
        

 

ค ำถำม-ค ำตอบ โครงกำรกรุงไทย-แอกซ่ำ พริวิเลจ 2564 
 

1. ค ำถำม ลูกค้ำท่ีมีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรกรุงไทย-แอกซ่ำ พริวิเลจ 2564(Krungthai-AXA Privilege Program) มีเง่ือนไข
อย่ำงไร 
ค ำตอบ  

 รายละเอียดเงื่อนไขแยกตามโปรแกรมดงันี ้

• กรุงไทย-แอกซ่ำ ออนเนอร์ โปรแกรม  

• เป็นผู้ช าระเบีย้ที่กรมธรรม์รายบุคคลมีผลบงัคบัและยงัอยู่ในสถานะช าระเบีย้ 

• เป็นลกูค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และมีการช าระเบีย้ตัง้แต ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ตัง้แต่ 250,000 บาท 
ขึน้ไป 

• การค านวณเบีย้เพื่อแบ่งสถานะระดบัของลูกค้ามีรายละเอียดดงันี  ้
o ค านวณจากยอดรวมของเบีย้ประกันภยัที่ช าระตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ทุกกรมธรรม์ที่ลกูค้า

เป็นผู้ช าระเบีย้ (Policy Owner)  โดยเป็นกรมธรรม์ที่ยงัมีผลบังคบัและอยู่ในสถานะช าระเบีย้ในปี 2564  
o ค านวณโดยใช้ข้อมลู ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2564 
o การค านวณเบีย้ประกันภยัรวมรายปีขึน้กับแบบประกันภยัหลัก 

- กรณีแบบประกันภยัรายบุคคลหลกัเป็นแบบเบีย้ประกันภยัรายงวด (Regular Premium) จะนบั 
100% ของค่าเบีย้ประกันรวมในปี 2563 

- กรณีแบบประกันภยัรายบุคคลหลกัเป็นแบบเบีย้ประกันภยัรายงวดเพิ่มเติมพิเศษ (Regular Top-
up Premium) จะนบั 100% ของค่าเบีย้ประกันรวมในปี 2563 

- กรณีแบบประกันภยัรายบุคคลหลกัเป็นเบีย้ประกันภยัแบบช าระครัง้เดียว (Initial Lump sum 
Premium) จะนบั 10% ของค่าเบีย้ประกันภยัในปี 2563 

- กรณีแบบประกันภยัรายบุคคลหลกัเป็นเบีย้ประกันภยัแบบช าระครัง้เดียวเพิ่มเติม (Top-up Lump 
sum Premium) จะนบั 10% ของค่าเบีย้ประกันภยัในปี 2563  

o ไม่นบัรวมเบีย้จากประกันภยัจากรมธรรม์ประเภทคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA , GLTSP) กรมธรรม์คุ้มครอง
อุบติัเหตุส่วนบุคคล (PA) และกรมธรรม์ที่เป็นประกันภยักลุ่ม 

 

• กรุงไทย-แอกซ่ำ พรีเมียร์ โปรแกรม  

• เป็นผู้ช าระเบีย้ที่กรมธรรม์รายบุคคลมีผลบงัคบัและยงัอยู่ในสถานะช าระเบีย้เป็นลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
และมีการช าระเบีย้ตัง้แต ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 รวมไม่เกิน 250,000 บาท หรือมีการช าระเบีย้ในปี 2564 
โดยไม่ค านึงถึงยอดช าระเบีย้ประกัน 

• การค านวณเบีย้เพื่อแบ่งสถานะระดบัของลูกค้ามีรายละเอียดดงันี  ้
o ค านวณจากยอดรวมของเบีย้ประกันภยัที่ช าระตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ทุกกรมธรรม์ที่ลกูค้า

เป็นผู้ช าระเบีย้ (Policy Owner)  โดยเป็นกรมธรรม์ที่ยงัมีผลบังคบัและอยู่ในสถานะช าระเบีย้ในปี 2564  
o ค านวณโดยใช้ข้อมลู ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
o การค านวณเบีย้ประกันภยัรวมรายปีขึน้กับแบบประกันภยัหลัก 

- กรณีแบบประกันภยัรายบุคคลหลกัเป็นแบบเบีย้ประกันภยัรายงวด (Regular Premium) จะนบั 
100% ของค่าเบีย้ประกันรวมในปี 2563 



        

 

- กรณีแบบประกันภยัรายบุคคลหลกัเป็นแบบเบีย้ประกันภยัรายงวดเพิ่มเติมพิเศษ (Regular Top-
up Premium) จะนบั 100% ของค่าเบีย้ประกันรวมในปี 2563 

- กรณีแบบประกันภยัรายบุคคลหลกัเป็นเบีย้ประกันภยัแบบช าระครัง้เดียว (Initial Lump sum 
Premium) จะนบั 10% ของค่าเบีย้ประกันภยัในปี 2563 

- กรณีแบบประกันภยัรายบุคคลหลกัเป็นเบีย้ประกันภยัแบบช าระครัง้เดียวเพิ่มเติม (Top-up Lump 
sum Premium) จะนบั 10% ของค่าเบีย้ประกันภยัในปี 2563  

- ไม่นบัรวมเบีย้จากประกันภยัจากรมธรรม์ประเภทคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA , GLTSP) กรมธรรม์ 
- คุ้มครองอุบติัเหตุส่วนบุคคล (PA) และกรมธรรม์ที่เป็นประกันภยักลุ่ม 

 
2. ค ำถำม กรณีช ำระเบีย้ล่ำช้ำไม่ทันก ำหนดกำรช ำระเบีย้ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2563 จะได้รับสิทธ์ิเข้ำร่วมพริวิเลจ

หรือไม่ 
       ค ำตอบ ในกรณีที่ลกูค้าช าระเบีย้หลงัวนัครบก าหนดช าระปี 2563 (Due date) และข้ามปีปฏิทินมาในปี 2564 จะน าเบีย้ดงักล่าวมา

ใช้ในการค านวณระดบัสิทธิพิเศษ ก็ต่อเมื่อลูกค้าช าระเบีย้ก่อนวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และไม่สามารถต่อระยะเวลาได้ หลงัจากวนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 ลกูค้าสามารถใช้สิทธิพิเศษใหม่ในปี 2565   

  

 

3. ค ำถำม มีกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำเป็นกี่กลุ่ม และแบ่งอย่ำงไร 
ค ำตอบ มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามยอดเบีย้ประกันรวมทุกกรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขการค านวณที่บริษัทก าหนดของผู้ช าระเบีย้ประกัน 
แยกตามโปรแกรม ดังแสดงในตารางด้านล่างนี ้ 

 
Program สถำนะระดับ ยอดเบีย้รวม (บำท) 

Krungthai-AXA 
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 

Krungthai-AXA 
Premier 

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

 
4. ค ำถำม กำรค ำนวนเบีย้ประกันรวมรำยปีต่อผู้ช ำระเบีย้เพื่อแบ่งระดับสถำนะในโครงกำร 

ค ำตอบ การค านวนค่าเบีย้ประกันรวมรายปีขึน้กับแบบประกันภยัหลกั กรณีแบบประกันภยัหลักเป็นแบบเบีย้ประกันภยัรายงวด 
(Regular Premium) และแบบเบีย้ประกันรายงวดเพิ่มเติมพิเศษ (Regular Top-up Premium) จะนบั 100% ของค่าเบีย้ประกันรวม
รายปี และกรณีแบบประกันภยัหลกัเป็นแบบเบีย้ประกันภยัแบบช าระครัง้เดียว (Initial Lump Sum Premium) และ เบีย้ประกันภยั
แบบช าระครัง้เดียวเพิ่มเติม (Top-up Lump sum Premium) จะนับ 10% ของค่าเบีย้ประกันรวมรายปีทัง้นีจ้ะค านวณเบีย้เฉพาะ
กรมธรรม์ที่มีผลบงัคบัอยู่และยงัมีการช าระเบีย้ประกันในปี 2564 เท่านัน้ สามารถดูตวัอย่างการค านวนเบีย้ประกันภยัได้ตามตาราง
ด้านล่าง  
 



        

 

ตวัอย่างตารางการซือ้ผลิตภณัฑ์ การค านวณเบีย้ประกันรวมรายปี (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 Krungthai-AXA 
Honor - Gold 

ทุกกรมธรรม์เป็นเบีย้ประกันรายงวด 
(Regular Premium) นบั 100% 
เฉพาะกรมธรรม์ที่ 1-3 ที่มผีลบงัคบั 
และสถานะ 1 

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

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

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

129,187 38,690 Krungthai-AXA 
Premier - 
Classic 

25PG ไม่เข้าเง่ือนไขโครงการ 
เนื่องจากไม่ใช่ สถานะ 1 เบีย้จะถูก
ค านวณจาก PWLNP85 เพียง
กรมธรรม์เดียว (Regular Premium) 

 
5. ค ำถำม ลูกค้ำใหม่ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับแรกในปี 2564 จะได้เข้ำร่วมโครงกำรหรือไม่ 
ค ำตอบ ลกูค้าใหม่ที่เป็นผู้ช าระเบีย้ทุกคนในปี 2564 จะได้เข้าร่วมโครงการกรุงไทย-แอกซ่า พริวิเลจ ทนัทีในโปรแกรม Krungthai-AXA 
Premier ในสถานะระดบั Classic ไม่ว่าจะมียอดช าระเบีย้ในปี 2564 เท่าใดก็ตาม ส าหรับปี 2565 บริษัทฯ ก าลังด าเนินการจัดท าโครงการ
กรุงไทย-แอกซ่า พริวิเลจ รูปแบบใหม่ รวมถึงปรับเปล่ียนเกณฑ์ในการคัดเลือกลกูค้าและก าหนดสถานะระดบัของลกูค้า ตามเงื่อนไขที่
บริษัทก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในล าดบัถัดไป  
6. ค ำถำม หำกลูกค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรอยู่แล้วซือ้กรมธรรม์เพิ่มในปี 2564 จะได้รับกำรปรับสถำนะระดับหรือไม่ 

ค ำตอบ ลูกค้าจะยงัไม่ถูกปรับสถานะระดบัจนกว่าจะถึงรอบโครงการปี 2565 ยอดเบีย้ที่ลกูค้าช าระทุกกรมธรรม์ในปี 2564 จะถูก
น ามาค านวนเบีย้รวม ด้วยเกณฑ์ในการคดัเลือกลกูค้าและก าหนดสถานะระดบัที่มีการปรับใหม่ให้กับลกูค้าในรอบโครงการ 2565 
ตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในล าดบัถัดไป 
ตวัอย่าง 
นายความสขุ ซือ้กรมธรรม์กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 1 ฉบบั โดยช าระค่าเบีย้ประกันเมื่อปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 220,000 บาท 
ในเวลาต่อมา วนัที่ 15 มีนาคม 2564 นายความสขุได้ซือ้กรมธรรม์กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพิ่มอีก 1 ฉบบั โดยช าระค่าเบีย้
ประกัน  880,000 บาท ในปี 2564 รวมค่าเบีย้ประกันที่นายความสขุช าระทัง้หมดคือ 1,100,000 บาท การเข้าร่วมโปรแกรมของนาย
ความสขุจะเป็นดงันี ้

- ในปี 2564 นายความสขุจะได้เข้าร่วมโปรแกรม Krungthai-AXA Premier ที่สถานะระดบั Gold 
- ในปี 2565 ยอดเบีย้ที่นายความสขุช าระทุกกรมธรรม์จะถูกน ามาค านวนเบีย้รวม ด้วยเกณฑ์ในการคดัเลือกลูกค้าและ

ก าหนดสถานะระดบัที่มีการปรับใหม่ให้กับลกูค้าในรอบโครงการ 2565 ตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
ในล าดบัถัดไป 
 

หมำยเหตุ: เป็นหลกัเกณฑ์การปรับระดบัพริวิเลจโปรแกรมแบบมาตรฐาน ไม่นบัรวมแคมเปญพิเศษที่ใช้ส่งเสริมการขายในช่วง
ต่างๆของบริษัทฯ  
  



        

 

7. ค ำถำม หำกลูกค้ำเป็นผู้ช ำระเบีย้เท่ำนัน้และไม่ได้ถือกรมธรรม์ใดๆ เลย จะได้เข้ำร่วมโครงกำรหรือไม่ 
ค ำตอบ ได้เข้าร่วมโครงการ โดยสถานะระดบัของลกูค้าจะถูกค านวนจากเบีย้รวมของทุกกรมธรรม์ที่ช าระเบีย้มาในปี 2563 และ
กรมธรรม์นัน้มีสถานะช าระเบีย้อยู่ในปี 2564   
 

8. ค ำถำม หำกลูกค้ำเป็นผู้ ถือกรมธรรม์เท่ำนัน้และไม่ได้เป็นผู้ช ำระเบีย้เลยแม้แต่กรมธรรม์เดียว จะได้เข้ำร่วมโครงกำร
หรือไม่ 
ค ำตอบ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
 

9. ค ำถำม เม่ือไหร่ที่ลูกค้ำจะได้รับของขวัญวันเกิด 
ค ำตอบ ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับของขวญัวนัเกิดสามารถเลือกของขวญัวนัเกิดได้ 1 รายการจากตวัเลือกที่แตกต่างกันตามโปรแกรม
และสถานะระดบั ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้  

 

Program สถำนะระดับ ตัวเลือกของขวัญวันเกิด 
Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum • เค้ก S&P 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 1,000 บาท 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท 

Gold • เค้ก S&P 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 800 บาท 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 800 บาท 

Silver • เค้ก S&P 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 500 บาท 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท 

Classic • บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 300 บาท 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท 

Krungthai-AXA  
Premier 

Gold • บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 100 บาท 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท 

 

• ลกูค้าสามารถเร่ิมรับของขวัญวนัเกิดได้ตัง้แต่วนัที่ 1 ของเดือนเกิดของลกูค้า 

• ของขวญัวนัเกิดจะถูกจดัส่งให้ลกูค้าในรูปแบบบัตรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของ กรุงไทย-แอกซ่า 
พริวิเลจ (https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com)  โดยลกูค้าจะสามารถรับของขวญัได้หลงัจาก
ลงทะเบียนและล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วเท่านัน้ 

• ลกูค้าสามารถเลือกของขวญัได้เองตามตวัเลือกที่แสดงในหน้าเว็บไซต์  ทัง้นีม้ลูค่าของขวัญวนัเกิดนัน้จะขึน้อยู่กับ
สถานะระดบัของลกูค้า 

• นบัการใช้สิทธิ์เม่ือลกูค้ากดปุ่ ม “ยืนยนัใช้สิทธิ์” บนเว็บไซต์ของโครงการ และเม่ือลกูค้ายืนยนัการใช้สิทธิ์แล้วจะ
ถือว่าลูกค้าได้มีการใช้สิทธิ์นัน้แล้ว 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงของขวญัวนัเกิดหลังจากที่ลกูค้าได้ท าการกดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 

• สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์ของขวัญวนัเกิด สงูสดุจ านวน 1 สิทธิ์ต่อท่าน ต่อปีพริวิเลจ เท่านัน้ 



        

 

 
10. ค ำถำม เม่ือไหร่ที่ลูกค้ำจะได้รับของขวัญเยี่ยมไข้ 

ค ำตอบ ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับของขวญัเย่ียมไข้สามารถเลือกของขวญัเย่ียมไข้ได้ 1 รายการจาก 3 ตวัเลือกดงัต่อไปนี ้
- บตัรก านัล Villa Market 
- บตัรก านัล Tesco Lotus 
- บตัรก านัล Central Gift Card 

• มลูค่าของบตัรของขวญันัน้จะขึน้อยู่กับโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านล่างนี  ้
 

Program สถำนะระดับ มูลค่ำบัตรของขวัญ (บำท) 

Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum 1,000 
Gold 500 
Silver 300 
Classic 200 

Krungthai-AXA 
Premier 

Gold 100 
Silver 100 

 

• ลกูค้าที่จะได้รับของเย่ียมไข้ต้องเข้าเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่างนี  ้
o เป็นผู้ช าระเบีย้ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายสามัญทุกประเภท ที่แนบสญัญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล

ยกตวัอย่างเช่น สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลพิเศษ (Smart Medicare Plus Rider ), แบบประกัน
ชีวิตและสขุภาพ  iHealthy หรือ แบบประกันชีวิตและสขุภาพ Flexi Health 

o สถานะกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบัอยู่และอยู่ในสถานะช าระเบีย้   
o ผู้ช าระเบีย้เข้ารับการรักษาตวัในฐานะผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา

ของโครงการ (ตัง้แต่เร่ิมต้นไปจนถึงวนัสิน้สุดของโครงการ) 
o ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ในสญัญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลข้างต้น และได้รับการอนุมัติแล้ว

เท่านัน้ทัง้ในกรณีที่เป็นการให้บริการสินไหมผ่านช่องทางพิเศษแฟกซ์เคลม (Fax Claim) และ การเบิก
เงินคืนในกรณีส ารองจ่าย (Reimbursement) 

• กรณีที่ท่านมีกรมธรรม์ประกันชีวิตมากกว่า 1 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์ของขวัญเย่ียมไข้ สงูสดุ กรมธรรม์
จ านวน 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อปีพริวิเลจ เท่านัน้ 

• บริษัทฯจะส่ง SMS เพื่อมอบของขวัญเย่ียมไข้ให้ภายใน 2 อาทิตย์หลงัจากวนัที่ลกูค้าแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ใน
สญัญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

• ลกูค้าจะได้รับ SMS เย่ียมไข้ข้อความดงัต่อไปนี ้
o บริษัทฯ ขอให้ท่านลกูค้าหายจากการเจ็บป่วย และมีสขุภาพแข็งแรง กรุณาคลิก (URL) เพื่อเข้าระบบ

และรับของขวัญเย่ียมไข้สุดพิเศษจากกรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต *ของขวญันีม้ีอายุถึงวนัที่
(ExpDate) 

• เพื่อรับของขวญัเย่ียมไข้ลกูค้าต้องกด link ใน SMS เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซด์ของโครงการ และท าการลงทะเบียน
(ส าหรับครัง้แรก) หรือ ล๊อกอินเข้าใช้งานเว็บไซด์ของโครงการก่อนจึงจะสามารถรับของขวญัเย่ียมไข้ได้ 



        

 

• ของขวญัเย่ียมไข้จะเป็นรูปแบบบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของ กรุงไทย-แอกซ่า พริวิเลจ 
(https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com)  โดยลกูค้าสามารถเลือกของเย่ียมไข้ได้เองตามตัวเลือกที่แสดง
ในหน้าเว็บไซต์  ทัง้นีมู้ลค่าของเยี่ยมไข้นัน้จะขึน้อยู่กับสถานะระดับของลกูค้า 

• นบัการใช้สิทธิ์เม่ือลกูค้ากดปุ่ ม “ยืนยนัใช้สิทธิ์” บนเว็บไซต์ของโครงการ และเม่ือลกูค้ายืนยนัการใช้สิทธิ์แล้วจะถือ
ว่าลกูค้าได้มีการใช้สิทธิ์นัน้แล้ว 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงของขวญัเย่ียมไข้หลงัจากที่ลกูค้าได้ท าการกดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 

• ลกูค้าสามารถรับของขวญัเย่ียมไข้ได้ภายใน 60 วนัหลงัจากที่บริษัทฯ ส่งข้อความ SMS ถึงลูกค้า หากเลย
ระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าลกูค้าสละสิทธิ์ในการรับของขวญัเย่ียมไข้ 
 

11. ค ำถำม ประเภทของสิทธิพิเศษมีอะไรบ้ำง  
ค ำตอบ ประเภทของสิทธิพิเศษที่ลกูค้าจะได้รับในโครงการ มีดงันี  ้
 

• สิทธิพิเศษกำรจอง 
เป็นสิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์โดยการจอง เช่น จอง
ตรวจสขุภาพ, จองใช้บริการรถลีมซูีน หรือ จองเพื่อเข้าใช้บริการนวด เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

• สิทธิพิเศษประเภทนีจ้ะมีการจ ากัดปริมาณจ ากัดจ านวนการใช้สิทธิ์ ตามเง่ือนไขของแต่ละโครงการ
เง่ือนไขของโครงการ โดยลกูค้าแต่ละท่านจะได้รับสิทธิ์และจ านวนสิทธิ์แตกต่างกันขึน้อยู่กับระดบั
สถานะของลกูค้า 
1. ทางโทรศพัท์ ติดต่อทีม Concierge ที่เบอร์ 02-118-3095 หรือ 
2. ทางเว็บไซต์ https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com 
ยกเว้น กรณีสิทธิพิเศษตรวจสขุภาพ  ลกูค้าสามารถติดต่อโดยตรงกับโรงพยาบาลที่ลูกค้าจะเข้าใช้
บริการได้ด้วยตัวเอง 

• ส าหรับการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ทาง เว็บไซต์ https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com 
ลกูค้าต้องท าการลงทะเบียน (ส าหรับครัง้แรก) หรือ login เข้าสู่ระบบก่อนกดรับสิทธิ์ 

• การจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสถานะการจองบน เว็บไซต์ ของโครงการเปล่ียนจาก “รอการยืนยนั” มา
เป็น “ยืนยนั” เท่านัน้ และลกูค้าจะได้รับ SMS ยืนยนัเมื่อการจองสมบูรณ์ 

• เง่ือนไขในการใช้สิทธิ์และตัดสิทธิ์การจองในแต่ละรายการจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปขึน้กับสิทธิ
พิเศษและร้านค้า ลกูค้าสามารถดูได้รายละเอียดได้ที่หน้ารายละเอียดของสิทธิพิเศษการจองแต่ละ
รายการบน เว็บไซต์ ของโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



        

 

• สิทธิพิเศษแบบส่วนลดร้ำนค้ำ 
เป็นสิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor และ Krungthai-AXA Premier ทุกสถานะระดบั 
สามารถใช้สิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม หรือ โรงพยาบาลที่เป็นพนัธมิตรกับบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

o สิทธิพิเศษประเภทนีไ้ม่มีการจ ากัดจ านวนสิทธิ์ ลกูค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ไม่จ ากัด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
เงื่อนไขของแต่ละสิทธิพิเศษนัน้ๆ เป็นส าคัญ 

o สิทธิพิเศษประเภทนีอ้าจจะมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรับสิทธิ์และรายละเอียดของสิทธิ
พิเศษได้ตามช่วงเวลา  

o ลกูค้ากดรับสิทธิพิเศษประเภทนีไ้ด้ทาง เว็บไซต์ www.krungthai-axa.lifestyle-privilege.com 
o ไม่มีการใส่รหัส OTP ส าหรับสิทธิพิเศษประเภทนี ้

 
12. ค ำถำม สิทธิพิเศษที่ลูกค้ำได้รับในปี 2564 มีก ำหนดวันหมดอำยุหรือไม่ 

ค ำตอบ ส าหรับสิทธิพิเศษที่ลกูค้าได้รับในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor และ Krungthai-AXA Premier ทุกสถานะปี 2564 
ทัง้หมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้ลกูค้าแลกรับและใช้สิทธิภายใน 31 ธันวาคม 2564 เท่านัน้ และไม่สามารถต่อระยะเวลาได้ 
หลงัจากวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  

13. ค ำถำม สิทธิพิเศษที่ลูกค้ำได้รับในปี 2564 กับปี 2563 มีควำมแตกต่ำงอย่ำงไรบ้ำง 
ค ำตอบ ในกรณีที่สถานะระดบัของลกูค้าไม่มีการเปล่ียนแปลงในปี 2563 – 2564 ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษตามสถานะระดบัที่บริษัท
ฯ ก าหนดเหมือนเดิมทุกประการ ยกเว้นสิทธิพิเศษแบบคอมพลิเมนทารี Complimentary ที่บริษัทฯ ยกเลิกในทุกสถานะระดบัในปี 
2564 โดยตวัอย่างสิทธิพิเศษแบบ Complimentary มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

ชื่อร้ำนค้ำ รำยละเอียดสิทธิพิเศษ 

S&P Digital Voucher ส่วนลด 100 บาทเมื่อรับประทานอาหาร ณ สาขาที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถใช้กับเบ
เกอร่ีได้) 

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 คอมโบเซ็ตเคร่ืองด่ืมและโดนทั 

Krispy Kreme ชุดโดนทั Original Glazed 2 ชิน้ 

Grab ส่วนลด 100 บาทส าหรับบริการรถรับส่ง หรือบริการสัง่อาหาร 

Let's Relax Spa ส่วนลด 300 บาทเมื่อใช้บริการนวดไทย 1 ชัว่โมง  

Kidzania บตัรเข้าสวนสนุก Kidzania  

Harbor Land บตัรเข้าสวนสนุก Harbor Land ณ สาขาที่ร่วมรายการ 



        

 

 
14. ค ำถำม ลูกค้ำสำมำรถเข้ำใช้งำนเว็บไซด์ของโครงกำรได้อย่ำงไร 

 ค ำตอบ ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานเว็บไซด์ของโครงการได้จากช่องทางดงัต่อไปนี  ้

• เมนูสิทธิพิเศษ ที่ LINE Official ของบริษัทฯ ที่เมนูสิทธิพิเศษ 

• เว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่เมนูหลกับริการลูกค้า จากนัน้เลือกเมนูย่อยสิทธิพิเศษส าหรับลูกค้า 

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

• QR Code ตามส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการตามร้านค้าพนัธมิตร หรือจุดต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
15. ค ำถำม Login เข้ำใช้งำนเว็บไซด์ของโครงกำรได้อย่ำงไร 
 ค ำตอบ หลังจากเข้ามาที่เว็บไซด์ของโครงการ ที่หน้า Login แล้วลกูค้ากรอกเบอร์โทรศพัท์มือถือ หรือ อีเมล ที่ได้เคยลงทะเบียนไว้ 

จากนัน้ใส่รหัส PIN ซึ่งเป็นตัวเลข 6 หลกัเพื่อเข้าระบบ Krungthai-AXA Privilege 
 
16. ค ำถำม ลูกค้ำต้องท ำอย่ำงไรถึงจะสำมำรถรับสิทธิพิเศษในโครงกำรได้  
 ค ำตอบ ลูกค้าต้องเข้ามาลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซด์ของโครงการในครัง้แรกเพื่อยืนยนัตวัตน หลงัจากที่ยืนยนัตวัตนผ่านแล้วจึงจะ

สามารถกดรับสิทธิพิเศษได้ ส าหรับการเข้าใช้งานเว็บไซด์ครัง้ถัดไปลกูค้าจะต้อง Login เข้าระบบ โดยใส่เบอร์โทรศพัท์มือถือ หรือ 
อีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ พร้อมรหสั PIN ตัวเลข 6 หลกั 

 

17. ค ำถำม หำกลืมรหัส PIN ต้องท ำอย่ำงไร  
ค ำตอบ ลูกค้าสามารถกด Link ลืมรหัส PIN ที่หน้า Login เพื่อให้กรอก อีเมล หรือ เบอร์โทรศพัท์มือถือ หลงัจากนัน้ ระบบส่งรหัส 
PIN ของลกูค้าให้ทางอีเมล หรือ SMS ตามที่ลกูค้าได้ให้มาและตรงกับที่เคยลงทะเบียนไว้ที่หน้าเว็บไซด์ของโครงการ ทัง้นีห้ากลกูค้า
ใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องเกิน 3 ครัง้ ระบบจะล๊อกการเข้าใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง เพื่อป้องกันการสุ่มใส่ค่ารหสั PIN 

 

18. ค ำถำม หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือต้องท ำอย่ำงไร  
ค ำตอบ ลูกค้าต้องโทรเข้ามาแจ้งความจ านงขอเปล่ียนแปลงเบอร์โทรศพัท์มือถือที่ศูนย์ลกูค้าสัมพนัธ์ 1159 ทัง้นีเ้บอร์โทรศพัท์มือถือ
เบอร์เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ในการ login เข้าเว็บไซด์ของ Krungthai-AXA Privilege Program ไว้ก่อนหน้าจะถูกเปล่ียนแปลงเป็น
เบอร์โทรศพัท์มือถือเบอร์ใหม่นี ้ส าหรับการ login ครัง้ถัดไปลกูค้าต้องใช้เบอร์โทรศพัท์มือถือเบอร์ใหม่ในการ login 
 

19. ค ำถำม ลูกค้ำจะได้รับ OTP (One Time Password) เม่ือใด  
ค ำตอบ ลูกค้าจะได้รับ OTP ในครัง้แรกที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซด์กรุงไทย-แอกซ่า พรีวิเลจ เพื่อเป็นการยืนยนัเบอร์
โทรศพัท์มือถือของลูกค้า หากลูกค้ามีการเปล่ียนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องท าการยืนยนั OTP ใหม่อีกครัง้เมื่อลกูค้าท าการกด
รับสิทธิพิเศษประเภทการจองครัง้ถัดไป 
 

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


        

 

20. ค ำถำม ลูกค้ำจะได้รับ OTP (One Time Password) ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ไหน  
ค ำตอบ OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศพัท์มือถือที่ได้จากฐานข้อมลูของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า และต้องตรงกับเบอร์โทรศพัท์มือถือที่
ใช้ในการลงทะเบียน Krungthai-AXA Privilege เว็บไซต์ เท่านัน้  หากเบอร์โทรศพัท์มือถือของลูกค้าไม่ตรงกับเบอร์โทรศพัท์มือถือที่
มีอยู่ในระบบของบริษัทฯ OTP จะไม่ถูกส่งให้ลูกค้า และจะมีข้อความแจ้งให้ลกูค้าทราบดงันี ้“เบอร์โทรศพัท์มือถือของท่านไม่ตรงกับ
ข้อมลูในระบบของบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 1159” 
 
21. ค ำถำม ในปี 2564 ลูกค้ำจะได้รับบัตร Honor Member หรือไม่  
ค ำตอบ ตัง้แต่ปี 2564 เป็นต้นไป ลกูค้าจะไม่ได้รับบตัร Honor Member แต่จะได้รับ SMS เพื่อท าการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com และจะทราบสถานะระดบัเพื่อยืนยนัการใช้สิทธิ์ที่ร้านค้า 

 

22. ค ำถำม หำกสงสัยหรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม  
ค ำตอบ ลูกค้า Krungthai-AXA Honor Program สามารถสอบถามข้อมลูได้ที่ทีม Concierge เบอร์โทร  02-118-3095 และ ลกูค้า 
Krungthai-AXA Premier Program  สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร 02-118-3085  หรือสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ลูกค้าสมัพนัธ์ 1159

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

1. สรุปสิทธิพิเศษแยกตำมโปรแกรม และ สถำนะระดับ 
 

1.1 กรุงไทย-แอกซ่ำ ออนเนอร์ โปรแกรม (Krungthai-AXA Honor Program) 
 

1.1.1 สถานะระดบั Platinum 
 

สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบ ำบัด 

• ตรวจสขุภาพประจ าปี 

• บริการนวดแผนไทย 1 ครัง้/ปี จ านวน 2 ท่าน 

• ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 1,000 บาท 
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่อน 

• บริการรถลีมซูีนภายในประเทศ 2 ครัง้/ปี 

• ฟรีประกันภยัการเดินทางจ านวน 1 ครัง้ 

• ห้องพกั ณ โรงแรมชัน้น าภายในประเทศ  1 ครัง้ / ปี (2 คืน 2 ท่าน) 
สิทธิประโยชน์ด้ำนประสบกำรณ์พิเศษ 

• กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้าออดินาร่ี อีเว้นท์ 

• บริการรถลีมซูีนในต่างประเทศ  1 ครัง้/ปี 

• เลานจ์พกัผ่อน ณ สนามบินต่างประเทศ 4 ครัง้/ปี 

• เอกสิทธิ์บินฟรีเส้นทางในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 1 
เที่ยว/ปี (Round Trip) 

สิทธิประโยชน์ด้ำนไลฟ์สไตล์ 

• เลือกรับของขวญัวนัเกิด - บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ มลูค่า 1,000 บาท  

• บตัรรับประทานอาหาร มูลค่า 5,000 บาท ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ 

• ฟิตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel 

• ส่วนลดร้านค้า และบริการ ณ ร้านค้าพนัธมิตร 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

• ทีม Lifestyle Concierge 

• ทีม Concierge ให้บริการเป็นพิเศษ 
 

สิทธิประโยชน์ส ำหรับ Honor Platinum  

• ส่วนลดพิเศษ 50% ส าหรับบริการรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน โดย Silver Voyage ภายใน
เดือนเกิด 

• ส่วนลดพิเศษ 20% ส าหรับบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก 
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• รับฟรี บริการรถลีมูซีนต่างประเทศ จ านวน 1 เที่ยว เมื่อส ารองห้องพกัในเครือ Leading 
Hotels of the World ต่อเนื่องกัน 3 คืน (ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลี) 

• แพ็กเกจ และส่วนลดพิเศษส าหรับบริการสร้างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage 
Club เช่น บริการเช่าเรือยอร์ช และบริการเชฟส่วนตัว) 

• รับฟรี บริการผู้ช่วยส่วนตวั (Butler) 1 ครัง้ เมื่อส ารองบริการสร้างสรรค์ประสบการณ์ โดย 
Silver Voyage Club 

• แพ็กเกจห้องพกั ณ โรงแรม Amatara Wellness Resort ราคาพิเศษ 29,999 บาท ส าหรับ
ลกูค้ากรุงไทย-แอกซ่า 

• แพ็กเกจถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ จากนิตยสารชื่อดงั ราคาพิเศษ 9,000 บาท 
ส าหรับ 6 ชัว่โมง 

 

1.1.2 สถานะระดบั Gold 
 

สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบ ำบัด 

• ตรวจสขุภาพประจ าปี 

• บริการนวดแผนไทย 1 ครัง้/ปี จ านวน 2 ท่าน 

• ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 500 บาท 
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่อน 

• บริการรถลีมซูีนภายในประเทศ 2 ครัง้/ปี 

• ฟรีประกันภยัการเดินทางจ านวน 1 ครัง้ 

• ห้องพกั ณ โรงแรมชัน้น าภายในประเทศ  1 ครัง้ / ปี (1 คืน 2 ท่าน) 
สิทธิประโยชน์ด้ำนประสบกำรณ์พิเศษ 

• กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้าออดินาร่ี อีเว้นท์ 

• เลานจ์พกัผ่อน ณ สนามบินต่างประเทศ 2 ครัง้/ปี 

• เอกสิทธิ์บินฟรีเส้นทางภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ 1 เที่ยว/ปี (Round Trip) 

สิทธิประโยชน์ด้ำนไลฟ์สไตล์ 

• เลือกรับของขวญัวนัเกิด - บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ มลูค่า 800 บาท  

• บตัรรับประทานอาหาร มูลค่า 2,000 บาท ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ 

• ฟิตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel 

• ส่วนลดร้านค้า และบริการ ณ ร้านค้าพนัธมิตร 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

• ทีม Concierge ให้บริการเป็นพิเศษ 
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• ส่วนลดพิเศษ 50% ส าหรับบริการรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน โดย Silver Voyage ภายใน
เดือนเกิด 

• ส่วนลดพิเศษ 20% ส าหรับบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก 

• รับฟรี บริการรถลีมูซีนต่างประเทศ จ านวน 1 เที่ยว เมื่อส ารองห้องพกัในเครือ Leading 
Hotels of the World ต่อเนื่องกัน 3 คืน (ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลี) 

• แพ็กเกจ และส่วนลดพิเศษส าหรับบริการสร้างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage 
Club เช่น บริการเช่าเรือยอร์ช และบริการเชฟส่วนตัว) 

• รับฟรี บริการผู้ช่วยส่วนตวั (Butler) 1 ครัง้ เมื่อส ารองบริการสร้างสรรค์ประสบการณ์ โดย 
Silver Voyage Club 

• แพ็กเกจห้องพกั ณ โรงแรม Amatara Wellness Resort ราคาพิเศษ 29,999 บาท ส าหรับ
ลกูค้ากรุงไทย-แอกซ่า 

• แพ็กเกจถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ จากนิตยสารชื่อดงั ราคาพิเศษ 9,000 บาท 
ส าหรับ 6 ชัว่โมง 

 

1.1.3 สถานะระดบั Silver 
 

สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบ ำบัด 

• ตรวจสขุภาพประจ าปี 

• บริการนวดแผนไทย 1 ครัง้/ปี จ านวน 1 ท่าน 

• ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 300 บาท 
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่อน 

• บริการรถลีมซูีนภายในประเทศ 2 ครัง้/ปี 

• ฟรีประกันภยัการเดินทางจ านวน 1 ครัง้ 
สิทธิประโยชน์ด้ำนประสบกำรณ์พิเศษ 

• กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้าออดินาร่ี อีเว้นท์ 

• เลานจ์พกัผ่อน ณ สนามบินต่างประเทศ 1 ครัง้/ปี 
สิทธิประโยชน์ด้ำนไลฟ์สไตล์ 

• เลือกรับของขวญัวนัเกิด - บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ มลูค่า 500 บาท  

• บตัรรับประทานอาหาร มูลค่า 1,000 บาท ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ 

• ฟิตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel 

• ส่วนลดร้านค้า และบริการ ณ ร้านค้าพนัธมิตร 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

• ทีม Concierge ให้บริการเป็นพิเศษ 
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• ส่วนลดพิเศษ 50% ส าหรับบริการรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน โดย Silver Voyage ภายใน
เดือนเกิด 

• ส่วนลดพิเศษ 20% ส าหรับบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก 

• รับฟรี บริการรถลีมูซีนต่างประเทศ จ านวน 1 เที่ยว เมื่อส ารองห้องพกัในเครือ Leading 
Hotels of the World ต่อเนื่องกัน 3 คืน (ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลี) 

• แพ็กเกจ และส่วนลดพิเศษส าหรับบริการสร้างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage 
Club เช่น บริการเช่าเรือยอร์ช และบริการเชฟส่วนตัว) 

• รับฟรี บริการผู้ช่วยส่วนตวั (Butler) 1 ครัง้ เมื่อส ารองบริการสร้างสรรค์ประสบการณ์ โดย 
Silver Voyage Club 

• แพ็กเกจห้องพกั ณ โรงแรม Amatara Wellness Resort ราคาพิเศษ 29,999 บาท ส าหรับ
ลกูค้ากรุงไทย-แอกซ่า 

• แพ็กเกจถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ จากนิตยสารชื่อดงั ราคาพิเศษ 9,000 บาท 
ส าหรับ 6 ชัว่โมง 

 

1.1.4 สถานะระดบั Classic 
 

สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบ ำบัด 

• ตรวจสขุภาพประจ าปี 

• บริการนวดแผนไทย 1 ครัง้/ปี จ านวน 1 ท่าน 

• ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 200 บาท 
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่อน 

• บริการรถลีมซูีนภายในประเทศ 1 ครัง้/ปี 
สิทธิประโยชน์ด้ำนประสบกำรณ์พิเศษ 

• กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้าออดินาร่ี อีเว้นท์ 
สิทธิประโยชน์ด้ำนไลฟ์สไตล์ 

• ของขวญัวนัเกิด - บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 300 บาท 

• ส่วนลดร้านค้า และบริการ ณ ร้านค้าพนัธมิตร 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

• ทีม Concierge ให้บริการเป็นพิเศษ 

• ส่วนลดพิเศษ 50% ส าหรับบริการรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน โดย Silver Voyage ภายใน
เดือนเกิด 

• ส่วนลดพิเศษ 20% ส าหรับบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก 

• รับฟรี บริการรถลีมูซีนต่างประเทศ จ านวน 1 เที่ยว เมื่อส ารองห้องพกัในเครือ Leading 
Hotels of the World ต่อเนื่องกัน 3 คืน (ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลี) 
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• แพ็กเกจ และส่วนลดพิเศษส าหรับบริการสร้างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage 
Club เช่น บริการเช่าเรือยอร์ช และบริการเชฟส่วนตัว) 

• รับฟรี บริการผู้ช่วยส่วนตวั(Butler) 1 ครัง้ เมื่อส ารองบริการสร้างสรรค์ประสบการณ์ โดย 
Silver Voyage Club 

• แพ็กเกจห้องพกั ณ โรงแรม Amatara Wellness Resort ราคาพิเศษ 29,999 บาท ส าหรับ
ลกูค้ากรุงไทย-แอกซ่า 

• แพ็กเกจถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ จากนิตยสารชื่อดงั ราคาพิเศษ 9,000 บาท 
ส าหรับ 6 ชัว่โมง 

 

1.2 กรุงไทย-แอกซ่ำ พรีเมียร์ โปรแกรม (Krungthai-AXA Premier Program) 
 

1.2.1 สถานะระดบั Gold 

• รับของขวญัวนัเกิด - บตัรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ มลูค่า 100 บาท 

• ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 100 บาท 

• กิจกรรมส าหรับลูกค้า 

• ส่วนลดร้านค้า และ บริการ 
 

1.2.2 สถานะระดบั Silver 

• ของขวญัเย่ียมไข้ - บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 100 บาท 

• กิจกรรมส าหรับลูกค้า 

• ส่วนลดร้านค้า และ บริการ 
 

1.2.3 สถานะระดบั Classic 

• กิจกรรมส าหรับลูกค้า 

• ส่วนลดร้านค้า และ บริการ 
 

 

 

2. รำยละเอียดของสิทธิพิเศษส ำหรับลูกค้ำในโครงกำรกรุงไทย-แอกซ่ำ พริวิเลจ 
 

2.1 สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบ ำบัด 
2.1.1 ตรวจสขุภาพประจ าปี 

ลกูค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละสถานะระดบัจะได้สิทธิ์ในการเข้ารับการตรวจสขุภาพในโรงพยาบาล 
ดงัต่อไปนี ้
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กรุงเทพ 
Platinum  Gold Silver & Classic 

- โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
- โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ 
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
- โรงพยาบาลพญาไท 2 
- โรงพยาบาลพญาไท 3 
- โรงพยาบาลพระรามเก้า 
- โรงพยาบาลศิครินทร์ 
- โรงพยาบาลสินแพทย์ 
- โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 
- โรงพยาบาลรามค าแหง 
- โรงพยาบาลธนบุรี 1 
-  โรงพยาบาลนครธน  

- โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
- โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ 
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
- โรงพยาบาลพญาไท 2 
- โรงพยาบาลพญาไท 3 
- โรงพยาบาลพระรามเก้า 
- โรงพยาบาลศิครินทร์ 
- โรงพยาบาลสินแพทย์ 
- โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 
- โรงพยาบาลรามค าแหง 
- โรงพยาบาลธนบุรี 1 
- โรงพยาบาลนครธน 

- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
- โรงพยาบาลพญาไท 2 
- โรงพยาบาลพญาไท 3 
- โรงพยาบาลพระรามเก้า 
- โรงพยาบาลรามค าแหง 
- โรงพยาบาลนครธน 
- โรงพยาบาลสินแพทย์ 

 
ภำคกลำง 
Platinum  Gold Silver & Classic 

- โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 
- โรงพยาบาลนนทเวช 
- โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 
- โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 
- โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 
- โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
- โรงพยาบาลเอกชัย 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ 
- โรงพยาบาลพิษณุเวช 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก 
- โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 1 
- โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 
 

- โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 
- โรงพยาบาลนนทเวช 
- โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 
- โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 
- โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 
- โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
- โรงพยาบาลเอกชัย 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ 
- โรงพยาบาลเบญจรมย์ 
- โรงพยาบาลพิษณุเวช 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก 
- โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 1 
- โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 
- โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 
- โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 

- โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 
- โรงพยาบาลนนทเวช 
- โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 
- โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 
- โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 
- โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
- โรงพยาบาลเอกชัย 
- โรงพยาบาลเบญจรมย์ 
- โรงพยาบาลพิษณุเวช 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก 
- โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 1 
- โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 
- โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 
- โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 
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ภำคตะวันตก 
Platinum Gold Silver & Classic 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช 
- โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช 
- โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์
เนชั่นแนล 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช 
- โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่น
แนล 

 
ภำคตะวันออก 
Platinum Gold Silver & Classic 

- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 
- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด 

- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 
- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด 

- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 
- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด 

 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Platinum  Gold Silver & Classic 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น 
- โรงพยาบาลขอนแก่นราม 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 
- โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี 
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี 
 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น 
- โรงพยาบาลขอนแก่นราม 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 
- โรงพยาบาลเมืองเลยราม 
- โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี 
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น 
- โรงพยาบาลขอนแก่นราม 
- โรงพยาบาลเมืองเลยราม 
- โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี 
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี 

 
ภำคใต้ 
Platinum  Gold Silver & Classic 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์ 
- โรงพยาบาลทกัษิณ 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์ 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ 
- โรงพยาบาลกระบ่ีนครินทร์อินเตอร์เนชั่น
แนล 
- โรงพยาบาลนครินทร์ 
- โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์ 
- โรงพยาบาลทกัษิณ 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์ 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ 
- โรงพยาบาลกระบ่ีนครินทร์อินเตอร์
เนชั่นแนล 
- โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง 
- โรงพยาบาลนครินทร์ 

โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์ 
โรงพยาบาลทกัษิณ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 
โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ 
โรงพยาบาลกระบ่ีนครินทร์อินเตอร์เนชั่น
แนล 
โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง 
โรงพยาบาลนครินทร์ 
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- โรงพยาบาลวฒันแพทย์ตรัง 
 

- โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี 
- โรงพยาบาลวฒันแพทย์ตรัง 

โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี 
โรงพยาบาลวฒันแพทย์ตรัง 

 
 

ภำคเหนือ 
Platinum  Gold Silver & Classic 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
- โรงพยาบาลศูนย์ศรีพฒัน์ 
- โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม 
 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 
- โรงพยาบาลศูนย์ศรีพฒัน์ 
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
- โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
- โรงพยาบาลศูนย์ศรีพฒัน์ 
- โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม 

 
2.1.2 สปา นวดไทย 

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

สามารถใช้สิทธิ์ได้จ านวน 1 ครัง้ตลอดโครงการ โดยจ านวนผู้ใช้สิทธิ์จะขึน้อยู่กับโปรแกรมและสถานะระดบั
ของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านล่างนี  ้

 

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 

Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum 2 ท่าน 
Gold 2 ท่าน 
Silver 1 ท่าน 
Classic 1 ท่าน 

 

2.1.3 ของขวญัเย่ียมไข้ (บตัรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์) 
 

ลกูค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับของขวญัเย่ียมไข้สามารถเลือกของขวญัเย่ียมไข้ได้ 1 รายการจาก 3 ตวัเลือก
ดงัต่อไปนี ้

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

 

โดยมูลค่าของบัตรของขวญันัน้จะขึน้อยู่กับโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตาราง
ด้านล่างนี ้
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Program สถำนะระดับ มูลค่ำบัตรของขวัญ (บำท) 

Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum 1,000 
Gold 500 
Silver 300 
Classic 200 

Krungthai-AXA 
Premier 

Gold 100 
Silver 100 

 

 

2.2 สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรเดินทำงและกำรพักผ่อน  
 

2.2.1 บริการรถลีมซูีนภายในประเทศ 
 

ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสิทธิ์ใช้บริการรับส่งด้วยรถลีมชูีนคุณภาพมาตราฐานสากล จากสนามบินถึงที่พัก 
หรือ รับจากที่พกัมาสนามบิน ในพืน้ที่ระบุไว้ในรายละเอียดด้านล่าง 

• สนามบินที่ให้บริการ 
- สนามบินสวุรรณภูมิ 
- สนามบินดอนเมือง 

• พืน้ที่ให้บริการ 
- กรุงเทพฯ 
- นนทบุรี 
- ปทุมธานี 
- สมทุรปราการ 

 

สามารถใช้บริการได้สงูสุดครัง้ละ 3 ท่าน และ 4 ท่านส าหรับ Honor Platinum รวมกระเป๋าเดินทางทัง้หมด
ไม่เกิน 2 ใบขนาดใบละไม่เกิน 28 นิว้ โดยจ านวนรอบที่สามารถใช้สิทธิ์ได้นัน้จะขึน้อยู่กับโปรแกรมและ
สถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านล่างนี  ้

Program  สถำนะระดับ      ชนิดรถ จ ำนวน 

Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum Alphard หรือ H-1 2 รอบ 
Gold Toyota Camry 2 รอบ 
Silver Economy Sedan 2 รอบ 

Classic Economy Sedan 1 รอบ 
 

ตวัอย่างการนบัจ านวนรอบคือ จากสนามบินถึงที่พัก นบัเป็น 1 รอบ 
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2.2.2 ห้องพกัโรงแรม 
ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสิทธิ์ห้องพักประเภทเร่ิมต้น ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ พร้อมอาหารเช้าส าหรับ 2 
ท่าน จ านวนคืนที่สามารถใช้สิทธิ์ได้นัน้จะขึน้อยู่กับโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงใน
ตารางด้านล่างนี ้
 
 

 

Program สถำนะระดับ รำยชื่อโรงแรม จ ำนวน 

Krungthai-AXA 
        Honor 

Platinum • โรงแรม Center Point North (พทัยา) 

• โรงแรม Centara Nova Hotel & Spa 
(พทัยา) 

• โรงแรม Mida De Sea Hua Hin (หวัหิน 

• โรงแรม X2 Vibe Decem (เชียงใหม่) 

• โรงแรม Movenpick Suriwongse 
(เชียงใหม่) 

• โรงแรม Oakwood Hotel Journeyhub 
(ภูเก็ต) 

• โรงแรม Ibis Style City Hotel (ภูเก็ต) 
 

2 คืน 

        Gold • โรงแรม Centra Jomtien (พทัยา) 

• โรงแรม Mida De Sea Hua Hin (หวัหิน) 

• โรงแรม X2 Vibe Decem (เชียงใหม่) 

• โรงแรม Centra Samui (สรุาษฎร์ธานี) 
 

1 คืน 

 

2.2.3 ประกันภยัการเดินทาง 
ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขสามารถรับสิทธิ์ท าประกันภยัการเดินทางแผน Platinum, Gold หรือ Silver ระยะเวลา
เดินทางไม่เกิน 10 วนั โดยมีรายละเอียดตามนี  ้

• แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ได้ที่ทีม Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-118-3095 
ระหว่างเวลา 09:00 – 21:00 น.ของทุกวนั 

• ต้องท าการติดต่อรับสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง 

• สงวนสิทธิ์ส าหรับท่านที่มีอายุตัง้แต่ 1-70 ปีบริบูรณ์ในวนัที่ลงทะเบียนส าหรับประกันการเดินทาง
แผน Platinum และท่านที่มีอายุตัง้แต่ 1-75 ปีบริบูรณ์ในวนัที่ลงทะเบียนส าหรับประกันการ
เดินทางแผน Gold และ Silver เท่านัน้ 
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• จ ากัดจ านวนการรับสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการในแต่ละปี 

• สิทธิพิเศษนีไ้ม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือแลกเปล่ียนเป็นเงินได้ 

• ลกูค้าจะต้องเร่ิมต้นเดินทางจากประเทศไทย และ สิน้สดุที่ประเทศไทยเท่านัน้ 

• กรมธรรม์ประกันภยันีไ้ม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทาง
ภายในประเทศต่อไปนี  ้

o เกาหลีเหนือ, กินีบิสเซา, ไครเมีย และ เซวัสโตปอล, คิวบา, คองโก, ชาด, ซีเรีย, 
โซมาเลีย, ซูดาน, ซูดานใต้, ซิมบบัเว, ติมอร์ตะวนัออก, เนปาล (เฉพาะพืน้ที่ใดๆ ที่มี
ความสงูตัง้แต่ 1,500 เมตรจากระดบัน า้ทะเลขึน้ไป) , นิการากัว, ไนเจอร์, ไนจีเรีย, 
เบลารุส, บุรุนดี, บูร์กินาฟาโซ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, มอริเตเนีย, มาลี, ยูเครน, 
เยเมน, เลบานอน, ลิเบีย, เวเนซุเอลา, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, อฟักานิสถาน, 
อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, เอลซลัวาดอร์, เฮติ, ฮอนดูรัส และ ประเทศต่างๆ ที่ได้รับการ
คว ่าบาตรจากสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป 

• ผู้ขอเอาประกันภยัจะได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ขึน้อยู่กับข้อก าหนด เงื่อนไข และ
ข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยั และแผนความคุ้มครองที่ลกูค้าได้รับตามสถานะ
ระดบั 

• สงวนสิทธิ์ให้ยกเลิกกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางเฉพาะท่านที่สามารถย่ืนเอกสารการปฏิเสธวี
ซ่าจากสถานทูต และแจ้งทีม Krungthai-AXA Honor Concierge  ก่อนวนัเร่ิมคุ้มครองล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 5 วนั 

• สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ
ก่อนหน้า หรือแจ้งเปล่ียนแปลงน้อยกว่าวนัที่ก าหนด หากไม่เดินทางตามวนัที่แจ้งความประสงค์
ไว้จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว 

• รับประกันภยัโดยบริษัท แอกซ่าประกันภยั จ ากัด (มหาชน) (AXA Insurance PCL.) 

• บริษัท แอกซ่าประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิก
รายละเอียด เงื่อนไข กติกา และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อ
พิพาท ค าตดัสินของบริษัท แอกซ่าประกันภยั จ ากัด (มหาชน)  ถือเป็นที่สดุ 

 
ชนิดแผนประกันภยัการเดินทาง และ จ านวนครัง้ที่สามารถใช้สิทธิ์ได้นัน้จะขึน้อยู่กับโปรแกรมและสถานะ
ระดบัของลกูค้า ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางด้านล่างนี  ้
 

Program สถำนะระดับ รำยละเอียด 

Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum แผน Platinum จ านวน 1 ครัง้ 
Gold แผน Gold จ านวน 1 ครัง้ 
Silver แผน Silver จ านวน 1 ครัง้ 
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ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภยัการเดินทาง 

ตัวอย่ำงควำมคุ้มครองประกันภัยกำรเดินทำง 
Honor 

Platinum 
Honor 
Gold 

Honor 
Silver 

การเสียชีวิต การสญูเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงเนื่องจาก
อุบติัเหตุ 

3,000,000 1,500,000 1,000,000 

การรักษาพยาบาล เนื่องจากบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
การเคล่ือนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคล่ือนย้ายกลบั
ประเทศไทย 

3,000,000 2,000,000 1,000,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออฐิักลบัประเทศ 3,000,000 2,000,000 1,000,000 
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 2,000,000 2,000,000 1,000,000 
การยกเลิกการเดินทาง 30,000 30,000 10,000 
ความล่าช้าในการเดินทาง (ครบทุก 8 ชัว่โมง / 1,000 บาท) 30,000 30,000 N/A 
การพลาดการเดินทางต่อเที่ยวบิน (ครบทุก 8 ชัว่โมง / 1,000 บาท) 5,000 5,000 N/A 
การลดจ านวนวนัเดินทาง 30,000 30,000 10,000 
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบทุก 8 ชัว่โมง / 1,000 บาท) 15,000 15,000 N/A 
การสญูหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตวั
ภายในกระเป๋าเดินทางจากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของ
พนกังานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

50,000 50,000 N/A 

การสญูหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทางในกรณีที่เกิดจากการ
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

5,000 5,000 N/A 

การสญูหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง ในกรณีที่
เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

5,000 5,000 N/A 

การไปเย่ียมผู้เอาประกันภยั (เป็นผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลในโรงพยาบาล
ติดต่อกันเกินกว่า 7 วนั) 

ชัน้ประหยดั 
2 เท่ียว 

ชัน้ประหยดั 
2 เท่ียว 

ชัน้ประหยดั 
2 เท่ียว 

การส่งผู้เยาว์เดินทางกลบัประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

1 เท่ียว 
ชัน้ประหยดั 

1 เท่ียว 
ชัน้ประหยดั 

1 เท่ียว 

ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาอตัโนมติั สูงสุด 15 วนั สูงสุด 15 วนั สูงสุด 15 วนั 

การชดเชยเงินสดระหว่าการพักรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอนั
เนื่องมาจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (สงูสดุไม่เกิน 20 วนั) 

1,000 1,000 0 

*หมายเหต:ุ หน่วยเงิน บาท 
 

2.3 สิทธิประโยชน์ด้ำนประสบกำรณ์พิเศษ 
2.3.1 กรุงไทย-แอกซ่า เอ็กซ์ตร้าออดินาร่ี อีเว้นท์ 

ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเหนือระดบัที่ออกแบบและจดัสรรโดยบริษัทฯ  
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ทัง้นีร้ายละเอียดของแต่ละกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ในภายหลงั 
 

การได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนัน้จะขึน้อยู่กับโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตาราง
ด้านล่างนี ้
 

Program สถำนะระดับ กำรได้รับสิทธ์ิ 

Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum ได้รับ 
Gold ได้รับ 
Silver ได้รับ 

Classic ได้รับ 
 

2.3.2 บริการรถลีมซูีนในต่างประเทศ 
ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสิทธิ์ใช้บริการรับส่งด้วยรถ Executive Van รับหรือสนามบินต่างประเทศ จ ากัด
ระยะทางไม่เกิน 70 กิโลเมตรระหว่างสนามบินและจุดหมายปลายทาง โดยพืน้ที่ให้บริการมีดงันี  ้

• ประเทศที่ให้บริการ 
- ประเทศฝร่ังเศส    พืน้ที่เขต Paris  
- ประเทศอิตาลี       พืน้ที่เขต Rome / Milan 
- ประเทศรัสเซีย      พืน้ที่เขต Moscow 
- ประเทศออสเตรีย พืน้ที่เขต Vienna 
- ประเทศองักฤษ     พืน้ที่เขต London (Heathrow / Gatwick) 
- ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  พืน้ที่เขต Zurich 
- ประเทศเยอรมนี   พืน้ที่เขต Munich 
- ประเทศสวีเดน     พืน้ที่เขต Stockholm 
- ประเทศสิงคโปร์  พืน้ที่เขต Central Singapore 
- ประเทศมาเลเซีย  พืน้ที่เขตตวัเมือง 
- ประเทศกัมพูชา    พืน้ที่เขตตวัเมือง 
- ฮ่องกง                 พืน้ทีเ่ขต Hong Kong Island หรือ Kowloon 

สามารถใช้บริการได้สงูสุดครัง้ละ 4 ท่าน รวมกระเป๋าเดินทางทัง้หมดไม่เกิน 4 ใบขนาดใบละไม่เกิน 28 นิว้ 
โดยจ านวนรอบที่สามารถใช้สิทธิ์ได้นัน้จะขึน้อยู่กับโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงใน
ตารางด้านล่างนี ้
 

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 
Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum 1 รอบ 
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ตวัอย่างการนบัจ านวนรอบคือ จากสนามบินถึงที่พัก นบัเป็น 1 รอบ 

2.3.3 เลานจ์พกัผ่อน ณ สนามบินต่างประเทศ 
ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสิทธิ์ใช้บริการเลานจ์พักผ่อน ณ สนามบินต่างประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อห้อง
รับรองพิเศษและสนามบินมากกว่า 1,000 แห่ง ได้ที่ https://en.dragonpass.com.cn/airports 
การได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการนัน้จะขึน้อยู่กับโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านล่าง
นี ้

 
Program สถำนะระดับ จ ำนวน 

Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum 4 ครัง้ 
Gold 2 ครัง้ 
Silver 1 ครัง้ 

 
2.3.4 เอกสิทธิ์บินฟรีโดยสารสายการบินเส้นทางบินภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

• สิทธิพิเศษเฉพาะลกูค้า Krungthai-AXA Honor Program เท่านัน้ ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์นีใ้ห้แก่
ผู้อื่น 

• กรุณานดัหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วนัก่อนเข้ารับบริการ ในแบบฟอร์มการจองผ่านทางเว็บไซต์ 
https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หรือ Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-
118-3095 ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น.ของทุกวนั หรืออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com 

• หากมีการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการใช้สิทธิ์ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั กรณีไม่
เข้ารับบริการตามวนัและเวลาดงักล่าวจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์แล้ว โดยลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอด
โปรแกรม  

• การจองในทุกช่องทางจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับ SMS ยืนยนั และสถานะการจองบนเว็บไซต์ 
เปล่ียนจาก “รอการยืนยนั” เป็น “ยืนยนั”  เท่านัน้ ในกรณีที่ลกูค้ายังไม่ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์
ให้อ้างอิงจาก SMS เพื่อเข้ารับบริการ 

• สงวนสิทธิ์เฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือเส้นทางบิน
ภายในประเทศไทยชัน้ประหยดั 1 ใบ แบบไปและกลบั (Round-Trip)  รวมค่าภาษีสนามบินและค่า
ภาษีน า้มนัเชือ้เพลิง ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ การเลือกที่นั่ง น า้หนกักระเป๋า อาหารและเคร่ืองด่ืม 
เป็นต้น 

โดยรายละเอียดประเทศที่สามารถใช้บริการได้ มีดงันี ้
-    ประเทศไทย                   -      ประเทศกัมพูชา 
-    ประเทศอินโดนีเซีย         - ประเทศบรูไน  
-    ประเทศสิงคโปร์             - ประเทศพม่า 
-    ประเทศฟิลิปปินส์           - ประเทศลาว 
-    ประเทศเวียดนาม          - ประเทศมาเลเซีย  

https://en.dragonpass.com.cn/airports
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• สงวนสิทธิ์ในการเลือกสายการบิน โดยจะท าการพิจารณาสายการบิน AirAsia เป็นล าดบัแรก และ
ในกรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างนัน้ๆกับทางผู้ให้บริการ 

• สงวนสิทธิ์การเดินทางระหว่างวนัที่ 20 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564   

• สิทธิพิเศษนีไ้ม่สามารถเปล่ียน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือ
โปรโมชัน่อื่นๆ ได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไข โดยสามารถตรวจสอบข้อก าหนดและ
เงื่อนไขและการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขได้ทาง https://krungthai-axa.lifestyle-
privilege.com 

• กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาค าตดัสินของบริษัทฯ เป็นที่สดุ 

• สามารถใช้สิทธิพิเศษได้ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

• กรุณาศึกษาข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษอย่างละเอียด 
 

การได้รับสิทธิ์บินฟรีนัน้จะขึน้อยู่กับโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านล่างนี  ้
 

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 

Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum 1 ครัง้ 
Gold 1 ครัง้ 

 

 

2.4 สิทธิประโยชน์ด้ำนไลฟ์สไตล์ 
2.4.1 ของขวญัวนัเกิด (บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์) 

 

ลกูค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับของขวญัวนัเกิดสามารถเลือกของขวัญวนัเกิดได้ 1 รายการจากตวัเลือกที่แตกต่าง
กันตามโปรแกรมและสถานะระดบั ดงัมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

 

Program สถำนะระดับ ตัวเลือกของขวัญวันเกิด 

Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum • เค้ก S&P 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 1,000 บาท 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท 

Gold • เค้ก S&P 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 800 บาท 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 800 บาท 
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Program สถำนะระดับ ตัวเลือกของขวัญวันเกิด 
Silver • เค้ก S&P 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 500 บาท 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท 

Classic • บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 300 บาท 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท 

Krungthai-AXA 
Premier 

Gold • บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จากสตาร์บคัส์ มูลค่า 100 บาท 

• บตัรของขวญัอิเล็กทรอนิกส์จาก Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท 
 

 

 

2.4.2 บตัรรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ 
ลกูค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับบตัรรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ระบุไว้ในรายละเอียดด้านล่าง 

• เฉพาะ ลกูค้าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor สถานะระดบั Platinum 
- โรงแรม Banyan Tree Bangkok (กรุงเทพฯ) 
- โรงแรม The Okura Prestige Bangkok (กรุงเทพฯ) 
- โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok  (กรุงเทพฯ) 
- โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok  (กรุงเทพฯ) 
- ร้าน Wine Connection 

• เฉพาะ ลกูค้าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor สถานะระดบั Gold  
- โรงแรม Banyan Tree Bangkok (กรุงเทพฯ) 
- โรงแรม The Okura Prestige Bangkok (กรุงเทพฯ) 
- โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok  (กรุงเทพฯ) 
- โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok  (กรุงเทพฯ) 
- ร้าน Wine Connection  

• เฉพาะ ลกูค้าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor สถานะระดบั Silver 
- ร้าน Coffee Beans by Dao 
- ร้าน Thai Terrace 
- ร้าน Coffee Club 

 

สามารถใช้บริการได้ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยมูลค่าของบตัรรับประทานอาหารที่สามารถใช้
สิทธิ์ได้นัน้จะขึน้อยู่กับโปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านล่างนี ้

 
Program สถำนะระดับ มูลค่ำบัตรรับประทำนอำหำร 

Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum 5,000 บาท 
Gold 2,000 บาท 
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Program สถำนะระดับ มูลค่ำบัตรรับประทำนอำหำร 
Silver 1,000 บาท 

 
2.4.3 ฟิตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel 

 

ลกูค้าที่เข้าเง่ือนไขได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการ ฟิตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel 
สามารถใช้บริการได้ 1 ครัง้ ต่อ ท่าน ต่อ เดือน โดยจ านวนครัง้ที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเดือนนัน้จะขึน้อยู่กับ
โปรแกรมและสถานะระดบัของลกูค้า ตามที่แสดงในตารางด้านล่างนี ้
 
 

Program สถำนะระดับ จ ำนวน 

Krungthai-AXA 
Honor 

Platinum 1 ครัง้/เดือน 
Gold 1 ครัง้/เดือน 
Silver 1 ครัง้/เดือน 

 

 

3. รำยละเอียดของสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเฉพำะลูกค้ำ Honor Member  
เอกสิทธิ์เฉพาะลกูค้าในโปรแกรม Krungthai-AXA Honor สถานะระดบั Platinum, Gold, Silver และ Classic ในการรับ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ตามระบุในรายละเอียดด้านล่างนี  ้

• ส่วนลดพิเศษ 50% ส าหรับบริการรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน โดย Silver Voyage ภายในเดือนเกิด 

• ส่วนลดพิเศษ 20% ส าหรับบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก 

• รับฟรี บริการรถลีมูซีนต่างประเทศ จ านวน 1 เที่ยว เมื่อส ารองห้องพกัในเครือ Leading Hotels of the World 
ต่อเนื่องกัน 3 คืน (ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลี) 

• แพ็กเกจ และส่วนลดพิเศษส าหรับบริการสร้างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage Club เช่น บริการเช่าเรือ
ยอร์ช และบริการเชฟส่วนตวั) 

• รับฟรี บริการผู้ช่วยส่วนตวั (Butler) 1 ครัง้ เมื่อส ารองบริการสร้างสรรค์ประสบการณ์ โดย Silver Voyage Club 

• แพ็กเกจห้องพกั ณ โรงแรม Amatara Wellness Resort ราคาพิเศษ 29,999 บาท ส าหรับลกูค้ากรุงไทย-แอกซ่า  

• แพ็กเกจถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ จากนิตยสารชื่อดงั ราคาพิเศษ 9,000 บาท ส าหรับ 6 ชัว่โมง 
 
 
4. ตัวอย่ำงสิทธิพิเศษประเภท ส่วนลดร้ำนค้ำ และบริกำร 
 

รำยชื่อ จังหวัด รำยละเอียด 
Silver Voyage กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี 

สมทุรปราการ และสมุทรสาคร 
ส่วนลด 15% ส าหรับบริการรถลีมซูีน รับ-ส่งระหว่าง
สนามบินสวุรรณภูมิ/ดอนเมืองในพืน้ที่กรุงเทพฯ นนทบุรี 
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รำยชื่อ จังหวัด รำยละเอียด 
ปทุมธานี สมทุรปราการและสมทุรสาคร ส าหรับรถ 
Hyundai H1,  Alphard, BMW 7 Series / Mercedes 
Benz S-class 

Blue Voyage พทัยา สมยุ และภูเก็ต ส่วนลด 10% ส าหรับบริการเรือยอร์ชเช่าเหมาล า ที่ 
พทัยา/สมยุ/ภูเก็ต 

Cape & Kantary Hotel 
Collection 

ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ ส่วนลด 10% ส าหรับห้องพักทุกประเภทจากราคา 
Internet Rate ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ 

The Imperial Hotels & Resorts 
Group 

ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ ส่วนลด 25% ส าหรับห้องพักทุกประเภทจากราคา Best 
Flexible Rate ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ    

Amatara Wellness Resort ภูเก็ต - ส่วนลด 15% ส าหรับห้องพกัทุกประเภทจากราคา 
Best Available Rate 
-ส่วนลด 15% ส าหรับค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (ยกเว้น
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์) 
-ส่วนลด 15% ส าหรับบริการสปา 

The Dhara Dhevi Chiang Mai เชียงใหม่ -ส่วนลด 35% ส าหรับห้องพกัทุกประเภทจากราคา Best 
Available Rate 
-ส่วนลด 10% ส าหรับเมนูอาหาร A La Carte ณ 
ห้องอาหาร Le Grand Lanna / Fujian และ Dhara 
Dhevi Cake Shop 
-ส่วนลด 30% ส าหรับบริการสปาและทรีตเมนต์เมนู A 
La Carte 

The Okura Prestige Bangkok กรุงเทพฯ -ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ณ ห้องอาหาร Up & 
Above Restaurant (ยกเว้น Brunch วนัอาทิตย์) 
-ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ณ ห้องอาหาร Up & 
Above Bar (ยกเว้น Afternoon Tea) 
-ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ณ ห้องอาหาร 
Yamazato Restaurant 
-ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ณ ห้องอาหาร La 
Pâtisserie 
-ส่วนลด 15% ส าหรับใช้บริการทรีทเม้นท์เมนู a la 
carte ที่ The Okura Spa 
-ส่วนลด 10% ส าหรับการซือ้สินค้าในร้าน Atelier ณ 
โรงแรม The Okura Prestige Bangkok 



  

หน้า 28/ 28 
 

Internal Internal 

รำยชื่อ จังหวัด รำยละเอียด 
Siam Kempinski Hotel 
Bangkok 

กรุงเทพฯ -ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหารเมนู A La Carte ส าหรับ
มือ้กลางวนัและมือ้ค ่า ณ ห้องอาหาร Niche 
-ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารเซมิบุฟเฟต์มือ้กลางวนั 
และเมนู A La Carte ส าหรับมือ้ค ่า ณ ห้องอาหาร Alati 

Banyan Tree Bangkok กรุงเทพฯ ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหาร ณ ห้องอาหาร Bai Yun / 
Taihei / Saffron และ Romsai 

JW Marriott Hotel Bangkok กรุงเทพฯ ส่วนลด 15% ส าหรับค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ณ 
ห้องอาหารโรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok 

อรรถรส Eatery กรุงเทพฯ ส่วนลด 5% ส าหรับค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

Silver Voyage Club ทัว่ประเทศ ส่วนลด 10% ส าหรับบริการสร้างสรรค์ประสบการณ์
พิเศษ เช่น บริการทริปส่วนตวั บริการเชฟท าอาหารถึงที่
บ้าน 

Origins ห้างสรรพสินค้าทุกสาขา  
ยกเว้นร้าน Eveandboy 

รับฟรี บริการ Facial Treatment Service ปรนนิบติั
ผิวหน้า เวลา 25 นาที มลูค่า 2,500 บาท  
พร้อมรับตวัอย่างผลิตภณัฑ์บ ารุงที่เหมาะกับสภาพผิว
ของคุณ หลงัรับบริการ 

Aveda ห้างสรรพสินค้าทุกสาขา  
ยกเว้นร้าน Eveandboy และ 
Salon As attached 

รับฟรี บริการวิเคราะห์สภาพเส้นผม และหนงัศีรษะ 
เวลา 15 นาที มลูค่า 1,500 บาท  
พร้อมรับตวัอย่างผลิตภณัฑ์ดูแลผมที่เหมาะกับคุณ หลัง
รับบริการ 

Thann Spa กรุงเทพฯ รับฟรี Wellness Zone 60 นาที มลูค่า 1,500 บาท เมื่อ
รับบริการ Nano Shiso Therapy 130 นาที มลูค่า 
4,300 บาท 

Vitaboost ทัว่ประเทศ ส่วนลด 15% ส าหรับบริการที่ร่วมรายการ 

I Clean Bed กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี 
สมทุรปราการ 

บริการท าความสะอาดก าจดัไรฝุ่น ราคาพิเศษ 999 บาท 

 
หมำยเหตุ:  
- รายละเอียดของสิทธิพิเศษที่แสดงไว้ด้านบนเป็นเพียงตวัอย่างเท่านัน้ อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยบริษัทฯ มิต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าโปรแกรมและสถานะระดับใดที่ไม่ถูกแสดงในตารางรายละเอียดของสิทธิประโยชน์หมายความว่าโปรแกรม
และสถานะระดบันัน้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการนัน้ๆ 


