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ยิ้มไมหยุด
กับสวนลดสุดพิเศษ

สิทธิพิเศษ

iGrow
INSURED CARD

เพียงแสดงบัตร ไอโกรว

ที่จุดบริการรานคาที่เขารวมโครงการ

สิทธิประโยชนจากบัตร iGrow • รับสวนลดหรือสิทธิพิเศษอ�นๆ เม�อซื้อสินคา/บริการ จากรานคาที่รวมรายการ ที่มีสัญลักษณ iGrow Card เทานั้น 

โดยแสดงบัตร iGrow แกพนักงานทุกคร้ังเม�อใชบริการ • สิทธิพิเศษของบัตรจะมีการเปล่ียนแปลงในแตละป โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชนไดท่ี 

www.krungthai-axa.co.th/th/privileged • บัตร iGrow ไมใชบัตรเครดิตและไมสามารถโอนสิทธิไปยังผูอ�น • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง

สิทธิพิเศษขอกำหนดและเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และเง�อนไขเปนไปตามท่ีบริษัทฯกำหนด กรณีมีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเปนท่ีส้ินสุด

ศูนยลูกคาสัมพันธ

1159



โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

301 หมู 6 ถ.สุขุมวิท กม.143 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ขลบุรี 20150

โทร 038 259 999

www.bangkokpattayahospital.com

โรงพยาบาลกรุงเทพ

พัทยา

สวนลด

• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรผูถือกรมธรรม 1 Grow แสดงบัตรเพ�อขอรับสิทธิ์

   กอนรับบริการเทานั้น

• สวนลดนี้ไมสามารถใชรวมกับราคาแพ็คเกจ, ราคาเหมาจายและราคาโปรโมชั่นตางๆ ของโรงพยาบาล

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

15% คาขูดหินปูน

คายา ยกเวน วัคซีน และหมวดยาพิเศษ5%
คาหอง ยกเวน หอง ICU/CCU/NICU 5%
คาทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเด็ก (ยกเวน ทันตกรรมใสฟนปลอมและความงาม และการรักษารากฟน)5%

HOSPITAL



โรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาช�น

950 ถ.ประชาช�น แขวงวงศสวาง เขตบางซ�อ กรุงเทพ 10800

โทร 02 910 1600

โรงพยาบาลเกษมราษฎร 

ประชาช�น

ราคาพิเศษ

วัคซีนไขหวัดใหญ (เด็ก) 1 เข็มสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ขวบ จากราคาปกติ 1,180 บาท

850 บาท 

วัคซีนไขหวัดใหญ (เด็ก) 1 เข็มสำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป จากราคาปกติ 1,340 บาท 

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

900 บาท 



โรงพยาบาลบางโพ

95 ถ.ประชาราษฎร สาย 2 เขตบางซ�อ กรุงเทพ 10800

โทร 02 587 0144

www.bangpo-hospital.com

www.facebook.com/BangpoHospital

โรงพยาบาลบางโพ

ราคาพิเศษ

วัคซีนไขหวัดใหญ จากราคาปกติ 1,200.-

849 บาท

วัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม (สำหรับอายุ 9-13 ป)จากราคาปกติ 5,600.-

5,200 บาท

• ราคาดังกลาวไดรวมคาแพทยและคาบริการแลว

• ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ได

• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

• สอบถามรายละเอียดและเง�อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายระยะเวลาการเขารวมโครงการ

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

HOSPITAL



โรงพยาบาลเชียงใหมใกลหมอ

158 หมู 10 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.ปาแดด อ.เมือง เชียงใหม 50100

โทร 053 200 002

www.chiangmaiklaimor-hosp.com

โรงพยาบาลเชียงใหม

ใกลหมอ

สวนลด

10% คาหองพัก (กรณีผูปวยใน)

สำหรับเด็กเม�อเขาใชบริการ (ยกเวนคาแพทย) (สำหรับคายาและเวชภัณฑ)5%
สำหรับผูใหญและเด็ก เม�อเขามาใชบริการแผนกผูปวยนอก (ยกเวนคาแพทย) (คายาและเวชภัณฑ)5%

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560



โรงพยาบาลเชียงใหม ราม

8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม

โทร 053 920 300

http://www.chiangmairam.com

https://www.facebook.com/Chiangmai-Ram Hospital

โรงพยาบาลเชียงใหม 

ราม

ราคาพิเศษ

สำหรับเด็กและผูใหญเม�อเขามาใชบริการ

20% 
• ยกเวนคาแพทย คาเลเซอรความงาม คาทันตกรรม และโปรแกรมเหมาจายทุกชนิด 

   ทั้งในกรณีผูปวยนอก และผูปวยใน

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560



โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

133 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 

โทร 02 022 2222

http://www.samitivejhospitals.com

https://www.facebook.com/samitivej club

โรงพยาบาลสมิติเวช 

สุขุมวิท

ราคาพิเศษ

วัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ 1 เข็ม สำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ปี

1,150 บาท

วัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ 1 เข็ม สำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ป

1,200 บาท

• ราคาดังกลาวไดรวมคาแพทยและคาบริการโรงพยาบาลแลว

• สิทธิประโยชนพิเศษดังกลาวไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ของ รพ. ได

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560



โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร

488 ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ

โทร 02 022 2222

http://www.samitivejhospitals.com

https://www.facebook.com/samitivej club

โรงพยาบาลสมิติเวช 

ศรีนครินทร

ราคาพิเศษ

วัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ 1 เข็ม สำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ปี

1,150 บาท

วัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ 1 เข็ม สำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ป

1,200 บาท

• ราคาดังกลาวไดรวมคาแพทยและคาบริการโรงพยาบาลแลว

• สิทธิประโยชนพิเศษดังกลาวไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ของ รพ. ได

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560



โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย (รวมแพทยมัตสุบายาชิ ชัยภูมิ)

619 ถ.นิเวศรัตน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

โทร 044 813 222

http://www.matsuhospital.com

https://www.facebook.com/matsubayashihospital

โรงพยาบาลชัยภูมิ

รวมแพทย

สวนลด

สำหรับเด็ก คายา เวชภัณฑ คาหองพักผูปวยใน

10%

สำหรับเด็กและผูใหญ คายา เวชภัณฑ คาหองพักผูปวยใน 

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10%



HOSPITAL

โรงพยาบาลเอกชล 

68/3 ถ.พระยาสัจจา ต.บานสวน อ.เมือง ชลบุรี

โทร 038 939 999

http://www.aikchol.com

https://www.facebook.com/Aikcholhospital

โรงพยาบาลเอกชล 

สวนลด

คาหอง สำหรับผูใหญและเด็กเม�อเขารับการรักษาพยาบาล 

10%

• รับสวนลดโดยชำระเปนเงินสด

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560



HOSPITAL

โรงพยาบาลเอกชล 2

31/2 ถ.อางศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี

โทร 31/2 ถ.อางศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี

http://www.aikchol.com

https://www.facebook.com/Aikcholhospital

โรงพยาบาลเอกชล 2

สวนลด

คาหอง สำหรับผูใหญและเด็กเม�อเขารับการรักษาพยาบาล 

10%

• รับสวนลดโดยชำระเปนเงินสด

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560



โรงพยาบาลเอกอุดร

555/5 ถ.โพศรี ต.หมากแขง อ.เมือง อุดรธานี

โทร 042 342 555

http://www.aekudon.com

www.facebook.com/WayHotelPattaya

โรงพยาบาลเอกอุดร

สวนลด

สำหรับเด็กเม�อเขามาใชบริการ

10%

สำหรับผูใหญและเด็ก เม�อเขามาใชบริการ ทั้งผูปวยในและผูปวยนอก 

10%
• เง�อนไขเปนไปตามที่ทางสถานประกอบการกำหนด

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560




