




เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวสำหรับลูกค�าผู�ทรงเกียรติ ที่เราพร�อมเติมเต็มทุกไลฟ�สไตล�ของท�าน
ด�วย กรุงไทย-แอกซ�า ออนเนอร� โปรแกรม (Krungthai-AXA Honor Program) 
โครงการที่ กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต พร�อมมอบประสบการณ�แห�งความสุขให�ท�าน
และครอบครัว ผ�านของขวัญ ของรางวัล และสิทธิพ�เศษมากมายท่ีครอบคลุมในทุกๆ ด�าน

Krungthai-AXA
Honor Program



บร�การรถลีมูซีนภายในประเทศ 
ฟร�ประกันภัยการเดินทาง
ห�องพัก ณ โรงแรมชั้นนําภายในประเทศ

ตรวจสุขภาพประจําป�
ของขวัญเย่ียมไข� (บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส�)
บร�การนวดแผนไทย

รายการสิทธิประโยชน�

สิทธิประโยชน�ด�านการดูแลสุขภาพและการบําบัด

สิทธิประโยชน�ด�านการเดินทางและการพักผ�อน

กรุงไทย-แอกซ�า เอ็กตร�าออดินาร�่ อีเว�นท�
บร�การรถลีมูซีนในต�างประเทศ  (ครั้ง/ป�)
เลานจ�พักผ�อน ณ สนามบินต�างประเทศ (ครั้ง/ป�)
เอกสิทธ์ิบินฟร�เส�นทางระหว�างประเทศในทว�ปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต� หร�อเส�นทางภายในประเทศไทย

สิทธิประโยชน�ด�านประสบการณ�พ�เศษ

สิทธิประโยชน�ด�านไลฟ�สไตล�

ของขวัญวันเกิด (บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส�)
บัตรรับประทานอาหาร ณ ร�านอาหารท่ีร�วมรายการ
ฟ�ตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel
ส�วนลดร�านค�า และบร�การ ณ ร�านค�าพันธมิตร

สิทธิประโยชน�อื่นๆ

ทีม Concierge ให�บร�การเป�นพ�เศษ
ทีม Lifestyle Concierge ให�บร�การเป�นพ�เศษ

Platinum Gold Silver Classic
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รายการสิทธิประโยชน�ใน Krungthai-AXA Honor Program

กรุณาศึกษารายละเอียดและเง�่อนไขการได�รับสิทธิพ�เศษ



สิทธิประโยชน�ด�านการดูแลสุขภาพ และการบําบัด

Health &
Wellness



สร�างความมั่นใจในสุขภาพของท�าน ด�วยโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำป�กับโรงพยาบาล

ชั้นนำของประเทศที่เราคัดสรรมาเพ�่อลูกค�าคนพ�เศษ

Annual Health Check Up
ตรวจสุขภาพประจําป�

Health & Wellness



โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุร�
โรงพยาบาลสมิติเวช ศร�ราชา
โรงพยาบาลพญาไท ศร�ราชา
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุร�
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุร�
โรงพยาบาลสมิติเวช ศร�ราชา
โรงพยาบาลพญาไท ศร�ราชา
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุร�
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุร�
โรงพยาบาลพญาไท ศร�ราชา
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุร�
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด

โรงพยาบาลสมิติเวช ศร�นคร�นทร�
โรงพยาบาลสมิติเวช สุข�มว�ท
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพระรามเก�า
โรงพยาบาลรามคําแหง
โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลสินแพทย�

กรุงเทพ

Platinum Gold Silver & Classic

ภาคตะวันออก

Platinum Gold Silver & Classic

รายชื่อโรงพยาบาลท่ีเข�าร�วมโครงการ

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร�
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิติเวช สุข�มว�ท
โรงพยาบาลสมิติเวช ศร�นคร�นทร�
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพระรามเก�า
โรงพยาบาลศิคร�นทร�
โรงพยาบาลสินแพทย�
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โรงพยาบาลรามคําแหง
โรงพยาบาลธนบุร� 1
โรงพยาบาลนครธน

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร�
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิติเวช สุข�มว�ท
โรงพยาบาลสมิติเวช ศร�นคร�นทร�
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพระรามเก�า
โรงพยาบาลศิคร�นทร�
โรงพยาบาลสินแพทย�
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โรงพยาบาลรามคําแหง
โรงพยาบาลธนบุร� 1
โรงพยาบาลนครธน



ภาคกลาง

Platinum Gold Silver & Classic

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Platinum Gold Silver & Classic

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลเว�ลด�เมดิคอลเซ็นเตอร�
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลจ�ฬารัตน� 3 อินเตอร�
โรงพยาบาลเอกชัย
โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร�
โรงพยาบาลพ�ษณุเวช
โรงพยาบาลกรุงเทพ พ�ษณุโลก
โรงพยาบาลพร��นซ� ปากน้ําโพ 1
โรงพยาบาลศร�สวรรค�

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลเว�ลด�เมดิคอลเซ็นเตอร�
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลจ�ฬารัตน� 3 อินเตอร�
โรงพยาบาลเอกชัย
โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร�
โรงพยาบาลเบญจรมย�
โรงพยาบาลพ�ษณุเวช
โรงพยาบาลกรุงเทพ พ�ษณุโลก
โรงพยาบาลพร��นซ� ปากน้ําโพ 1
โรงพยาบาลศร�สวรรค�
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุร�
โรงพยาบาลเพชรรัตน� เพชรบูรณ�

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก�น
โรงพยาบาลขอนแก�นราม
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร
โรงพยาบาลร�อยเอ็ดธนบุร�
โรงพยาบาลอุบลรักษ�ธนบุร�

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก�น
โรงพยาบาลขอนแก�นราม
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
โรงพยาบาลเมืองเลยราม
โรงพยาบาลร�อยเอ็ดธนบุร�
โรงพยาบาลอุบลรักษ�ธนบุร�

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก�น
โรงพยาบาลขอนแก�นราม
โรงพยาบาลเมืองเลยราม
โรงพยาบาลร�อยเอ็ดธนบุร�
โรงพยาบาลอุบลรักษ�ธนบุร�

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลเว�ลด�เมดิคอลเซ็นเตอร�
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลจ�ฬารัตน� 3 อินเตอร�
โรงพยาบาลเอกชัย
โรงพยาบาลเบญจรมย�
โรงพยาบาลพ�ษณุเวช
โรงพยาบาลกรุงเทพ พ�ษณุโลก
โรงพยาบาลพร��นซ� ปากน้ําโพ 1
โรงพยาบาลศร�สวรรค�
โรงพยาบาลเพชรรัตน� เพชรบูรณ�
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุร�



โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร� ศร�บุร�นทร�
โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม�
โรงพยาบาลเชียงใหม�ราม
โรงพยาบาลศูนย�ศร�พัฒน�
โรงพยาบาลเขลางค�นคร-ราม

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร� ศร�บุร�นทร�
โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม�
โรงพยาบาลศูนย�ศร�พัฒน�
โรงพยาบาลเชียงใหม�ราม
โรงพยาบาลเขลางค�นคร-ราม

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร� ศร�บุร�นทร�
โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม�
โรงพยาบาลเชียงใหม�ราม
โรงพยาบาลศูนย�ศร�พัฒน�
โรงพยาบาลเขลางค�นคร-ราม

ภาคใต�

Platinum Gold Silver & Classic

ภาคเหนือ

Platinum Gold Silver & Classic

ภาคตะวันตก

Platinum Gold Silver & Classic

โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช
โรงพยาบาลนครแม�สอดอินเตอร�
เนชั่นแนล

โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช
โรงพยาบาลนครแม�สอดอินเตอร�
เนชั่นแนล

โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช
โรงพยาบาลนครแม�สอดอินเตอร�
เนชั่นแนล

โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร�
โรงพยาบาลทักษิณ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพ สิร�โรจน�
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ�
โรงพยาบาลกระบ่ีนคร�นทร�
อินเตอร�เนช่ันแนล
โรงพยาบาลนคร�นทร�
โรงพยาบาลราษฏร�ยินดี
โรงพยาบาลวัฒนแพทย�ตรัง

โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร�
โรงพยาบาลทักษิณ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพ สิร�โรจน�
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ�
โรงพยาบาลกระบ่ีนคร�นทร�
อินเตอร�เนชั่นแนล
โรงพยาบาลธนบุร� ทุ�งสง
โรงพยาบาลนคร�นทร�
โรงพยาบาลราษฏร�ยินดี
โรงพยาบาลวัฒนแพทย�ตรัง

โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร�
โรงพยาบาลทักษิณ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพ สิร�โรจน�
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ�
โรงพยาบาลกระบ่ีนคร�นทร�
อินเตอร�เนชั่นแนล
โรงพยาบาลธนบุร� ทุ�งสง
โรงพยาบาลนคร�นทร�
โรงพยาบาลราษฏร�ยินดี
โรงพยาบาลวัฒนแพทย�ตรัง



• สิทธิพ�เศษให�เฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program ตามรายชื่อที่ระบุไว�เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�
   แก�ผู�อื่น
• สําหรับลูกค�า Honor สามารถกดรับสิทธิพ�เศษนี้ได�ทาง  https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com/
• รายละเอียดโปรแกรมการตรวจสุขภาพ สามารถอ�างอิงตามได�จาก https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com 
   หร�อ Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-118-3095 ระหว�างเวลา 09.00 ถึง 21.00 น.ของทุกวัน 
• กรณีที่มีการตรวจเพ��มเติมนอกเหนือจากโปรแกรมที่กําหนด ลูกค�าจะเป�นผู�ชําระค�าใช�จ�ายโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
• สิทธิพ�เศษนี้ไม�สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป�นเง�นสดได�
• เง�่อนไขรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ เป�นไปตามที่โรงพยาบาลแต�ละแห�งกําหนด หากท�านมีข�อสงสัยประการใด 
   กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ��มเติมจากโรงพยาบาลที่ท�านเลือกใช�บร�การ 
• ลูกค�าจะประสานงานนัดหมายวันเข�ารับบร�การกับโรงพยาบาลโดยตรง
• โรงพยาบาลจะจัดส�งสมุดรายงานตรวจสุขภาพหร�อผลการตรวจสุขภาพไปยังลูกค�าโดยตรง
• กรณีที่มีการส�งตัวเพ�่อรับการรักษาหร�อได�รับยาจากผลการตรวจสุขภาพ ลูกค�าจะเป�นผู�ชําระค�าใช�จ�ายโดยตรงกับ
   ทางโรงพยาบาล
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดและเง�่อนไข โดยสามารถตรวจสอบข�อกําหนดและเง�่อนไขได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรณีที่มีข�อโต�แย�งให�ถือเอาคําตัดสินของบร�ษัทฯ เป�นที่สุด
• สามารถใช�สิทธิพ�เศษได�ตั้งแต�วันที่ แก�เป�น 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2564
• กรุณาศึกษาข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิการตรวจสุขภาพประจําป�



Get Well Soon
ของขวัญเยี่ยมไข�

เมื่อยามท�านเจ็บป�วย กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต พร�อมดูแลท�านทั้งในส�วนของค�ารักษา

พยาบาลของกรมธรรม�สุขภาพที่ท�านได�เลือกไว� และของขวัญเยี่ยมไข�ที่ตรงใจลูกค�าคน

พ�เศษเช�นท�าน 

Health & Wellness



• สิทธิพ�เศษเฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• สามารถรับสิทธิพ�เศษของขวัญเยี่ยมไข� ผ�านทางเว็บไซต� https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• บร�ษัทฯ จะส�ง SMS เพ�่อรับของขวัญเยี่ยมไข�ให�ภายใน 2 สัปดาห�หลังจากวันที่ลูกค�าแจ�งความประสงค�ใช�สิทธิ์ในสัญญา
   เพ��มมเติมค�ารักษาพยาบาล (Fax Claim) ที่ถืออยู�กับบร�ษัทฯ ในฐานะผู�ป�วยใน
• ลูกค�า 1 ท�านได�รับของขวัญเยี่ยมไข� 1 สิทธิ์ตลอดโปรแกรม
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดและเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนดและเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิของขวัญเย่ียมไข�

“ดูแล ห�วงใย ใส�ใจ เพราะท�านคือคนสำคัญ” ลูกค�าที่เข�าเง�่อนไขสามารถเลือกรับของขวัญ

เยี่ยมไข�ได� 1 รายการจาก 3 ตัวเลือกดังต�อไปนี้ 

1) E-Voucher จาก เซ็นทรัล ดีพาร�ทเม�นท�สโตร�

2) E-Voucher จาก เทสโก� โลตัส 

3) E-Voucher จาก ว�ลล�า มาร�เก็ต

1,000 บาท 500 บาท

300 บาท 200 บาท

Platinum Gold

Silver Classic



Relaxing Session
บร�การนวดแผนไทย

ผ�อนคลายความเหน่ือยล�า ไปกับบร�การนวดแผนไทย ณ เล็ทส�  ร�แลกซ� สปา (Let’s Relax Spa) 

ที่มีสาขามากกว�า 32 สาขา ทั่วประเทศ ด�วยการบร�การนวดแผนไทยอันเลื่องชื่อ ที่ไม�ว�าใคร 

ก็ควรต�องลองสัมผัสสักครั้ง การนวดแผนไทยนี้ได�รับการคัดสรรมาจากศาสตร�การรักษา 

จากประเทศจ�น และอินเดีย รวมถึงการผสมผสานเทคนิค การยืดเหยียด กล�ามเนื้อและการ

กดจ�ดให�รู�สึกสดชื่นตลอดวัน

Health & Wellness



• สิทธิประโยชน�เฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• กรุณานัดหมายล�วงหน�าอย�างน�อย 2 วันก�อนเข�ารับบร�การ ในแบบฟอร�มการจองผ�านทางเว็บไซต� 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หร�อ Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-118-3095 
   ระหว�างเวลา 09.00-21.00 น.ของทุกวัน หร�ออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com
• หากมีการเปลี่ยนแปลงหร�อยกเลิกการใช�สิทธิ์ ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 1 วัน กรณีไม�เข�ารับบร�การตามวัน
   และเวลาดังกล�าว จะถือว�าท�านได�ใช�สิทธิ์แล�ว โดยลูกค�า 1 ท�านต�อ 1 สิทธิ์ตลอดโปรแกรม
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดและเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิรับบร�การนวดแผนไทย

บร�การนวดแผนไทย 60 นาที สําหรับ 2 ท�าน บร�การนวดแผนไทย 60 นาที สําหรับ 2 ท�าน

บร�การนวดคอ บ�า ไหล� และฝ�าเท�า 
75 นาที สําหรับ 1 ท�าน

บร�การนวดคอ บ�า ไหล� หร�อฝ�าเท�า 75 นาที 
สําหรับ 1 ท�าน

Platinum Gold

Silver Classic



สิทธิประโยชน�ด�านการเดินทางและการพักผ�อน

Travel &
Leisure



ให�การเดินทางของท�านสะดวกสบายและปลอดภัย ด�วยบร�การรถลีมูซีน เพ�่อรับหร�อส�ง

ท�าน ระหว�างที่พักและสนามบินสุวรรณภูมิ หร�อสนามบินดอนเมือง ด�วยคุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล

Airport Transfer Service
บร�การรถลีมูซีนภายในประเทศ

Travel & Leisure



• สิทธิประโยชน�เฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• กรุณานัดหมายล�วงหน�าอย�างน�อย 2 วันก�อนเข�ารับบร�การ ในแบบฟอร�มการจองผ�านทางเว็บไซต� 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หร�อ Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-118-3095 
   ระหว�างเวลา 09.00-21.00 น.ของทุกวัน หร�ออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com
• หากมีการเปลี่ยนแปลงหร�อยกเลิกการใช�สิทธิ์ ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 1 วัน กรณีไม�เข�ารับบร�การตามวัน
   และเวลาดังกล�าว จะถือว�าท�านได�ใช�สิทธิ์แล�ว
• สงวนสิทธิ์จํากัดผู�โดยสารตามประเภทรถตามสิทธิ์ที่ท�านได�รับ
• บร�การลีมูซีน 1 ครั้ง หมายถึง การเดินทางจากจ�ดหมายหนึ่งไปสู�จ�ดหมายหนึ่ง (เช�น จากที่พักไปสนามบิน)
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดและเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิรับบร�การรถลีมูซีนภายในประเทศ

พ�้นที่ให�บร�การ

• กรุงเทพมหานคร                • นนทบุร�

• ปทุมธานี                             • สมุทรปราการ

Alphard หร�อ H-1 จํานวน 2 ครั้ง Toyota Camry 2 ครั้ง

Economy Sedan จํานวน 2 ครั้ง Economy Sedan จํานวน 1 ครั้ง

Platinum Gold

Silver Classic



หมดห�วงในการเดินทาง เราพร�อมเคียงข�างท�านอย�างมั่นใจ ด�วยประกันภัยการเดินทางที่

มอบความคุ�มครอง ปกป�องทั้งชีว�ต ทรัพย�สินและโปรแกรมท�องเที่ยวของท�าน โดยครอบคลุม

ทั่วโลกสูงสุด 10 วัน  รับประกันภัยโดยบร�ษัทประกันภัยชั้นนำของโลก

Travel Insurance
ฟร�ประกันภัยการเดินทาง

Travel & Leisure



Platinum

Gold

Silver

• สิทธิประโยชน�เฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• กรุณาล�วงหน�าอย�างน�อย 7 วันก�อนวันเดินทาง ผ�านทาง  Krungthai-AXA Honor Concierge 
   โทร 02-118-3095 ระหว�างเวลา 09.00-21.00 น.ของทุกวัน หร�ออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com
• ลูกค�า 1 ท�านสามารถใช�สิทธิ์ได� 1 ครั้งตลอดโปรแกรม
• สงวนสิทธิ์สําหรับท�านที่มีอายุตั้งแต� 1-70 ป�บร�บูรณ�ในวันที่ลงทะเบียนสําหรับประกันเดินทางแผน Platinum 
   และท�านที่มีอายุตั้งแต� 1-75 ป�บร�บูรณ�ในวันที่ลงทะเบียนสําหรับประกันเดินทางแผน Gold และ Silver เท�านั้น
• ผู�ขอเอาประกันภัยจะได�รับความคุ�มครองและผลประโยชน�ข�้นอยู�กับข�อกําหนด เง�่อนไข และข�อยกเว�นที่ระบุไว�ภายใต�
   กรมธรรม�ประกันภัย และแผนความคุ�มครองที่ลูกค�าได�รับตามสถานะระดับ
• รับประกันภัยโดยบร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จํากัด (มหาชน) (AXA Insurance PCL.)
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดและเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิรับฟร�ประกันภัยการเดินทาง



การเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หร�อทุพพลภาพ
ถาวรสิ�นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บ หร�อการเจ็บป�วย
การเคลื่อนย�ายเพ�่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการ
เคลื่อนย�ายกลับประเทศไทย
ค�าใช�จ�ายในการส�งศพ หร�ออัฐิกลับประเทศ
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต�อบุคคลภายนอก
การยกเลิกการเดินทาง
ความล�าช�าในการเดินทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

การพลาดการเดินทางต�อเที่ยวบิน (ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

การลดจํานวนวันเดินทาง
การล�าช�าของกระเป�าเดนิทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

การสูญหายหร�อเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ/หร�อ 
ทรัพย�สินส�วนตัวภายในกระเป�าเดินทางจากการขนส�งของ
ผู�ขนส�ง หร�อการขนย�ายของพนักงานโรงแรม หร�อเกิดจาก
การชิงทรัพย� ปล�นทรัพย�
การสูญหาย หร�อเสียหายของเง�นสด และเช็คเดินทางใน
กรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย� ปล�นทรัพย�
การสูญหาย หร�อเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข�องกับการ
เดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย� ปล�นทรัพย�
การไปเยี่ยมผู�เอาประกันภัย (เป�นผู�ป�วยนอนในโรงพยาบาลติดต�อกัน

เกินกว�า 7 วัน)

การส�งผู�เยาว�เพ�่อเดินทางกลับประเทศ
ผลประโยชน�การขยายระยะเวลาอัตโนมัติ
การชดเชยเง�นสดระหว�างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลใน
ฐานะผู�ป�วยใน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ หร�อเจ็บป�วย 
(สูงสุดไม�เกิน 20 วัน)

ตัวอย�างความคุ�มครองประกันภัยการเดินทาง Platinum Gold Silver

3,000,000

3,000,000

2,000,000 2,000,000

2,000,000
30,000 30,000
30,000 30,000

10,000

30,000 30,000 10,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,500,000 1,000,000

1,000,000

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

-

50,000 50,000 -

5,000 5,000 -

5,000 5,000 -

5,000 5,000 -

1,000 1,000 -

15,000 15,000 -

ชั้นประหยัด 
2 เที่ยว

ชั้นประหยัด 1 เที่ยว ชั้นประหยัด 1 เที่ยว ชั้นประหยัด 1 เที่ยว

ชั้นประหยัด 
2 เที่ยว

ชั้นประหยัด 
2 เที่ยว

สูงสุด 15 วัน สูงสุด 15 วัน สูงสุด 15 วัน



เติมเต็มวันหยุดพักผ�อนของคุณและคนที่คุณรัก ด�วยอภินันทนาการห�องพักมาตรฐาน

จากโรงแรมชั้นนำมากมาย พร�อมอาหารเช�า สำหรับ 2  ท�าน โดยไม�มีค�าใช�จ�าย 

Hotel
ห�องพัก ณ โรงแรมช้ันนําภายในประเทศ

Travel & Leisure



• สิทธิประโยชน�เฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• กรุณานัดหมายล�วงหน�าอย�างน�อย 14 วันก�อนเข�ารับบร�การ ในแบบฟอร�มการจองผ�านทางเว็บไซต� 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หร�อ Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-118-3095 
   ระหว�างเวลา 09.00-21.00 น.ของทุกวัน หร�ออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com
• การจองในทุกช�องทางจะสมบูรณ�ก็ต�อเมื่อท�านได�รับ SMS ยืนยัน และสถานการณ�จองบนเว็บไซต� เปลี่ยนจาก
   “รอการยืนยัน” เป�น “ยืนยัน” เท�านั้น ในกรณีที่ลูกค�ายังไม�ลงทะเบียนเข�าใช�งานเว็บไซต� ให�อ�างอิงจาก SMS 
   เพ�่อเข�ารับบร�การ
• หากมีการเปลี่ยนแปลงหร�อยกเลิกการใช�สิทธิ์ ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 7 วัน กรณีไม�เข�ารับบร�การตามวัน
   และเวลาดังกล�าว จะถือว�าท�านได�ใช�สิทธิ์แล�ว
• กรณีมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม ท�านต�องเป�นผู�ชําระค�าใช�จ�ายส�วนต�างนั้นๆ กับทางผู�ให�บร�การ
• สงวนสิทธิ์การเข�าพักระหว�างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม  2564
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนด และเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิรับห�องพัก ณ โรงแรมช้ันนําภายในประเทศ

Platinum Gold

• โรงแรม Center Point North (พัทยา)
• โรงแรม Centara Nova Hotel & Spa (พัทยา)
• โรงแรม Mida De Sea Hua Hin (หัวหิน)
• โรงแรม X2 Vibe Decem (เชียงใหม�)
• โรงแรม Movenpick Suriwongse (เชียงใหม�)
• โรงแรม Oakwood Hotel Journeyhub (ภูเก็ต)
• โรงแรม Ibis Style City Hotel (ภูเก็ต)

• โรงแรม Centra Jomtien (พัทยา)
• โรงแรม Mida De Sea Hua Hin (หัวหิน)
• โรงแรม X2 Vibe Decem (เชียงใหม�)
• โรงแรม Centra Samui (สุราษฎร�ธานี)

ห�องพัก 3 วัน 2 คืน ห�องพัก 2 วัน 1 คืน



สิทธิประโยชน�ด�านประสบการณ�พ�เศษ

Unique
Experiences



เป�ดประสบการณ�พ�เศษ แบบเอ็กซ�คลูซีฟ ไปกับกิจกรรมจากกรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ตที่

คัดสรรมาเพ�่อลูกค�าคนพ�เศษเช�นคุณ อาทิ คอนเสิร�ต สัมมนาพ�เศษการวางแผนทางการเง�น

กับกูรูชั้นนำ และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งป�

Krungthai-AXA Extraordinary Event
กรุงไทย-แอกซ�า เอ็กซ�ตร�า ออดินาร�่ อีเว�นท�

Unique Experiences



• สิทธิประโยชน�เฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• การเข�าร�วมกิจกรรมจะข�้นอยู�กับหลักเกณฑ�และเง�่อนไขของแต�ละกิจกรรมซึ่งบร�ษัทฯ จะแจ�งให�ลูกค�าทราบล�วงหน�า
  ก�อนการจัดกิจกรรมดังกล�าว
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนด และเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิเข�าร�วมกรุงไทย-แอกซ�า เอ็กซ�ตร�า ออดินาร�่ อีเว�นท�

Platinum Gold

Silver Classic



เพ��มเอกสิทธิ์สูงสุดสำหรับลูกค�ากรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต ด�วยบร�การรถลีมูซีนรับส�ง

สนามบินต�างประเทศทั่วทุกมุมโลก เพ�่อความสะดวกสบาย และยกระดับในการเดินทางใน

ต�างประเทศของคุณ

Oversea Limousine Service
บร�การรถลีมูซีนในต�างประเทศ

Unique Experiences



• สิทธิประโยชน�เฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• กรุณานัดหมายล�วงหน�าอย�างน�อย 3 วันก�อนเข�ารับบร�การ ในแบบฟอร�มการจองผ�านทางเว็บไซต� 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หร�อ Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-118-3095 
   ระหว�างเวลา 09.00-21.00 น.ของทุกวัน หร�ออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com
• หากมีการเปลี่ยนแปลงหร�อยกเลิกการใช�สิทธิ์ ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 2 วัน กรณีไม�เข�ารับบร�การตามวัน
   และเวลาดังกล�าว จะถือว�าท�านได�ใช�สิทธิ์แล�ว
• สงวนสิทธิ์จํากัดผู�โดยสารสูงสุดไม�เกิน 4 ท�าน และกระเป�าสัมภาระสูงสุดไม�เกิน 4 ใบ 
   (ในกรณีที่กระเป�าสัมภาระขนาด 28 นิ�ว) ต�อรถ 1 คัน
• บร�การลีมูซีน 1 ครั้ง หมายถึง การเดินทางจากจ�ดหมายหนึ่งไปสู�จ�ดหมายหนึ่ง (เช�น จากที่พักไปสนามบิน)
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนด และเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิเข�ารับบร�การรถลีมูซีนในต�างประเทศ

Platinum



พักผ�อนและผ�อนคลายอิร�ยาบถในการเดินทาง ไม�ว�าท�านจะเดินทางอยู�ในประเทศไหนในโลก 

ด�วยห�องรับรองพ�เศษที่สนามบินทั่วโลก ฟร�ครั้งละ 2 ชั่วโมงต�อการใช�งานสำหรับ 1 ท�าน 

โดย DragonPass

Global Airport Lounge
เลานจ�พักผ�อน ณ สนามบินต�างประเทศ

Unique Experiences



• กรุณานัดหมายล�วงหน�าอย�างน�อย 3 วันก�อนเข�ารับบร�การ ในแบบฟอร�มการจองผ�านทางเว็บไซต� 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หร�อ Krungthai-AXA Honor Concierge 
   โทร 02-118-3095 ระหว�างเวลา 09.00-21.00 น.ของทุกวัน หร�ออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com
• หากมีการเปลี่ยนแปลงหร�อยกเลิกการใช�สิทธิ์ ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 2 วัน กรณีไม�เข�ารับบร�การ
   ตามวันและเวลาดังกล�าว จะถือว�าท�านได�ใช�สิทธิ์แล�ว
• สามารถตรวจสอบรายชื่อห�องรับรองพ�เศษและสนามบินได�ที่ https://en.dragonpass.com.cn/airports
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนด และเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิเข�ารับบร�การเลานจ�พักผ�อน ณ สนามบินต�างประเทศ

4 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

Platinum

Gold

Silver



เหนือกว�าทุกเอกสิทธิ์การเดินทาง ด�วยบัตรโดยสารสายการบินภายในประเทศ หร�อเส�นทาง

บินระหว�างประเทศ บินสู�ทุกจ�ดหมายในทว�ปเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (ASEAN)  จำนวน 1 ใบ 

แบบทั้งไปและกลับ (Round-Trip) 

Domestic or ASEAN Air Ticket
เอกสิทธ์ิบินฟร�เส�นทางเส�นทางภายในประเทศไทย หร�อ ระหว�าง
ประเทศในทว�ปเอเชียตะวันออกเฉียงใต�

Unique Experiences



• สิทธิประโยชน�เฉพาะลูกค�ากรุงไทย-แอกซ�าเท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• กรุณาจองบัตรโดยสารล�วงหน�าอย�างน�อย 60 วันก�อนเข�ารับบร�การ ในแบบฟอร�มการจองผ�านทางเว็บไซต� 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หร�อ Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-118-3095 
   ระหว�างเวลา 09.00-21.00 น.ของทุกวัน หร�ออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com
• สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหร�อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หากไม�เข�ารับบร�การตามวันและเวลาดังกล�าวจะถือว�าท�านได�ใช�
   สิทธิ์แล�ว โดยลูกค�า 1 ท�านต�อ 1 สิทธิ์ตลอดโปรแกรม
• สงวนสิทธ์ิเฉพาะเส�นทางบินระหว�างประเทศทว�ปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต� หร�อเส�นทางบนิภายในประเทศไทยชัน้ประหยดั 
   1 ใบ แบบไปและกลับ (Round-Trip) รวมค�าภาษีสนามบินและค�าภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง ไม�รวมค�าใช�จ�ายอื่นๆ  อาทิ 
   การเลือกที่นั่ง นํ้าหนักกระเป�า อาหารและเคร�่องดื่ม เป�นต�น และสงวนสิทธิ์ในการเลือกสายการบิน
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนด และเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิรับเอกสิทธ์ิบินฟร�เส�นทางภายในประเทศ หร�อ เส�นทาง
ระหว�างประเทศในทว�ปเอเชียตะวันออกเฉียงใต�

Platinum

Gold

Silver



สิทธิประโยชน�ด�านไลฟ�สไตล�

Lifestyle



ฉลองวันพ�เศษสำหรับคุณลูกค�าคนสำคัญ ขอมอบของขวัญให�ท�านเลือกระหว�างบัตรของขวัญ

อิเล็กทรอนิกส�จาก Starbucks หร�อ Tesco Lotus หร�อ เค�กวันเกิด S&P สำหรับโอกาส

พ�เศษของคุณ

Happy Birthday
ของขวัญวันเกิด

Lifestyle



• สิทธิพ�เศษเฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนด และเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิรับของขวัญวันเกิด

Platinum

Gold

Silver

Classic

รับ E-Voucher Starbucks หร�อ Tesco Lotus หร�อ เค�กวันเกิด S&P มูลค�า 1,000 บาท

รับ E-Voucher Starbucks หร�อ Tesco Lotus หร�อ เค�กวันเกิด S&P มูลค�า 800 บาท

รับ E-Voucher Starbucks หร�อ Tesco Lotus หร�อ เค�กวันเกิด S&P มูลค�า 500 บาท

รับ E-Voucher Starbucks หร�อ Tesco Lotus มูลค�า 300 บาท



ให�มื้ออาหารสุดพ�เศษของท�านเติมเต็มไปด�วยรอยยิ�มแห�งความสุข กับอาหารเลิศรส และ

บรรยากาศอันสุดแสนประทับใจ ด�วยบัตรรับประทานอาหารจากโรงแรมและร�านอาหาร

ชั้นนำ 1 ครั้ง ณ โรงแรมและร�านอาหารที่ร�วมรายการ

Credit Dining
บัตรรับประทานอาหาร ณ โรงแรมและร�านอาหารชั้นนํา

Lifestyle



Platinum

Gold

Silver

• โรงแรม Banyan Tree Bangkok (กรุงเทพฯ)
• โรงแรม The Okura Prestige Bangkok (กรุงเทพฯ)
• โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok  (กรุงเทพฯ)
• โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok  (กรุงเทพฯ)
• ร�าน Wine Connection

• โรงแรม Banyan Tree Bangkok (กรุงเทพฯ)
• โรงแรม The Okura Prestige Bangkok (กรุงเทพฯ)
• โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok  (กรุงเทพฯ)
• โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok  (กรุงเทพฯ)
• ร�าน Wine Connection

• ร�าน Coffee Beans by Dao
• ร�าน Thai Terrace
• ร�าน Coffee Club

5,000 บาท

2,000 บาท

1,000 บาท



• สิทธิประโยชน�เฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• กรุณานัดหมายล�วงหน�าอย�างน�อย 2 วันก�อนเข�ารับบร�การ ในแบบฟอร�มการจองผ�านทางเว็บไซต� 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หร�อ Krungthai-AXA Honor Concierge โทร 02-118-3095 
   ระหว�างเวลา 09.00-21.00 น.ของทุกวัน หร�ออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com
• หากมีการเปลี่ยนแปลงหร�อยกเลิกการใช�สิทธิ์ ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 1 วัน กรณีไม�เข�ารับบร�การตามวัน
   และเวลาดังกล�าว จะถือว�าท�านได�ใช�สิทธิ์แล�ว โดยลูกค�า 1 ท�านต�อ 1 สิทธิ์ตลอดโปรแกรม
• การใช�บร�การดังกล�าวไม�รวมบร�การซื้อกลับบ�าน (Take Away) และเบเกอร�่ (Bakery)
• สงวนสิทธิ์การใช�บร�การในช�วงเทศกาล มื้ออาหารที่มีการจัดกิจกรรมพ�เศษ หร�อวันอื่นๆตามที่โรงแรม 
   และห�องอาหารกําหนด
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนด และเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิรับบัตรรับประทานอาหาร



ดูแลสุขภาพให�แข็งแรงอยู�เสมอ และเสร�มสร�างภูมิต�านทานโรคด�วยเอกสิทธิ์การเข�าใช�

บร�การฟ�ตเนส ณ โรงแรม The Athenee Hotel ด�วยอุปกรณ�ออกกำลังกายที่ทันสมัย

และความสะดวกสบายอย�างเป�นส�วนตัว เดินทางง�ายในพ�้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ

Fitness
ฟ�ตเนสโรงแรมชั้นนํา

Lifestyle



• สิทธิประโยชน�เฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• กรุณานัดหมายล�วงหน�าอย�างน�อย 2 วันก�อนเข�ารับบร�การ ในแบบฟอร�มการจองผ�านทางเว็บไซต� 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com หร�อ Krungthai-AXA Honor Concierge 
   โทร 02-118-3095 ระหว�างเวลา 09.00-21.00 น.ของทุกวัน หร�ออีเมล ktaxa@lifestyle-privilege.com
• หากมีการเปลี่ยนแปลงหร�อยกเลิกการใช�สิทธิ์ ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 1 วัน กรณีไม�เข�ารับบร�การ
   ตามวันและเวลาดังกล�าว จะถือว�าท�านได�ใช�สิทธิ์แล�ว โดยลูกค�า 1 ท�านต�อ 1 สิทธิ์ตลอดโปรแกรม
• สงวนสิทธิ์จํากัดการใช�บร�การฟ�ตเนส ณ โรงแรม The Athenee ท�านละ 1 ครั้ง ต�อเดือน
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนด และเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
  https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิฟ�ตเนสโรงแรมช้ันนํา

Platinum

Gold

Silver



สิทธิประโยชน�เหนือระดับในทุกไลฟ�สไตล� ทุกเพศ ทุกวัย ด�วยสิทธิประโยชน�ส�วนลดจากโรงแรม

ที่พัก ร�านอาหารชั้นนำ บร�การด�านความงาม รวมถึงไลฟ�สไตล�ระดับพร�เมียม สำหรับลูกค�า

คนพ�เศษ

Discount
ส�วนลดร�านค�าและบร�การ

Lifestyle



Your Vitamin Specialist

รายช่ือร�านค�าและบร�การท่ีร�วมรายการ



• สิทธิประโยชน�เฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• สามารถรับสิทธิพ�เศษส�วนลด ผ�านทางเว็บไซต� https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนด และเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิรับส�วนลดร�านค�าและบร�การ

Platinum Gold

Silver Classic



สิทธิประโยชน�อื่นๆ

Other
Bene�ts



ไม�ว�าเร�อ่งไหนๆของท�าน จะเป�นเร�อ่งสำคัญท่ีเราพร�อมเป�นผู�ช�วยในการให�ความช�วยเหลือ 

ยกระดับความสะดวกสบายด�วยบร�การผู�ช�วยส�วนตัว ท่ีพร�อมจะดูแลและอำนวยความสะดวก 

ช�วยเหลือในทุกความต�องการของลูกค�าคนสำคัญเช�นคุณตลอดป�

Krungthai-AXA Concierge
บร�การผู�ช�วยส�วนตัวพ�เศษ

Other Benefits



บร�การให�ข�อมูลและวางแผนการเดินทางสําหรับสมาชิก
บร�การให�ข�อมูลและสํารองท่ีพัก ณ โรงแรมท่ัวโลก
บร�การให�ข�อมูลและสํารองร�านอาหารท่ัวโลก
บร�การให�ข�อมูลและสํารองกิจกรรมพ�เศษ เช�น 
อีเว�นท�ระดับโลก
บร�การค�นหาแนะนําและให�ข�อมูลการซื้อสินค�า
บร�การค�นหาแนะนําของขวัญในวาระพ�เศษ

รายการสิทธิประโยชน�

Lifestyle Concierge Service

บร�การให�ข�อมูลและสํารองสิทธิพ�เศษใน 
Krungthai-AXA Privilege Program 

Krungthai-AXA Honor Concierge

Platinum Gold Silver Classic

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• สิทธิประโยชน�เฉพาะลูกค�า Krungthai-AXA Honor Program เท�านั้น ไม�อนุญาตให�โอนสิทธิ์นี้ให�แก�ผู�อื่น
• บร�ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดและเง�่อนไข สามารถตรวจสอบได�ทาง 
   https://krungthai-axa.lifestyle-privilege.com
• กรุณาศึกษารายละเอียดข�อกําหนด และเง�่อนไขการใช�สิทธิพ�เศษที่แนบมา

สิทธ์ิรับบร�การผู�ช�วยส�วนตัวพ�เศษ



ข้ันตอนการจองสิทธิประโยชน�
1. ลูกค�าสามารถทำการโทรจองสิทธ์ิได�ท่ีเบอร� 02-118-3095 

     หร�อกดรับสิทธ์ิผ�าน QR Code ด�านล�าง

2. ว�ธีการจอง

    a. กรณีจองสิทธ์ิผ�านการโทร เจ�าหน�าท่ีดูแลสิทธิประโยชน� 

        (KTAXA Honor Concierge )  อำนวยความสะดวกในการตอบคำถามและให�ข�อมูล

        เพ��มเติมรวมท้ังประสานงานเพ�อ่ทำการจองให�กับผู�ถือบัตร หลังจากได�รับข�อมูลการ

        จองผ�านออนไลน� หร�อเจ�าหน�าท่ีดูแลสิทธิประโยชน�

    b. กรณีจองผ�านเว็บไซด�

         i. เข�าสู�ระบบ หร�อลงทะเบียนสำหรับการใช�งานคร้ังแรก

         ii. เลือกสิทธิพ�เศษสำหรับคุณได�ตามต�องการ

3. ลูกค�าจะได�รับ SMS ยืนยันการจองสิทธิพ�เศษและสามารถเข�าตรวจสอบสถานะการ

     จองของท�านได�ทางเว็บไซต�

4. ลูกค�าไปหน�าร�าน และแสดงโค�ดการจองหร�อช่ือนามสกุล เพ�อ่ใช�สิทธิประโยชน�ดังกล�าวได�






