก 8 ชัว่ โมง / 1,000 บาท)
หน้ า 21/ 30
Internal

Honor
Platinum

Honor
Gold

Honor
Silver

3,000,000 1,500,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000
3,000,000 2,000,000 1,000,000
3,000,000 2,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000 1,000,000
30,000
30,000
10,000
30,000
30,000
N/A

ตัวอย่ ำงควำมคุ้มครองประกันภัยกำรเดินทำง
การพลาดการเดินทางต่อเที่ยวบิน (ครบทุก 8 ชัว่ โมง / 1,000 บาท)
การลดจานวนวันเดินทาง
การล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง (ครบทุก 8 ชัว่ โมง / 1,000 บาท)
การสูญหายหรื อเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง และ/หรื อ ทรัพย์สินส่วนตัว
ภายในกระเป๋ าเดินทางจากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรื อการขนย้ ายของ
พนักงานโรงแรม หรื อเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์
การสูญหาย หรื อเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทางในกรณีที่เกิดจากการ
ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์
การสูญหาย หรื อเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทาง ในกรณีที่
เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์
การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (เป็ นผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลในโรงพยาบาล
ติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน)
การส่งผู้เยาว์เดินทางกลับประเทศ
ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาอัตโนมัติ
การชดเชยเงินสดระหว่าการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอัน
เนื่องมาจากการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
*หมายเหตุ: หน่วยเงิน บาท

Honor
Platinum
5,000
30,000
15,000

Honor
Gold
5,000
30,000
15,000

Honor
Silver
N/A
10,000
N/A

50,000

50,000

N/A

5,000

5,000

N/A

5,000

5,000

N/A

ชัน้ ประหยัด
2 เที่ยว

ชัน้ ประหยัด
2 เที่ยว

ชันประหยั
้
ด
2 เที่ยว

ชัน้ ประหยัด
1 เที่ยว

ชัน้ ประหยัด
1 เที่ยว

ชันประหยั
้
ด
1 เที่ยว

สูงสุด 15 วัน

สูงสุด 15 วัน สูงสุด 15 วัน

1,000

1,000

0

2.3 สิทธิประโยชน์ ด้ำนประสบกำรณ์ พิเศษ
2.3.1 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้ าออดินารี่ อีเว้ นท์
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์เข้ าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเหนือระดับที่ออกแบบและจัดสรรโดยบริษัทฯ
ทังนี
้ ้รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมจะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้ ในภายหลัง
การได้ รับสิทธิ์เข้ าร่วมกิจกรรมนันจะขึ
้
้นอยู่กับโปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตาราง
ด้ านล่างนี ้
Program
Krungthai-AXA
Honor

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver
Classic
หน้ า 22/ 30
Internal

ได้ รับสิทธิ์?
ได้ รับ
ได้ รับ
ได้ รับ
ได้ รับ

2.3.2

บริการรถลีมซู ีนในต่างประเทศ
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์ใช้ บริ การรับส่งด้ วยรถ Executive Van รับหรื อสนามบินต่างประเทศ จากัด
ระยะทางไม่เกิน 70 กิโลเมตรระหว่างสนามบินและจุดหมายปลายทาง โดยพื ้นที่ให้ บริการมีดงั นี ้
• ประเทศที่ให้ บริ การ
- ประเทศฝรั่งเศส พื ้นที่เขต Paris
- ประเทศอิตาลี พื ้นที่เขต Rome / Milan
- ประเทศรัสเซีย พื ้นที่เขต Moscow
- ประเทศออสเตรี ย พื ้นที่เขต Vienna
- ประเทศอังกฤษ พื ้นที่เขต London (Heathrow / Gatwick)
- ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ พื ้นที่เขต Zurich
- ประเทศเยอรมนี พื ้นที่เขต Munich
- ประเทศสวีเดน พื ้นที่เขต Stockholm
- ประเทศสิงคโปร์ พื ้นที่เขต Central Singapore
- ประเทศมาเลเซีย พื ้นที่เขตตัวเมือง
- ประเทศกัมพูชา พื ้นที่เขตตัวเมือง
- ฮ่องกง
พื ้นทีเ่ ขต Hong Kong Island หรื อ Kowloon
สามารถใช้ บริ การได้ สงู สุดครัง้ ละ 4 ท่าน รวมกระเป๋ าเดินทางทัง้ หมดไม่เกิน 4 ใบขนาดใบละไม่เกิน 28 นิ ้ว
โดยจานวนรอบที่สามารถใช้ สิทธิ์ได้ นนจะขึ
ั้
้นอยู่กับโปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงใน
ตารางด้ านล่างนี ้
Program
Krungthai-AXA
Honor

สถำนะระดับ
Platinum

จำนวน
1 รอบ

ตัวอย่างการนับจานวนรอบคือ จากสนามบินถึงที่พัก นับเป็ น 1 รอบ
2.3.3

เลานจ์พกั ผ่อน ณ สนามบินต่างประเทศ
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์ใช้ บริ การเลานจ์พักผ่อน ณ สนามบินต่างประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อห้ อง
รับรองพิเศษและสนามบินมากกว่า 1,000 แห่ง ได้ ที่ https://en.dragonpass.com.cn/airports
การได้ รับสิทธิ์เข้ าใช้ บริการนันจะขึ
้
้นอยู่กับโปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่าง
นี ้
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Program
Krungthai-AXA
Honor

2.3.4

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver

จำนวน
4 ครัง้
2 ครัง้
1 ครัง้

เอกสิทธิ์บินฟรี โดยสารสายการบินเส้ นทางบินภายในประเทศ หรื อ ระหว่างประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้ า Krungthai-AXA Honor Program เท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ โอนสิทธิ์นี ้ให้ แก่
ผู้อื่น
• กรุณานัดหมายล่วงหน้ าอย่างน้ อย 60 วันก่อนเข้ ารับบริการ ในแบบฟอร์ มการจองผ่านทางเว็บไซต์
https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หรื อ Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02118-3095 ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น.ของทุกวัน หรื ออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com
• หากมีการเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกการใช้ สิทธิ์ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน กรณีไม่
เข้ ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านได้ ใช้ สิทธิ์แล้ ว โดยลูกค้ า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอด
โปรแกรม
• การจองในทุกช่องทางจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อท่านได้ รับ SMS ยืนยัน และสถานะการจองบนเว็บไซต์
เปลี่ยนจาก “รอการยืนยัน” เป็ น “ยืนยัน” เท่านัน้ ในกรณีที่ลกู ค้ ายังไม่ลงทะเบียนเข้ าใช้ งานเว็บไซต์
ให้ อ้างอิงจาก SMS เพื่อเข้ ารับบริ การ
• สงวนสิทธิเ์ ฉพาะเส้ นทางบินระหว่างประเทศทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อเส้ นทางบิน
ภายในประเทศไทยชันประหยั
้
ด 1 ใบ แบบไปและกลับ (Round-Trip) รวมค่าภาษี สนามบินและค่า
ภาษีน ้ามันเชือเพลิ
้ ง ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อาทิ การเลือกที่นั่ง น ้าหนักกระเป๋ า อาหารและเครื่ องดื่ม
เป็ นต้ น
โดยรายละเอียดประเทศที่สามารถใช้ บริการได้ มีดงั นี ้
ประเทศไทย
ประเทศกัมพูชา
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศบรูไน
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศพม่า
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ประเทศลาว
ประเทศเวียดนาม
ประเทศมาเลเซีย
• สงวนสิทธิ์ในการเลือกสายการบิน โดยจะทาการพิจารณาสายการบิน AirAsia เป็ นลาดับแรก และ
ในกรณีมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมท่านต้ องเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างนันๆกั
้ บทางผู้ให้ บริ การ
• สงวนสิทธิก์ ารเดินทางระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564, 10 – 15 กุมภาพันธ์
2564, 10 – 20 เมษายน 2564
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• สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็ นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ ร่วมกับส่วนลดหรื อ
โปรโมชัน่ อื่นๆ ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า
• บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไข โดยสามารถตรวจสอบข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขได้ ทาง https://krungthai-axa.lifestyleprivilege.com
• กรณีที่มีข้อโต้ แย้ งให้ ถือเอาคาตัดสินของบริษัทฯ เป็ นที่สดุ
• สามารถใช้ สิทธิพิเศษได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564
• กรุณาศึกษาข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ สิทธิพิเศษอย่างละเอียด
การได้ รับสิทธิบ์ ินฟรี นนจะขึ
ั้
้นอยู่กับโปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
Krungthai-AXA
Honor

สถำนะระดับ
Platinum
Gold

จำนวน
1 ครัง้
1 ครัง้

2.4 สิทธิประโยชน์ ด้ำนไลฟ์ สไตล์
2.4.1 ของขวัญวันเกิด (บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์)
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับของขวัญวันเกิดสามารถเลือกของขวัญวันเกิดได้ 1 รายการจากตัวเลือกที่แตกต่าง
กันตามโปรแกรมและสถานะระดับ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
Program

สถำนะระดับ
Platinum

ตัวเลือกของขวัญวันเกิด
• เค้ ก S&P
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 1,000 บาท
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

Gold

• เค้ ก S&P
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 800 บาท
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 800 บาท

Silver

• เค้ ก S&P
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 500 บาท
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

Classic

• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 300 บาท

Krungthai-AXA
Honor
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Program

สถำนะระดับ

ตัวเลือกของขวัญวันเกิด
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท

Krungthai-AXA
Premier

2.4.2

• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์ บคั ส์ มูลค่า 100 บาท
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท

Gold

บัตรรับประทานอาหาร ณ ร้ านอาหารที่ร่วมรายการ
ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับบัตรรับประทานอาหาร ณ ร้ านอาหารที่ระบุไว้ ในรายละเอียดด้ านล่าง
• เฉพาะ ลูกค้ าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor สถานะระดับ Platinum
- โรงแรม Banyan Tree Bangkok (กรุงเทพฯ)
- โรงแรม The Okura Prestige Bangkok (กรุ งเทพฯ)
- โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok (กรุงเทพฯ)
- โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok (กรุงเทพฯ)
- ร้ าน Wine Connection
• เฉพาะ ลูกค้ าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor สถานะระดับ Gold
- โรงแรม Banyan Tree Bangkok (กรุงเทพฯ)
- โรงแรม The Okura Prestige Bangkok (กรุ งเทพฯ)
- โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok (กรุงเทพฯ)
- โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok (กรุงเทพฯ)
- ร้ าน Wine Connection
• เฉพาะ ลูกค้ าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor สถานะระดับ Silver
- ร้ าน Coffee Beans by Dao
- ร้ าน Thai Terrace
- ร้ าน Coffee Club
สามารถใช้ บริ การได้ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยมูลค่าของบัตรรับประทานอาหารที่สามารถใช้
สิทธิ์ได้ นนจะขึ
ั้
้นอยู่กับโปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
Krungthai-AXA
Honor

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver

2.4.3 ฟิ ตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel
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มูลค่ ำบัตรรับประทำนอำหำร
5,000 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท

ลูกค้ าที่เข้ าเงื่อนไขได้ รับสิทธิ์เข้ าใช้ บริ การ ฟิ ตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel
สามารถใช้ บริ การได้ 1 ครัง้ ต่อ ท่าน ต่อ เดือน โดยจานวนครัง้ ที่สามารถใช้ สิทธิ์ได้ ต่อเดือนนันจะขึ
้
้นอยู่กับ
โปรแกรมและสถานะระดับของลูกค้ า ตามที่แสดงในตารางด้ านล่างนี ้
Program
Krungthai-AXA
Honor

สถำนะระดับ
Platinum
Gold
Silver

จำนวน
1 ครัง้ /เดือน
1 ครัง้ /เดือน
1 ครัง้ /เดือน

3. รำยละเอียดของสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมเฉพำะลูกค้ ำผู้ถือบัตร Honor Member
เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor สถานะระดับ Platinum, Gold, Silver และ Classic เท่านัน้
ได้ รับบัตร Honor Member เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ตามระบุในรายละเอียดด้ านล่างนี ้
• ส่วนลดพิเศษ 50% สาหรับบริ การรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน โดย Silver Voyage ภายในเดือนเกิด
• ส่วนลดพิเศษ 20% สาหรับบริ การห้ องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก
• รับฟรี บริ การรถลีมูซีนต่างประเทศ จานวน 1 เที่ยว เมื่อสารองห้ องพักในเครื อ Leading Hotels of the World
ต่อเนื่องกัน 3 คืน (ยกเว้ นประเทศญี่ปนุ่ และเกาหลี)
• แพ็กเกจ และส่วนลดพิเศษสาหรับบริ การสร้ างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage Club เช่น บริ การเช่าเรื อ
ยอร์ ช และบริการเชฟส่วนตัว)
• รับฟรี บริ การผู้ช่วยส่วนตัว (Butler) 1 ครัง้ เมื่อสารองบริการสร้ างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage Club
• แพ็กเกจห้ องพัก ณ โรงแรม Amatara Wellness Resort ราคาพิเศษ 29,999 บาท สาหรับลูกค้ ากรุงไทย-แอกซ่า
• แพ็กเกจถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ จากนิตยสารชื่อดัง ราคาพิเศษ 9,000 บาท สาหรับ 6 ชัว่ โมง

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

ชื่อร้ ำนค้ ำ

รำยละเอียดสิทธิพิเศษ

S&P Digital Voucher

ส่วนลด 100 บาทเมื่อรับประทานอาหาร ณ สาขาที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถใช้ กับเบ
เกอรี่ ได้ )
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ชื่อร้ ำนค้ ำ

รำยละเอียดสิทธิพิเศษ

Starbucks Digital Voucher

ส่วนลด 100 บาท

BBQ Plaza Digital Voucher

ส่วนลด 100 บาทเมื่อรับประทานอาหาร ณ สาขาที่ร่วมรายการ

Sizzler Digital Voucher

ส่วนลด 100 บาทเมื่อรับประทานอาหาร ณ สาขาที่ร่วมรายการ

Auntie Anne’s

ชุด Premium Pretzel + Lemonade 16 oz.

Dunkin' Donuts

คอมโบเซ็ตเครื่ องดื่มและโดนัท

Krispy Kreme

ชุดโดนัท Original Glazed 2 ชิน้

Grab

ส่วนลด 100 บาทสาหรับบริการรถรับส่ง หรื อบริ การสัง่ อาหาร

Let's Relax Spa

ส่วนลด 300 บาทเมื่อใช้ บริ การนวดไทย 1 ชัว่ โมง

Kidzania

บัตรเข้ าสวนสนุก Kidzania

Harbor Land

บัตรเข้ าสวนสนุก Harbor Land ณ สาขาที่ร่วมรายการ

4.2 ตัวอย่ ำงสิทธิพิเศษประเภทส่ วนลดร้ ำนค้ ำ และ บริกำร
รำยชื่อ
Silver Voyage

จังหวัด
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

Blue Voyage

พัทยา สมุย และภูเก็ต

Cape & Kantary Hotel
ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ
Collection
The Imperial Hotels & Resorts ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ
Group
Amatara Wellness Resort
ภูเก็ต

หน้ า 28/ 30
Internal

รำยละเอียด
ส่วนลด 15% สาหรับบริการรถลีมซู ีน รับ-ส่งระหว่าง
สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองในพื ้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร สาหรับรถ
Hyundai H1, Alphard, BMW 7 Series / Mercedes
Benz S-class
ส่วนลด 10% สาหรับบริการเรื อยอร์ ชเช่าเหมาลา ที่
พัทยา/สมุย/ภูเก็ต
ส่วนลด 10% สาหรับห้ องพักทุกประเภทจากราคา
Internet Rate ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ
ส่วนลด 25% สาหรับห้ องพักทุกประเภทจากราคา Best
Flexible Rate ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ
- ส่วนลด 15% สาหรับห้ องพักทุกประเภทจากราคา
Best Available Rate

รำยชื่อ

จังหวัด

รำยละเอียด
-ส่วนลด 15% สาหรับค่าอาหารและเครื่ องดื่ม (ยกเว้ น
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์)
-ส่วนลด 15% สาหรับบริ การสปา
-ส่วนลด 35% สาหรับห้ องพักทุกประเภทจากราคา Best
Available Rate
-ส่วนลด 10% สาหรับเมนูอาหาร A La Carte ณ
ห้ องอาหาร Le Grand Lanna / Fujian และ Dhara
Dhevi Cake Shop
-ส่วนลด 30% สาหรับบริ การสปาและทรี ตเมนต์เมนู A
La Carte
-ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ณ ห้ องอาหาร Up &
Above Restaurant (ยกเว้ น Brunch วันอาทิตย์)
-ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ณ ห้ องอาหาร Up &
Above Bar (ยกเว้ น Afternoon Tea)
-ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ณ ห้ องอาหาร
Yamazato Restaurant
-ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ณ ห้ องอาหาร La
Pâtisserie
-ส่วนลด 15% สาหรับใช้ บริการทรี ทเม้ นท์เมนู a la
carte ที่ The Okura Spa
-ส่วนลด 10% สาหรับการซื ้อสินค้ าในร้ าน Atelier ณ
โรงแรม The Okura Prestige Bangkok
-ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหารเมนู A La Carte สาหรับ
มือกลางวั
้
นและมือค
้ ่า ณ ห้ องอาหาร Niche
-ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารเซมิบุฟเฟต์มื ้อกลางวัน
และเมนู A La Carte สาหรับมื ้อค่า ณ ห้ องอาหาร Alati
ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหาร ณ ห้ องอาหาร Bai Yun /
Taihei / Saffron และ Romsai

The Dhara Dhevi Chiang Mai

เชียงใหม่

The Okura Prestige Bangkok

กรุงเทพฯ

Siam Kempinski Hotel
Bangkok

กรุงเทพฯ

Banyan Tree Bangkok

กรุงเทพฯ

JW Marriott Hotel Bangkok

กรุงเทพฯ

ส่วนลด 15% สาหรับค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ณ
ห้ องอาหารโรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

อรรถรส Eatery

กรุงเทพฯ

ส่วนลด 5% สาหรับค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
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รำยชื่อ
Silver Voyage Club

จังหวัด

รำยละเอียด
ส่วนลด 10% สาหรับบริการสร้ างสรรค์ประสบการณ์
พิเศษ เช่น บริการทริปส่วนตัว บริการเชฟทาอาหารถึงที่
บ้ าน

Origins

ห้ างสรรพสินค้ าทุกสาขา
ยกเว้ นร้ าน Eveandboy

Aveda

ห้ างสรรพสินค้ าทุกสาขา
ยกเว้ นร้ าน Eveandboy และ
Salon As attached

Thann Spa

กรุงเทพฯ

Vitaboost

ทัว่ ประเทศ

I Clean Bed

กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ

รับฟรี บริ การ Facial Treatment Service ปรนนิบตั ิ
ผิวหน้ า เวลา 25 นาที มูลค่า 2,500 บาท
พร้ อมรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์บารุงที่เหมาะกับสภาพผิว
ของคุณ หลังรับบริการ
รับฟรี บริ การวิเคราะห์สภาพเส้ นผม และหนังศีรษะ
เวลา 15 นาที มูลค่า 1,500 บาท
พร้ อมรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดูแลผมที่เหมาะกับคุณ หลัง
รับบริการ
รับฟรี Wellness Zone 60 นาที มูลค่า 1,500 บาท เมื่อ
รับบริการ Nano Shiso Therapy 130 นาที มูลค่า
4,300 บาท
ส่วนลด 15% สาหรับบริการที่ร่วมรายการ
บริการทาความสะอาดกาจัดไรฝุ่น ราคาพิเศษ 999 บาท

หมำยเหตุ:
- รายละเอียดของสิทธิพิเศษที่แสดงไว้ ด้านบนเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ มิต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า
- โปรแกรมและสถานะระดับใดที่ไม่ถูกแสดงในตารางรายละเอียดของสิทธิประโยชน์หมายความว่าโปรแกรมและสถานะ
ระดับนัน้ ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ในรายการนันๆ
้
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