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รับส�วนลดพ�เศษ
เพ�ยงท�านแสดงบัตรผู�ถือกรมธรรม�

2

• กรุณาแสดงบัตรประจำตัวผูถือกรมธรรมของ บมจ. กรุงไทย-แอกซา

  ประกันชีวิต ณ โรงพยาบาล โรงแรม และรานอาหารตางๆ ที่เขารวม

  รายการกับบริษัทฯ กอนการใชบริการทุกครั้ง

• กรุณาชำระดวยเงินสดหรือบัตรเครดิต (ตามเง�อนไขของแตละรายการ)

  สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ใหกับเจาของบัตรผูถือกรมธรรมเทานั้น

• กรณีมีปญหาในการใชสิทธิ์ ณ โรงพยาบาล สามารถติดตอที่ Privileged

  Line โทร. 0-2206-5449 วันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.

• กรณีมีปญหาในการใชสิทธิ์ ณ โรงแรม สปา และรานอาหาร สามารถ

  ติดตอที่ Call Center โทร. 089-892-4526 วันจันทร-วันศุกร

  เวลา 8.30-17.30 น.

• สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นได

  *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  

ข�อกำหนดและเง�่อนไข
(สิทธิพิเศษตั้งแตวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559)
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ค่ารักษาพยาบาล
อีกบทพิสูจน์แห่งความใส่ใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน และคนที่ท่านรัก
ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
377 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก
เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร.02-872-1001-5 

โรงพยาบาลเวชธานี
1 ถ.ลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-734-0000

โรงพยาบาลนครธน 
1 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมด�า
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร.02-450-9999
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OPD/IPD 
ส�าหรับค่ารักษาพยาบาล
ทุกรายการ
**ส่วนลดนี้ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าทันต
กรรม, ค่าเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์,
ค่าตรวจพิเศษอื่นๆนอกสถานที่**

OPD • ส�าหรับค่ายา ค่า LAB
และค่า X-Ray **ไม่รวม LAB พิเศษ และ 
X-Ray พิเศษ** ยาพิเศษและวัคซีน

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา ค่า LAB
และค่า X-Ray **ไม่รวม LAB พิเศษ และ 
X-Ray พิเศษ**

ส่วนลด 340 บาท
ส�าหรับการฉดีวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่ จากราคา 990 บาท 
เหลือ 650 บาท

ส่วนลด 300 บาท
ส�าหรบัการตรวจวเิคราะห์เลือดสด จากราคา 800 บาท เหลอื 
500 บาท

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร 
ค่ายา

เม่ือใช้บริการสปา (เฉพาะนวด
บ�าบัดน�้ามัน) ที่ศูนย์นครธนการ
แพทย์แผนไทย-จีน (เมื่อช�าระ
ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต)

• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

• แสดงบัตรสมาชิกโครงการ ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง และไม่สามารถ
  ใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสด
   และ 5% เมื่อช�าระด้วยบัตรเครดิต

ส่วนลด  

โรงพยาบาลเพชรเวช
2469/13,15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 โทร.02-718-1515

• ได้รับส่วนลด 5% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต • ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระเงินสดและบัตรเครดิต

*ลูกค้าผู้ถือบัตรประกันสุขภาพสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.krungthai-axa.co.th

IPD หมายถึง ผู้ป่วยใน
OPD หมายถึง ผู้ป่วยนอก

*ตามเงื่อนไขของแต่ละโรงพยาบาล
 สิทธิ์ใช้ได้ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
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โรงพยาบาลสินแพทย์
9/99 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพฯ 10230 โทร.02 948 5380

โรงพยาบาลมิชชั่น
430 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02 282 1100 

10% 10%

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง

• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสด 
   และ 7.5% เมื่อช�าระด้วยบัตรเครดิต

โรงพยาบาลพญาไท 2
943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร.02-617-2444

โรงพยาบาลธนบุรี 2
43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตวัฒนา กรุงเทพ 
10170 โทร.02-487-2100

โรงพยาบาลกรุงเทพ 
2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.02-310-3000

โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ซ.ทองหล่อ 25 ถ.สุขุมวิท 55 (ซอย
ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-185-1444 

OPD • ส�าหรับค่ายา
และค่าเวชภัณฑ์ 1
**กรณีค่าใช้จ่ายเกินจากวงเงินประกัน

เท่านั้น**s

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
และค่าเวชภัณฑ์ 1
**กรณีค่าใช้จ่ายเกินจากวงเงินประกัน
เท่านั้น** 

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสด
   และ 5% เมื่อช�าระด้วยบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร.02-910-1600

 
• กรณีเมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพหลัก ท่านสามารถเลือกตรวจโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในราคาพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกตรวจสุขภาพ
   ชั้น 9 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสด และ 5% เมื่อช�าระด้วยบัตรเครดิต

10%

10%

5%

10%

10%

OPD • ส�าหรับค่ายา
ยกเว้นกลุ่มยาพิเศษ ได้แก่ กลุ่มยาคีโม กลุ่ม
ยาฮอร์โมน วัคซีน ยาราคาพิเศษ (Net Price) 
ยาสมุนไพร และรายการยาซึ่งท�ารายการส่ง
เสริมการขายแล้ว

• ส�าหรับตรวจสุขภาพโปรแกรม
โรงพยาบาล (กรณีช�าระด้วยเงินสด)

• ส�าหรับตรวจสุขภาพโปรแกรม
โรงพยาบาล (กรณีช�าระด้วยบัตร
เครดิต)

OPD • ส�าหรับค่ายา (หลังหักค่าแพทย์)

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
(หลังหักค่าแพทย์)

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่ายา ค่าห้อง

ส่วนลด 8,990 บาท ชุดตรวจสุขภาพ Advanced 
17,390 บาท ราคาพิเศษ 8,400 บาท

ส่วนลด 17,540 บาท ชุดตรวจสุขภาพ Excutive 
Male 30,540 บาท ราคาพิเศษ 13,000 บาท 

ส่วนลด 19,470 บาท ชุดตรวจสุขภาพ Excutive 
Female 36470 บาท ราคาพิเศษ 17,000 บาท

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

 
• รับบริการได้ที่ รพ.กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย)
• กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการที่ Contact Center
  โทร 1719
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
ยกเว้น กลุ่มยาพิเศษ ได้แก่ กลุ่มยาคีโม กลุ่มยา
ฮอร์โมน วัคซีน ยาราคาพิเศษ (Net Price)
ยาสมุนไพร และรายการยา ซึ่งท�ารายการส่ง
เสริมการขายแล้ว ค่าห้อง ยกเว้น ค่าห้องผู้ป่วย
วิกฤต ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ค่าห้องสังเกต
อาการ ค่าห้องเด็กแรกเกิด ค่าห้องเด็กอ่อน 
Step Down ค่าห้องเด็กอ่อนวิกฤต ค่าห้องพัก
ราคาพิเศษ(Net Price) และรายการห้องพักซึ่ง
ท�ารายการส่งเสริมการขายแล้ว 

ส่วนลด 164 บาท ส�าหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ 
โปรแกรมวัยรุ่น จากราคาปกติ 1,990 บาท ลดเหลือ 1,826 
บาท (ราคาขายพิเศษรวมค่าแพทย์)
ส่วนลด 224 บาท ส�าหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ 
โปรแกรมวัยท�างาน จากราคาปกติ 2,590 บาท ลดเหลือ 
2,366 บาท (ราคาขายพิเศษรวมค่าแพทย์)

ส่วนลด 564 บาท ส�าหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรม
วัยส�าราญชาย จากราคาปกติ 5,990 บาท ลดเหลือ 5,426 
บาท (ราคาขายพิเศษรวมค่าแพทย์)
ส่วนลด 524 บาท ส�าหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรม
วัยส�าราญหญิง จากราคาปกติ 5,990 บาท ลดเหลือ 5,466 
บาท (ราคาขายพิเศษรวมค่าแพทย์)
ส่วนลด 939 บาท ส�าหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรม
วัยเก๋าชาย จากราคาปกติ 11,190 บาท ลดเหลือ 10,251 
บาท (ราคาพิเศษรวมค่าแพทย์)
ส่วนลด 909 บาท ส�าหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรม
วัยเก๋าหญิง จากราคาปกติ 11,190 บาท ลดเหลือ 
10,281บาท (ราคาพิเศษรวมค่าแพทย์) 
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โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-022-2222

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
488 ถนนศรีนครินทร์  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-022-2222

ราคาพเิศษ โปรแกรม AXA Happy Health ตรวจสขุภาพ 
18 รายการ ราคา 2,800 บาท
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
   (วัดความดัน,ชีพจร,ชั่งน�้าหนัก,วัดส่วนสูง)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count   
   (CBC)
3. ตรวจระดับน�้าตาลในเลือด Fasting Blood Sugar(FBS)
4. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol Triglyceride HDL-
   Cholesterol LDL-Cholesterol

ราคาพเิศษ โปรแกรม AXA Happy Health ตรวจสขุภาพ 
18 รายการ ราคา 2,800 บาท
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
   (วัดความดัน,ชีพจร,ชั่งน�้าหนัก,วัดส่วนสูง)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count   
   (CBC)
3. ตรวจระดับน�้าตาลในเลือด Fasting Blood Sugar(FBS)
4. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol Triglyceride HDL-
   Cholesterol LDL-Cholesterol

• แสดงบัตรประกันชีวิตของกรุงไทย-แอกซ่า ก่อนเข้ารับบริการ
• เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ 020 222 222
• โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ได้รับส่วนลดดังนี้ เมื่อช�าระเงินสดและบัตรเครดิต

• แสดงบัตรประกันชีวิตของกรุงไทย-แอกซ่า ก่อนเข้ารับบริการ
• เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ 020 222 222
• โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ได้รับส่วนลดดังนี้ เมื่อช�าระเงินสดและบัตรเครดิต

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทร.02-877-1111

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์
44/ 505 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 
10230 โทร.02-944-7111

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น

10%

10%5%

10%

OPD • ส�าหรับทันตกรรม ขูด อุด 
และถอนฟัน

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง

OPD/IPD • ส�าหรับค่ายา

IPD • ส�าหรับค่าห้อง

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

5. ตรวจการท�างานของไต Creatinine
6. ตรวจการท�างานของตับ SGOT SGPT
7.ตรวจปัสสาวะ Urinalysis
8.ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid
9.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
10.ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ Digital Chest X-Ray
11.รายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Report
12.ค่าบริการผู้ป่วยนอก Outpatient Service Charge
13.อาหารเช้า Breakfast

5. ตรวจการท�างานของไต Creatinine
6. ตรวจการท�างานของตับ SGOT SGPT
7.ตรวจปัสสาวะ Urinalysis
8.ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid
9.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
10.ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ Digital Chest X-Ray
11.รายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Report
12.ค่าบริการผู้ป่วยนอก Outpatient Service Charge
13.อาหารเช้า Breakfast

• แสดงบัตรประกันชีวิตของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพื่อรับส่วนลด 
  และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
• ได้รับส่วนลดดังนี้ เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

โรงพยาบาลพระรามเก้า
99 ซ.โรงพยาบาลพระรามเก้า ถ.พระราม9 เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320 โทร.02-202-9999

5%

10%

OPD/IPD ส�าหรับค่ายา
(ยกเว้นยารายการพิเศษ)

IPD ส�าหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน
(ยกเว้นห้อง ICU, CCU)

โรงพยาบาลเมโย
2012/5-6  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคมเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 โทร.02-579-1770-4
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โรงพยาบาลลาดพร้าว 
2699 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-530-2556

โรงพยาบาลปิยะเวท
998 ถ.ริมคลองสามเสน (ถ.พระราม 9)
เขตบางกะปิ แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.02-625-6500

10%

10%

OPD • ส�าหรับค่ายา ค่า Lab
ค่า X-ray
IPD • ส�าหรบัค่าห้อง ค่ายา ค่า Lab, 
ค่า X-ray และค่าอาหาร

กรณีช�าระด้วยเงินสด ส่วนลด 10% หากเป็น
บัตรเครดิต ส่วนลด 5% (ยกเว้น ค่า
แพทย์,ค่ายา,ค่าแล็ป,ค่าเอ็กซเรย์,ค่าตรวจ
เครื่องมือ(พิเศษ) และค่าบริการอื่นๆนอก
เหนือจากข้างต้น

• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสด
   และ 5% เมื่อช�าระด้วยบัตรเครดิต

โรงพยาบาลศิครินทร์
4/29 หมู่ 10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-366-9900,1728

โรงพยาบาลนวมินทร์
47/94 หมู่ 13 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงบึงกุ่ม 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร.02-918-5080

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
599 หมู่ 13 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
โทร.02-518-1818

OPD • ส�าหรับค่าวิเคราะห์ ของห้อง
ปฏิบัติการ (Lab) และ (X-ray) ยกเว้น 
Lab และ X-ray พิเศษ
IPD • ส�าหรับค่าห้องผู้ป่วยใน 
**ยกเว้นค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่า
บริการ โรงพยาบาลส�าหรับผู้ป่วยใน

 
• แสดงบัตรประกันของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพื่อรับสิทธิ
  ราคาพิเศษ สถานที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร Ideal Imaging 
  โรงพยาบาลปิยะเวท
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
337 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงส�าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
โทร.02-438-9000

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

• ได้รับส่วนลด 5% เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

10%

10%
10%

ราคาพิเศษสุด 3,600 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ รายการตรวจดังนี้
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
3. ตรวจระดับน�้าตาลในเลือด
4. ตรวจการท�างานของไต          
5. ตรวจระดับโพแทสเซียมในเลือด
6. ตรวจไขมันในเลือด Cholesterol 
7. ตรวจไขมันในเลือด Triglyceried 
8. ตรวจไขมันในเลือด HDL          

OPD • ส�าหรับ ค่ายา ค่าแล็ป
ค่าเอ็กซเรย์
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา 
ค่าแล็ป ค่าเอ็กซเรย์
**ยกเว้น ICU,CCU,OR ห้องคลอด รายการ
พิเศษ รายการยาพิเศษ, แล๊ป และ เอกซเรย์
วิธีพิเศษ**

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่ายา ค่าห้อง

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่ายา ค่าห้อง

 
• แสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯจะได้รับสิทธิพิเศษจากทางโรงพยาบาลตามเงื่อนไขที่ก�าหนด
   รับบริการได้ที่ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 3 ชั้น 1
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
27 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.02-675-5000

5%

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง
*ข้อยกเว้นในการได้รับส่วนลด*
1.การรักษาคลินิกแพทย์แผนจีนทุกชนิด 
2.ชนิดของยาบางประเภท
3.การรักษาทางทันตกรรม
4.การใช้บริการศูนย์ผิวหนังเกี่ยวกับความ
สวยงาม

57%

ส�าหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด AXA I 
ราคาปกติ 5,820 บาท ราคาพิเศษ 2,500 
บาท **ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59**

9. ตรวจไขมันในเลือด LDL           
10. เอ็กซเรย์ปอด                      
11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ            
12. ตรวจการท�างานของต่อมไทรอยด์                             
13. ตรวจสารบ่งชี้การอักเสบสัมพันธ์
    กับหลอดเลือดหัวใจตีบ C-Reactive (CRP)
14. ตรวจการท�างานของตับSGOT
15. ตรวจการท�างานของตับ SGPT                      

ราคาพิเศษ 2,000 บาท 
Digtal Mammogram+Ultrasound
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โรงพยาบาลวิภาวดี
51/3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-561-1111

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอล
เซ็นเตอร์
29 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร.02-523-3359-71, 02-994-8200

10%

15%

10%

OPD/ IPD
ส�าหรับค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
**ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล
เท่านั้น** 

ส�าหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ 
Health Screening Program
ทุกโปรแกรม
**ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล
เท่านั้น** 

• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสด 
   และ 5% เมื่อช�าระด้วยบัตรเครดิต

โรงพยาบาลพญาไท 1
364/1,364/7 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-640-1111

โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
32/410 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.02-901-8400-8โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

345 ถ.บางนา-ตราด กม.3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 โทร.02-361-2727

โรงพยาบาลวิภาวดี-ปิยราษฎร์
1618/1 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
72160 โทร.035-564-555

OPD • ส�าหรับค่ายา
(ยกเว้นยาบางรายการ)

IPD • ส�าหรับค่ายา และค่าห้อง 
(ยกเว้น ICU, ยกเว้นยาบางรายการ)

 
• ไม่สามารถใช้ร่วมบัตรส่วนลด,ราคาเหมาจ่าย,โปรแกรมส่งเสริม
   การขายอื่นๆ                          
• กรณีเบิกประกันหรือเบิกจากต้นสังกัดให้ส่วนลดเฉพาะส่วนที่ผู้ถือ  
   กรมธรรม์เป็นผู้ช�าระ
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลด 5% เมื่อช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น

โรงพยาบาลบางปะกอก 3
27/14 หมู่ 10 ถนนสุขสวัสดิ์  โทร.02-910-1600

 
• แสดงบัตรประกันชีวิตของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

10%

5%

10%

10%
5%

OPD • ส�าหรับค่ายา
**ยกเว้นส่วนลด Net Price**

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา

OPD • ส�าหรับค่ายา
**ยกเว้น ยาพิเศษ**

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
**ยกเว้น ยาพิเศษ**

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่ายา ค่าห้อง

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลด 5% เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

 

• รายการส่งเสริมการขายน้ีไม่สามารถร่วมกบัโปรโมชัน่อืน่ๆและรายการ
  ส่งเสริมการขายอื่นๆได้
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสด และ 5% เมื่อช�าระด้วย
  บัตรเครดิต

10%

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่ายา ค่าห้อง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
บางแค
586,588 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร.02-804-8959-70
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โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
76 ถ.เณรแก้ว อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร.035-500-283

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์
คาร์ลอส
5/84 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.02-975-6700 

5%

10%

5%

10%

OPD • ส�าหรับค่าทันตกรรม
ค่าท�าแผล และค่ากายภาพบ�าบัด
**อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลก�าหนด 
ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะเงินสด ช�าระด้วยบัตร
เครดิตหัก 2%**

IPD • ส�าหรับส่วนลด ค่ายา
เวชภณัฑ์ ค่าวนิจิฉยัทางเทคนคิการ
แพทย์และพยาธิ
**อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลก�าหนด 
ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะเงินสด ช�าระด้วยบัตร
เครดิตหัก 2%**

• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

โรงพยาบาลศุภมิตร เสนา
34/4 หมู่ 5 ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.035-289-572

โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง
158/1 ถ.ราษฎร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร.034-715-001-5

โรงพยาบาลบางนา 5 
55 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ กม.11 ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทร.02-138-1155

โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
151 หมู่ 1 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 
64000 โทร.055-612-189 

• OPD ส�าหรับค่ายา
• IPD ส�าหรับค่ายา
• ส�าหรับค่าฝังเข็ม (ยกเว้น Package)

• IPD ส�าหรับค่าห้อง
• ค่าห้องประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น

โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
78 หมู่ 3 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.035-249-249

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

10%

10% 10%

ส่วนลด 500 บาท10%

OPD • ส�าหรับค่ายา
**ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าวิชาชีพ**

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
**ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าวิชาชีพ**

OPD • ส�าหรับค่ายา ค่าเวชภัณฑ์
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา

• ส�าหรับส่วนลดโปรแกรมตรวจ
สุขภาพของทางโรงพยาบาล

โปรแกรมตรวจสขุภาพในโรงพยาบาลโปรแกรมที ่3 
ราคาสุภาพบุรุษ 3,800 บาท ราคาพิเศษ 3,300 
บาท ราคาสภุาพสตร ี4,000 บาท ราคาพเิศษ 3,500 
บาท

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น • ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

โรงพยาบาลราชธานี
111 หมู่ 3 ถ. โรจนะ ต.คลองสวนพลู
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.035-335-555

ส่วนลด 1,300 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ราคาปกติ 6,200 บาท
ราคาพิเศษ 4,900 บาท
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โรงพยาบาลมหาชัย
927/43 ค. ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร.034-424-990

โรงพยาบาลศรีสวรรค์
33/64 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.056-221-222

10%

15%

10%

IPD • ตรวจสุขภาพฟันฟรี
(เฉพาะถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน)

OPD • ส�าหรบัการตรวจมะเรง็เต้านมด้วยเครือ่งดจิิตอล
พร้อมอัลตร้าซาวนด์ (Digital Mammogram & Ultra-
sound) จากราคาปกต ิ3,700 บาทลดเหลือ 2,490 บาท
ไม่รวมค่าแพทย์และบริการ

OPD • โปรแกรมตรวจสุขภาพ

• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล
111 หมู่ 5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000 โทร.034-624-191

IPD • ส�าหรับค่าห้อง

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น

10%

5%

5%

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา

OPD • ส�าหรับค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, ค่า
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 
ที่ท�าภายในโรงพยาบาล

OPD • ส�าหรับค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, ค่า
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 
ที่ท�าภายในโรงพยาบาล

 
• โปรดแสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

 
• แสดงบัตรประกันชีวิตของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
• ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า **สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ฯ และ สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1**
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

 
• แสดงบัตรประกันชีวิตของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
• ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า **สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ฯ และ สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1**
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

ส่วนลด 1,210 บาท

IPD • ส�าหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, 
ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
(LAB) ที่ท�าภายในโรงพยาบาล

IPD • ส�าหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, 
ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
(LAB) ที่ท�าภายในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
88/8-9  หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ กม.14.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02 769 2900

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
90/5 หมู่ 13 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02 738 9900-7

ราคาแพคเกจ 5,500 บาท ซื้อ 1 แถม 1
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น
1. รายการนวด นวดน�้ามันสมุนไพร อายุรเวท 
   (Aroma Therapy Massage) 90 นาที
2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ(Stool Occult Blood)
4. ตรวจเลือหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร 
   (CEA)
5. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
6. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งล�าไส้,ตับอ่อน   
   (CA19-9)
7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 
   (Ulteasoun d Whole Abdomen)

ราคาแพคเกจ 5,500 บาท ซื้อ 1 แถม 1
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น
1. รายการนวด นวดน�้ามันสมุนไพร อายุรเวท 
   (Aroma Therapy Massage) 90 นาที
2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ(Stool Occult Blood)
4. ตรวจเลือหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร 
   (CEA)
5. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
6. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งล�าไส้,ตับอ่อน   
   (CA19-9)
7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 
   (Ulteasoun d Whole Abdomen)

ราคา 1,000 บาท ซื้อ 1 แถม 2
รายการนวด นวดน�้ามันสมุนไพร อายุรเวท
(Aroma Therapy Massage) 90 นาที

ราคา 1,000 บาท ซื้อ 1 แถม 2
รายการนวด นวดน�้ามันสมุนไพร อายุรเวท
(Aroma Therapy Massage) 90 นาที

• ได้รับส่วนลด 5% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา

โรงพยาบาลมหาชัย 2
301/1 หมู่ 6 ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74130 
โทร.02-431-0054

5%
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5%

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา

 
• แสดงบัตรประกันชีวิตของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
• ได้รับส่วนลด 5% เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

โรงพยาบาลกรุงไทย
56/96 ม.5 ถ.ติวานนท์  ต.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.02-582-2299

โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค
4/42 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02-312-7261

โรงพยาบาลวิภาราม 
ปากเกร็ด
132/215 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด         
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.02-960-9655-9

10%

10%

OPD • ส�าหรับค่ายา
ส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถน�ามาลดร่วมกัน
ชุดเหมาจ่าย ชุด Promotion ใด ๆ ได้ค่ะ

IPD • ส�าหรับค่าห้อง และค่ายา
ส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถน�ามาลดร่วมกัน
ชุดเหมาจ่าย ชุด Promotion ใด ๆ ได้ค่ะ

• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
733/345 ม.8  ถ.พหลโยธิน ต.คูคต 
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร.02-998-9999

โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี
888/88 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-038-888

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
74/5  ม.4  ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทร.02-431-0070

OPD • ส�าหรับค่ายา
ไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆ

IPD • ส�าหรับค่าห้อง และค่ายา
ไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆ

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

10%

10%

5%

20%

15%

OPD • ส�าหรับค่ายา
**ยกเว้นค่าแพทย์และค่าตรวจพิเศษ**

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
**ยกเว้นค่าแพทย์และค่าตรวจพิเศษ**

OPD • ส�าหรับค่ายา
(ยกเว้นยาพิเศษ)

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
(ยกเว้นยาพิเศษ)

OPD • ส�าหรับค่ายา
**ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าพยาบาลพิเศษ,
และค่าตรวจพิเศษภายนอกรพ.**

OPD • ส�าหรับค่ายา
(ยกเว้นยาพิเศษ)

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
(ยกเว้นยาพิเศษ)

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

• แสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์ทุกครั้งเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
8 ซอยแหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.038-320-300

10%

ส่วนลด 5,501 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 23 รายการ ราคาปกติ 9,500 
บาท ราคาพิเศษ 3,999 บาท

ส่วนลด 500 บาท
ตรวจค้นหามะเร็งเต้านม(เอ็กซเรย์แมมโมแกรม และ อัลต
ร้าซาวด์) ราคาปกติ 4,000 บาท ราคาพิเศษ 3,500 บาท

ส่วนลด 1,800 บาท
ตรวจหาเชื้อต้นเหตุโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (H.Pylori) 
ราคาปกติ 4,600 บาท ราคาพิเศษ 2,800 บาท

ส�าหรับศูนย์สุขภาพไทย-ฟีลอส
(ยกเว้นค่าแพทย์และค่าหัถการพิเศษ)

IPD • ส�าหรับค่าห้อง
**ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าพยาบาลพิเศษ,
และค่าตรวจพิเศษภายนอกรพ.**
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โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง
65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร.038-860-890-3

โรงพยาบาลมงกุฏระยอง
149/1 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมือง      
จ.ระยอง 21150
โทร.038-682-138-9โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถนนท่าหลวง  ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทร.039-319-888

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์
เนชั่นแนล
255/4 ม.9 พัทยาซอย 4 ถ.ชายหาด
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-422-774

 
• ได้รบัส่วนลดดงัน้ีเมือ่ช�าระทัง้เงนิสดและบตัรเครดติ

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
8 ม. 2 ซ.แสงจันทร์เนรมิต ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร.038-921-999

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

10%

10%

10%

10%

10%

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา

OPD • ส�าหรับค่ายา
(ยกเว้นค่ายาพิเศษ, ค่าเวชภัณฑ์, ค่า Lab 
พิเศษ และค่าห้อง CCU)

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
(ยกเว้นค่ายาพิเศษ, ค่าเวชภัณฑ์, ค่า Lab 
พิเศษ และค่าห้อง CCU)

OPD • ส�าหรับค่ายา
(ยกเว้นยาพิเศษ)

IPD • ส�าหรับค่าห้อง
(ยกเว้น ICU, CCU)

IPD • ส�าหรับค่า Lab และ Nurse

OPD/IPD 
ส�าหรับทุกรายการ
**ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าล้างไต ค่าเหมาจ่าย 
ค่าทันตกรรม**

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
185/1 หมู่ 1  ถ.บางนา-ตราด กม.42  ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  24130

โทร.038-538-511

• แสดงบตัรประกนัชวีติของบรษิทั กรงุไทย-แอกซ่า ประกันชวีติ ก่อนการ
  ใช้บริการ
• เฉพาะช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิตเท่านั้น
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นอื่นๆ
   ของโรงพยาบาล,ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Package ของโรงพยาบาลได้
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
(ไม่รวมค่าแพทย์และบริการโรงพยาบาล)

ส�าหรับคอร์สทรีทเมนต์, เวชส�าอาง 
(จากราคาปกติ)

ส�าหรับเทอร์มาจ, โบท็อกซ์, ฟิลเลอร์,
เลเซอร์ความงาม(จากราคาปกติ)

ส�าหรับรายการตรวจสุขภาพโปรแกรม
หลักของโรงพยาบาล(จากราคาปกติ)

โรงพยาบาลพญาไท ศรีรราชา
90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110
โทร.038-317-333

10%

20%

5%

40%

5%

OPD • ส�าหรับค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, ค่า
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 
ที่ท�าภายในโรงพยาบาล

 
• แสดงบัตรประกันชีวิตของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
• ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า **สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ฯ และ สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1**
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

IPD • ส�าหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, 
ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
(LAB) ที่ท�าภายในโรงพยาบาล

ราคาแพคเกจ 5,500 บาท ซื้อ 1 แถม 1
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น
1. รายการนวด นวดน�้ามันสมุนไพร อายุรเวท 
   (Aroma Therapy Massage) 90 นาที
2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ(Stool Occult Blood)
4. ตรวจเลือหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร 
   (CEA)
5. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
6. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งล�าไส้,ตับอ่อน   
   (CA19-9)
7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 
   (Ulteasoun d Whole Abdomen)

ราคา 1,000 บาท ซื้อ 1 แถม 2
รายการนวด นวดน�้ามันสมุนไพร อายุรเวท
(Aroma Therapy Massage) 90 นาที
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โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช
104/15ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต 
ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
20000 โทร.038-528-4354-5

10%

OPD • ส�าหรับค่ายา
(ยกเว้นยาบางรายการ)

IPD • ส�าหรับค่ายา และค่าห้อง
(ยกเว้นยาบางรายการ)

• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสด และ
  5% เมื่อช�าระด้วยบัตรเครดิต

โรงพยาบาลเอกชล
8/3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-273-840-7, 038-939-999

โรงพยาบาลเอกชล 2
31/2 ถ.อ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-939-888

โรงพยาบาลเฟิร์สเวสเทอร์น
112/44 หมู่ 1 ต�าบลเกาะพะงัน  อ�าเภอ
เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทร.077-377-474 

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

• ได้รับส่วนลด 5% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

10%

10% 5%

5%

5%

10%

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา

OPD • ส�าหรับค่ายา ค่าเวชภัณฑ์
**ยกเว้นยาพิเศษ**

IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์
**ยกเว้นยาพิเศษ, ค่าบริการทางการพยาบาล และค่า
อาหาร**

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่ายา ค่าห้อง
ค่าอาหาร
 **ยกเว้นค่าแพทย์และยาพิเศษบางชนิด 
โปรดแสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์ทุกครั้ง เพื่อรับ
ส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่
สามารถแลกเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับรายการ
ส่งเสริมการขายอื่นๆของ รพ.ได้**

OPD • ส�าหรับค่ายา
ค่ารักษาพยาบาล
IPD • ส�าหรับค่าทันตกรรม 
(เฉพาะ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และ
เคลือบฟลูออไรด์) 

OPD/IPD
ส�าหรับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

 
•ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

 • ได้รับส่วนลด 5%เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
107 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20230 โทร.038-491-888 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

151 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.039-344-339

10%

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา

โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
1308/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร.044-429-999

โรงพยาบาลซานเปาโล 
222 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110 
โทร.032-532-5765  www.sanpaulo.co.th



34   Priviledge Life 2016

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
25/25 หมู่ 6 ต�าบลบ่อผุด อ�าเภอเกาะสมุย จัหวัดสุราษฎร์ธานี 
84320 โทร.077-245-721-6

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
169 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.074-366-966

โรงพยาบาลนครินทร์
61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-312-800

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
โทร.053-920-300

 
•ได้รับส่วนลด 20% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

5%

10%

5%

10%

ส่วนลด 300บาท

20%

OPD/IPD • ส�าหรับค่ายา
ไม่สามารถใชร่วมกับบัตรส่วนลดอื่นๆได้ และ
ไม่สามารถใช้ได้กับ Package เหมาจ่ายต่างๆ

IPD • ส�าหรับค่าห้อง

OPD • ส�าหรับ ค่ายา ค่า x-ray 
ธรรมดา ค่าตรวจวิเคาระห์ทางห้อง
ปฏิบัติการ (Lab)
กรณีช�าระด้วยบัตรเครดิตต้องมียอดตั้งแต่ 500 
บาท ขึ้นไป

ส�าหรับตรวจ Digital Mammogram 
ราคาปกติ 2,500 บาท ราคาพิเศษ 
2,200 บาท

OPD/IPD 
ส�าหรับค่ารักษาพยาบาล
**ยกเว้นค่าแพทย์, ทันตกรรม,
เลเซอร์ความงาม, และโปรแกรมเหมาจ่าย
ทุกชนิด**

OPD/IPD
ส�าหรับค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 1, 3
และค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่า
ธรรมเนียมแพทย์) **ส่วนลดเป็นไปตาม
เงื่อนไขของโรงพยาบาล**

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

10% 10%

15%

50%

20%

OPD • ส�าหรับค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัย
ทางรังสี ค่าวัคซีนทุกชนิด ส�าหรับค่า
วินิจฉัยโดยพิเศษอื่นๆ

OPD • ส�าหรับค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี
OPD/IPD • ส�าหรับค่าวินิจฉัยโดยพิเศษ
อื่นๆ

IPD • ส�าหรับค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี

IPD • ส�าหรับค่าแพทย์ที่ปรึกษา
ระยะสั้น

IPD
• ส�าหรับค่ายา ค่าวัคซีน ทุกชนิด
• ค่าห้องพักราคา 1,350

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.075-205-555

• ลูกค้าต้องแสดงบัตรของ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด 
  ติดต่อ จนท.ฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลทุกครั้งก่อนช�าระค่ารักษา
  พยาบาลเพื่อรับสิทธิ์ (กรณีไม่แสดงบัตรโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์การ
  รับสิทธิ์ส่วนลดดังกล่าว)
• ได้รับส่วนลด 10%เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

OPD • ส�าหรับค่ายา
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา10%

โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์
เนชั่นแนล
90/2 หมู่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย            
จ.สุราษฎร์ธานี  84320
โทร.077-300-395

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

ส่วนลด 1,600 บาท

ส่วนลด 800 บาท

OPD • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Mammogram
 with Ultrasound Breast ราคาปกติ 4,100 บาท 
ราคาพิเศษ 2,500 บาท

OPD • การตรวจภาวะกระดูกพรุน Bone densitometry
ราคาปกติ 2,500 บาท ราคาพิเศษ 1,700 บาท

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
888 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110 
โทร.032-616-800
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ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/392 อาคารศรีพัฒน์ ถ.อินทวโรรส
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-936-900-1

• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

โรงพยาบาลสยามราษฎร์ 
เชียงใหม่
84/3 ถ.เชียงใหม่-ล�าปาง ต.ช้างเผือก 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.053-411-234

 
• ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

โรงพยาบาลพิษณุเวช
211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร.055-909-000

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น • ได้รับส่วนลดดังนี้เมื่อช�าระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

10%

5%

10%

5%

OPD • ส�าหรับค่ายา
(ไม่รวมยานอกบัญชี)
IPD • ส�าหรับค่าห้อง ค่ายา
ค่าอาหาร (ไม่รวมยานอกบัญชี)

OPD/IPD
ส�าหรับค่ายา

IPD
ค่าห้อง

OPD • ส�าหรับค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 
IPD • ส�าหรับค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 
ค่าห้อง

 
• ได้รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
158 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 
50100 โทร.053-200-002

โรงพยาบาลแม่สอด-ราม
3/24 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด 
จ.ตาก  63110
โทร.055-533-912-4

5%

10%

OPD/IPD
ส�าหรับค่า LAB ค่าตรวจทางห้อง
ปฎิบัติการ

IPD • ส�าหรับค่าห้อง
(ยกเว้นค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทาง
การแพทย์)

ส่วนลด 50 บาท

ส่วนลด 150 บาท

OPD • ส่วนลดค่ายา 50 บาท จากราคาปกติ 1,000 
บาท ราคาพิเศษ 950 บาท

ส่วนลดค่ายา ค่าห้อง ราคาปกติ 3,000 บาท ราคาพเิศษ 
2,850 บาท
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ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�
โทร. 1159

วันจันทร� - วันศุกร�
ยกเว�นวันหยุดนักขัตฤกษ�
เวลา 8.30-19.00น.

รับประกันโทรกลับ (Call Back Service)
บริษัทฯ ทราบวาทุกนาทีของทานนั้นมีคาและเพ�อใหมั่นใจวาจะไมพลาด

ทุกการติดตอ เราจึงเพิ่มบริการ

บร�การครบวงจร
สอบถามขอมูลสิทธิประโยชนในกรมธรรมขอคำแนะนำการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลกรมธรรมการกูเงินในกรมธรรม การเบิกถอนเงินปนผลหรือเงิน

จายคืนสะสม

• รับประกันโทรกลับ โดยหากทานไมสะดวกรอสาย เพียงฝากเบอรติดตอผาน

  1159 เราจะติดตอกลับทานภายใน 1 ช่ัวโมง หรือ

• ขอรับขอมูลผาน Email ผานเว็บไซตบริษัทฯ ไดทุกที่ทุกเวลาที่ทานตองการ

  การันตีติดตอกลับภายในวันทำการถัดไป

เพียงเขาไปที่ www.krungthai-axa.co.th และ คลิก icon Customer Care

ติดตอสอบถาม-แนะนำ ลูกคาสามารถเลือกวิธีการที่ทางลูกคาสะดวกรับบริการ

• บริการโทรกลับ หรือ 

• ขอรับขอมูลผาน Email

ระบุเร�องที่ตองการขอรับบริการ พรอมเบอรโทรศัพท และ Email ลูกคาจะไดรับขอความ

ยืนยันการตอบกลับ



บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจเพ�อกาวเปนบริษัทอันดับหนึ่งในใจ

บัดะระลแศทเะรปบัดะรนใงัทลัวงารบัรดไ ฯทัษิรบหใำทนดเดดโีทจิกรุธนินเำดรากานฒัพรากกาจะลแ ยทไนคงอข

นชเิทาอ ยามกามลกาส

draobgnirpS กาจยีชเอเคาภิมูภบัดะร 7552 ปำจะรปรากิพนคนางงาจรากรากบอกะรปนาถสลัวงาร - 4102

          )ากิรมเอฐัรหส( CLL tnatlusnoC

       - morP htlaeH าขาส drawA pihsruenerpertnE elbisnopseR aisA ลัวงาร otion จาก Enterprise Asia 

งอรคมุคะลแรากิดสัวสมรกกาจ นางงรแอืมฝานฒัพรากมิรสเงสรากนาด นดเีดรากจิกบอกะรปนาถสลัวงาร -       

         แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

2013 - บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเดนประจำป จากคปภ และอันดับ 2 ของโลกในดาน

 าซกอแมุลกกาจมคงัสอ�พเมรรกจิก         

2011 - รางวัลประกาศเกียรติคุณองคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ยษุนมงอขงคนัมมาวค         

      รากงรคโะลแ )RDSINU( ิตาชาชะรปหสงหแิตับิพยัภดลรตสาศธทุยนางกันำส บักมวร าซกอแมุลก -

ะลแ )ISP( นืยงัยงายอยัภนักะรปนาดอืมมวรมาวครากงรคโนใ )PENU( ิตาชาชะรปหสงหแมอลดวแงสิ         

        กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิตตอกย้ำความเปนผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงาน

 ปไอตนืยงัยงายอาคกูลอ�พเติวชีนักะรปรากานฒัพอ�พเิตาชาชะรปหสรากคงอบักมวรดิชลกใงายอ         

Krungthai-AXA Life has received numerous awards and recognitions nationally and

internationally such as.; 

2014 - Asia Disability Matters honoree in workforce category by Springboard

         Consultant LLC (USA)

       - Asia Responsible Entrepreneurship Award in Health Promotion category

         by Enterprise Asia 

       - The Annual Best Employer Award in Employee Skill Development

2013 - The Best Development Life Insurance company from Office of

         Insurance Commission, second place for Corporate

         Responsibility for the AXA Group, 

2011 - Social Contribution for People with Disabilities Award

         and Diversity & Inclusiveness with regards to People

         with Disabilities.

      - The AXA Group works closely with the United

         Nations International Strategy for Disaster

         Reduction (UNISDR) and the United Nations

         Environment Protection (UNEP) on the

         Principles for Sustainable Insurance

         (PSI). Krungthai-AXA Life is also

         closely involved with these UN

         initiatives and has taken the

         lead in Thailand on the PSI. 
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