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ข้อกำ�หนดและเงื่อนไข
(สิทธิพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560)

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

รับส่วนลดพิเศษ
เพียงท่านแสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์

• กรุณาแสดงบัตรประจำาตัวผู้ถือกรมธรรม์ของ 
  บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ณ โรงพยาบาล 
  โรงแรม และร้านอาหารต่างๆ ที่เข้าร่วมรายการกับ
  บริษัทฯ ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง 

• กรุณาชำาระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต (ตามเงื่อนไข
  ของแต่ละรายการ) สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ
  เจ้าของบัตรผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น

• กรณีมีปัญหาในการใช้สิทธิ์ ณ โรงพยาบาล 
  สามารถติดต่อที่ Privileged Line 
  โทร. 02 206 5449 หรือ 02 119 4099 
  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

• กรณีมีปัญหาในการใช้สิทธิ์ ณ โรงแรม สปา 
  และ ร้านอาหาร สามารถติดต่อที่ Call Center 
  โทร. 087 132 6789 หรือ 081 744 1119 
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ
  ส่งเสริมการขายอื่นได้



HOSPITAL
โรงพย�บ�ล



รับส่วนลด 
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำาปีพร้อมนวดสปา โปรแกรม A 
จากราคาปกติ 9,340บาท ราคาพิเศษเพียง 4,000 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำาปีพร้อมนวดสปา โปรแกรม B 
จากราคาปกติ 16,410บาท ราคาพิเศษเพียง 8,000 บาท
• ราคาดังกล่าวสำาหรับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัท 
• ในกรณีผู้เข้ารับการตรวจยกเว้นการตรวจร่างกายบางรายการ 
  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการเต็มจำานวนรายการนั้น 
  เต็มจำานวนตามราคาเหมาจ่าย 
• กรุณางดนำางดอาหาร 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ 
• ศูนย์ตรวจสุขภาพเปิดทำาการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น 

โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม  
จากราคาปกติ 4,000 บาท ราคาพิเศษเพียง 2,800 บาท
วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ 
จากราคาปกติ 14,259บาท ราคาพิเศษเพียง 6,900 บาท 
การทำารากฟันเทียม จากราคาปกติ 65,000 บาท 
ราคาพิเศษเพียง 45,000 บาท  ราคาต่อ1 ซี่  (แถมฟรีคูปองขูดหินปูนและขัดฟัน
มูลค่า 1,200 บาท 1ครั้ง)
ตรวจภูมิแพ้อาหาร (FOOD ALLERGY220-TRIA) 
ราคาปกติ 20,000 บาท ราคาพิเศษเพียง 16,000 บาท
ตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน 
จากราคาปกติ 3,300 ราคาพิเศษเพียง 2,800 บาท 
ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องบนและล่าง 
ราคาปกติ 3,500 บาท ราคาพิเศษเพียง 2,800 บาท 
ตรวจสุขภาพตา 
จากราคาปกติ 1,500 บาท ราคาพิเศษเพียง 800 บาท 
ค่าห้องพัก 10%  สำาหรับผู้ป่วยใน 
ค่ายา 10%   สำาหรับผู้ป่วยใน  

โรงพยาบาลปิยะเวท
998 ถ.ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กทม.
โทร.02 625 6500 / 02  625 6555

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด 5% สำาหรับค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ สำาหรับผู้ป่วยนอก
รับส่วนลด 10% ค่าห้องพัก สำาหรับผู้ป่วยใน 

ศรีพัฒน์ (เชียงใหม่)
110/392 อาคารศรีพัฒน์ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร.053 936 900

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด สำาหรับค่ายา 5% สำาหรับผู้ป่วยนอก  10% สำาหรับผู้ป่วยใน
รับส่วนลด ค่าห้องพัก 10%  สำาหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลราชเวช (เชียงใหม่)
316/1 ถนนเชียงใหม่-ลำาพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร.053 801 999

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 



รับส่วนลด ค่าห้องพัก 10% สำาหรับผู้ป่วยใน, ค่ายา 10%  สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 
888 หมู่ 16 ตำาบลในเมือง อ. เมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร.043 042 888

• ไม่รวมค่าแพทย์และเวชภัณฑ์และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ 
  และค่าตรวจทางห้องวิเคราะห์พิเศษ แพ็คเก็จประกันราคาและโปรโมชั่นพิเศษ 
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด สำาหรับค่ายาและเวชภัณฑ ์10 % สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลบางนา 5  
55 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์  กม.11 บางพลีใหญ่ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โทร.02 138 1155 64

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

รับส่วนลด
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 
จากราคาปกติ 1,800 บาท ราคาพิเศษเพียง 1,260 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ที่มีอายุ 30-40 ปี ผู้บริหารระดับต้น 
จากราคาปกติ 2,820 บาท ราคาพิเศษเพียง 1,974 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ที่มีมากกว่า 40 ปี/ผู้บริหารระดับกลาง  
จากราคาปกติ 5,070 บาท ราคาพิเศษเพียง 3,549 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้บริหารระดับสูง 
จากราคาปกติ 8,950 บาท ราคาพิเศษเพียง 6,265 บาท

โรงพยาบาลราชธานี  
111 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร.035 335 555

• กรุณางดนำา้งดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

รับส่วนลด 10 % เมื่อชำาระด้วยเงินสด และ 5 % เมื่อชำาระด้วยบัตรเครดิต 
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไปโปรแกรม ที่ 1 
ราคาปกติ 2,500 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไปโปรแกรมที่ 2 สำาหรับกลุ่มอายุ 30 ปี ขึ้นไป  
ราคาปกติ 4,500 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไปโปรแกรมที่ 3 สำาหรับกลุ่มผู้หญิงอายุ 50 ปี ขึ้นไป  
ราคาปกติ 8,000 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไปโปรแกรมที่ 4 สำาหรับกลุ่มผู้ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป  
ราคาปกติ 6,350 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำาหรับสุภาพสตรี 
จากราคา 4,477 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำาหรับสุภาพบุรุษ 
จากราคา 4,092 บาท

โรงพยาบาลธนบุรี 2  
43/4 ถ.บรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.
โทร.02 487 2100   หรือสายด่วน 1645

• โปรโมชั่นไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ 
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560



• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

รับส่วนลด 10% ของราคาโปรโมชั่น 
สำาหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 
ราคาโปรโมชั่น 2,900 บาท จากราคาปกติ 3,635 บาท
สำาหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้หญิงที่มีอายุ 30-44  ปี 
ราคาโปรโมชั่น 6,300 บาท จากราคาปกติ 7,795 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ชายที่มีอายุ 30-44  ปี 
ราคาโปรโมชั่น 4,900 บาท จากราคาปกติ 6,095 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้หญิงที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป 
ราคาโปรโมชั่น 7,900บาท จากราคาปกติ 9,845 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ชายที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป 
ราคาโปรโมชั่น 8,200 บาท จากราคาปกติ 10,145 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป/หญิง 
ราคาโปรโมชั่น 10,000บาท จากราคาปกติ 12,445 บาท ทางโรงพยาบาล มอบส่วนลด
พิเศษเพิ่มอีก 10%จากราคาโปรโมชั่น สำาหรับผู้ถือบัตรบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ชายที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป 
ราคาโปรโมชั่น 10,200 บาท จากราคาปกติ 12,745 บาท 
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ราคาโปรโมชั่น 3,200 บาท จากราคาปกติ 3,800 บาท 
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังเบื้องต้น 
ราคาโปรโมชั่น 4,900 บาท จากราคาปกติ 5,790 บาท 
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังช่องท้องส่วนบนโปรแกรม A  
ราคาโปรโมชั่น 7,000 บาท จากราคาปกติ 8,290 บาท 
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังช่องท้องส่วนบนโปรแกรม B  
ราคาโปรโมชั่น 14,000 บาท จากราคาปกติ 16,590บาท 
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังช่องท้องส่วนล่างโปรแกรม A  
ราคาโปรโมชั่น 7,800 บาท จากราคาปกติ 9,190 บาท 
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังช่องท้องส่วนล่างโปรแกรม B  
ราคาโปรโมชั่น 13,400 บาท จากราคาปกติ 15,790 บาท 
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังช่องท้องส่วนล่างโปรแกรม C  
ราคาโปรโมชั่น 13,400บาท จากราคาปกติ 15,790 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพL เบื้องต้นสำาหรับการปวดเศียรเวียนเกล้า 
สำาหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า  30  ป ีราคาโปรโมชั่น 2,100 บาท จากราคาปกติ 2,590 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพLเบื้องต้นสำาหรับการปวดเศียรเวียนเกล้า สำาหรับผู้ที่มีอายุ  
30-40  ปี ราคาโปรโมชั่น 2,200 บาท จากราคาปกติ 2,790 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพL เบื้องต้นสำาหรับการปวดเศียรเวียนเกล้า 
สำาหรับผู้ที่มีอายุ  45  ปีขึ้นไป ราคาโปรโมชั่น 2,500 บาท จากราคาปกติ 3,090 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพLเบื้องต้นสำาหรับการปวดเศียรเวียนเกล้า 
สำาหรับผู้ที่มีอายุ  55  ปีขึ้นไป ราคาโปรโมชั่น 2,900 บาท จากราคาปกติ 3,590 บาท

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์   
99/9 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี 
โทร.032 417 070 9



รับส่วนลด
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
จากราคาปกติ 5,500 บาท ราคาพิเศษเพียง 3,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้ชาย 
จากราคาปกติ 3,500 บาท ราคาพิเศษเพียง 2,960 บาท 
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิง 
จากราคาปกติ 3,500 บาท ราคาพิเศษเพียง 2,960 บาท

โรงพยาบาลศิครินทร์ 
10 ถนนศรีนครินทร์  แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
โทร.02 366 9900

• งดนำา้งดอาหารก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด ค่าห้องพัก 5% สำาหรับผู้ป่วยใน 
รับส่วนลด ค่ายา 5 % สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเอกชล 1 
68/3 ถนนพระยาสัจจา ตำาบลบ้านสวน อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
โทร.038 273 840 7 / 038 939 999

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด ค่าห้องพัก 5% สำาหรับผู้ป่วยใน 
รับส่วนลด ค่ายา 5 % สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเอกชล 2 
31/2 ถนนอ่างศิลา ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทร.038 939 888

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด ค่ายา 10 % สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เมื่อชำาระเป็นเงินสด

โรงพยาบาลมงกุฎระยอง 
149/1 ถนนมาบยา  อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทร.038 682 1369

• ไม่รวมค่าแพทย์,ค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย,ค่าล้างไต,ค่าทันตกรรม
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด โปรแกรมตรวจสุขภาพ VIP สำาหรับสุภาพบรุษ จากราคาปกติ 7,700 บาท พิเศษเพียง 6,930 บาท 

รับส่วนลด โปรแกรมตรวจสุขภาพ VIP สำาหรับสุภาพสตรี จากราคาปกติ 10,000 บาท พิเศษเพียง 9,000 บาท 

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 
61/39 ถนนโคกขัน  ต.ทับเที่ยง อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร.075 218 988

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 5% สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกนอก 
รับส่วนลด ค่าห้องพักจำานวน 5% สำาหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 
157/16-19 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร.053 200 002

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 



รับส่วนลด โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน จากราคา 2,000 บาท ลดเหลือ 850 บาท

คลินิกสยามอินเตอร์เนช่ันเนล 
172 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี  ตำาบลป่าตอง อ.กระทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร.076 344 191

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด
แพ็คเก็จวิ่งสายพาน จากราคาปกติ 3,700 บาท ราคาพิเศษเพียง 2,800 บาท (รวม
ค่าแพทย์และบริการ) 
วัคซีน HPV 4 สายพันธ์ุ จากราคา 8,200 บาท ราคาพิเศษเพียง 6,500 บาท (ไม่รวม
ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล) 
รากฟันเทียม OSSTEM (KOREA) ราคา 35,000บาท ราคาต่อซี่  แถมฟรีขูดหินและ
ขัดฟันมูลค่า 1,500 บาท 
รากฟันเทียม/ซี่ STRAUMANN (SWISS) ราคา 55,000บาท แถมฟรีขูดหินและขัด
ฟันมูลค่า 3,000บาท ( 2 ครั้ง) 
โปรแกรม LADY SECRET PROGRAM จาก 30,000 บาท ราคาพิเศษเพียง 25,000 
บาท
ตรวจสแกนจอตา (โรคจอประสาทตาเสื่อม) จากราคา 1,500 บาท ราคาพิเศษเพียง 
1,200 บาท

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล 
362 ถ.พระรามที่ 2  แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
โทร.02 877 1111

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด
ค่าห้องพัก 10% เมื่อชำาระเป็นเงินสด 
ค่ายา 10% เมื่อชำาระเป็นเงินสด 
ค่าห้องพักจำานวน 5% เมื่อชำาระด้วยบัตรเครดิต 
ค่ายา 5%  เมื่อชำาระด้วยบัตรเครดิต 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ KRUNGTHAI - AXA จำานวน 15 รายการ ราคาพิเศษสุด 
จากราคา 2,500 บาท เมื่อชำาระป็นเงินสด 

โรงพยาบาลนนทเวช 
30/8 ถ. งามวงศ์วาน บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร.02 596 7888

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด ค่ายา  5% สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
รับส่วนลด ค่าห้อง  10 % สำาหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลพิษณุเวช 
211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทร.055 909 000

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 



รับส่วนลด
ค่าห้องพักจำานวน 10% สำาหรับผู้ป่วยใน เมื่อชำาระด้วยเงินสด 
ค่าห้องพักจำานวน 5% สำาหรับผู้ป่วยใน เมื่อชำาระด้วยบัตรเครดิต 
ค่ายาจำานวน 10% เมื่อชำาระด้วยเงินสด 
ค่ายาจำานวน 5% เมื่อชำาระด้วยบัตรเครดิต 
ค่าห้องปฎิบัติการ 5% เมื่อชำาระด้วยบัตรเครดิต 
ค่าห้องปฎิบัติการ 10% เมื่อชำาระด้วยเงินสด 

รับส่วนลด 10% เมื่อชำาระด้วยเงินสด และ 5% เมื่อชำาระด้วยบัตรเครดิต  
สำาหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพดังต่อไปนี้ 
โปรแกรมตรวจสุขภาพชุดเริ่มต้น ปกติราคา 1,790 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพชุดมาตราฐาน ปกติราคา 3,590 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชายที่มีอายุ 31-39 ปี ปกติราคา 5,990 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงที่มีอายุ 31-39 ปี ปกติราคา 8,590 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชายที่มีอายุ 40-59 ป ีปกติราคา 7,750 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงที่มีอายุ 40-59 ปี ปกติราคา 9,990 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ปกติราคา10,550 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ปกติราคา 12,990 บาท 

รับส่วนลด 5% โปรแกรมตรวจสุขภาพชุดเริ่มต้น ปกติราคา 1,790 บาท เมื่อชำาระด้วย
บัตรเครดิต

โรงพยาบาลคามิลเลียน  
423 ซ.ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55  เขตวัฒนา กทม.
โทร.02 185 1444

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด 30% 
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป พร้อมคูปองอาหารเช้าฟรี 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ชายที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ราคาปกติ 3,800 บาท พร้อม
คูปองอาหารเช้าฟรี 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้หญิงที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ราคาปกติ 4,000 บาท 
พร้อมคูปองอาหารเช้าฟรี 
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำาหรับสุภาพบุรุษ ราคาปกติ 2,200 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำาหรับสุภาพสตร ีราคาปกติ 2,500 บาท 
โปรแกรมตรวจสารบ่งชี้มะเร็งสำาหรับท่านสุภาพบุรุษ จากราคา 2,200 บาท 
โปรแกรมตรวจสารบ่งชี้มะเร็งสำาหรับท่านสุภาพสตร ีจากราคา 2,200 บาท 

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

• ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 



รับส่วนลด
ค่ายา 5% สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เมื่อชำาระด้วยบัตรเครดิต 
ค่ายา 10% สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเมื่อชำาระเป็นเงินสด 
ค่าห้องพัก 5% สำาหรับผู้ป่วยในเมื่อชำาระด้วยบัตรเครดิต 
ค่าห้องพัก 10% สำาหรับผู้ป่วยในเมื่อชำาระเป็นเงินสด

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
151 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 
โทร.039 344 339, 039 605 666

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด 10% สำาหรับศูนย์ความงาม SEI เมื่อชำาระด้วยเงินสด

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล  อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร.038 320 300 99

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด 
ค่าห้อง 10 % สำาหรับผู้ป่วยใน 
ค่ายา 10 % สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
โปรแกรมฝังเข็ม ราคาพิเศษเพียง 800 บาท จากปกติ 1,000 บาท

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนช่ันแนล
25/25 หมู่ 6 ตำาบลบ่อผุด อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทร.077 245 721 6

รับส่วนลด 
10% สำาหรับ SPA TREATMENT ทุกรายการ 
5% สำาหรับการอุดฟัน 
5% สำาหรับการถอนฟัน 
5% สำาหรับการขูดหินปูน 
5% สำาหรับการรักษารากฟัน

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
5/84 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
โทร.02 975 6700

• ยกเว้นค่าหัตถการทางการแพทย์ 
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลดค่ายา 10% สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
รับส่วนลดค่าห้อง 10% สำาหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลภัทรธนบุรี 
32/410 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
โทร.02 901 8400 8

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 



• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

รับส่วนลด 
10% สำาหรับค่ายา เมื่อชำาระด้วยเงินสด 
10% สำาหรับค่า LAB และ CHEST X-RAY เมื่อชำาระด้วยเงินสด 
5% สำาหรับค่ายา เมื่อชำาระด้วยบัตรเครดิต 
5% สำาหรับค่า LAB และ CHEST X-RAY เมื่อชำาระด้วยบัตรเครดิต 
15% สำาหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ STANDARD A 
สำาหรับผู้ชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี ราคาปกติ 2,400 บาท 
15% สำาหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ STANDARD A 
สำาหรับผู้หญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี ราคาปกติ 2,400 บาท 
15% โปรแกรมตรวจสุขภาพ STANDARD B 
สำาหรับผู้ชายอายุน้อยกว่า 30 ป ีราคาปกติ 3,900 บาท 
15% โปรแกรมตรวจสุขภาพ STANDARD B สำาหรับผู้หญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี 
ราคาปกติ 3,900 บาท 
15% โปรแกรมตรวจสุขภาพ STANDARD C  สำาหรับผู้ชายอายุ 30 ปีขึ้นไป 
ราคาปกติ 6,000 บาท 
15% โปรแกรมตรวจสุขภาพ STANDARD C สำาหรับผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป 
ราคาปกติ 6,000 บาท 
15% โปรแกรมตรวจสุขภาพ STANDARD PLUS สำาหรับผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป 
ราคาปกติ 7,100 บาท 
15% โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE สำาหรับผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป 
ราคาปกติ 7,800 บาท 
15% โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE สำาหรับผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป 
ราคาปกติ 8,300 บาท 
15% โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE PLUS สำาหรับผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป 
ราคาปกติ 12,000 บาท

โรงพยาบาลวิภาวดี  
51/3 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว จตุจักร กทม. 
โทร. 02  561 1111

รับส่วนลด 10% สำาหรับค่ารักษาพยาบาลสำาหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลหริบุญชัย
109-111 หมู่ 4 ถ.ลำาพูน-บ้านธิ ต.บ้านกลาง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน 
โทร.053 581 600 4

• ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์ 
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด ค่าห้อง 10 % สำาหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลศรีสวรรค์
33/64 ถ.ดาวดึงส์  อำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
โทร.056 221 222

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560



รับส่วนลด 
ค่าห้อง 10% สำาหรับผู้ป่วยใน 
10% สำาหรับค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRIVILEGED LIFE จากราคา 2,600 บาท ราคาพิเศษเหลือ
เพียง 2,340 บาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ (หาดใหญ่)
75 ถนนเพชรเกษม ซอย 15  อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โทร.074 272 800

• กรุณาตอบยืนยันการตรวจสุขภาพล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการก่อน  1 สัปดาห์ 
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด โปรแกรมตรวจสุขภาพดีกับ KRUNGTHAI-AXA จากราคาปกติ 2,766 บาท 
ราคาพิเศษเพียง 1,660 บาท

โรงพยาบาลมิชช่ัน
430 ถนนพิษณุโลก สี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม.
โทร.02 282 1100

• กรุณางดนำา้งดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง 
• สำาหรับผู้รับบริการชำาระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น 
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

รับส่วนลด ค่ายา 5% สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
รับส่วนลด ค่าห้อง 5% สำาหรับผู้ป่วยใน

• ยกเว้นรายการยาพิเศษ
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

โรงพยาบาลบีแคร์
29 หมู่ที่ 6  ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
โทร.02 523 3359 71

รับส่วนลด แพ็คเก็จ V PROGRAM (ทำาหน้าเรียว) จากราคา 15,000 บาท 
ราคาพิเศษเพียง 9,900 บาท 
รับส่วนลด แพ็คเก็จ BLINK AND GLOW PLUS (โปรแกรมหน้าใส/จำานวน 5 ครั้ง) 
จากราคา 15,000 บาท ราคาพิเศษเพียง 9,900 บาท

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

เซเว่นพลัส คลีนิค
589-589/1 อาคารธรรมรักษ์ ซอยพระรามเก้า 51 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 
โทร.02 877 1111

รับส่วนลด ค่าห้อง 10% สำาหรับผู้ป่วยใน 
รับส่วนลด ค่ายา 10% สำาหรับผู้ป่วยนอก

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

โรงพยาบาล ป.รวมแพทย์ 
45-53 ถนนไชยรงค์  ตำาบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร.044 251 070 2



รับส่วนลด
โปรแกรมตรวจ DIGITAL MAMMOGRAM และ ULTRA SOUND สำาหรับผู้หญิงที่
มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จากราคาปกติ 4,500 บาท ราคาพิเศษเพียง 2,500 บาท 
โปรแกรมตรวจ DIGITAL MAMMOGRAM และ ULTRA SOUND สำาหรับผู้หญิงที่
มีอายุไม่เกิน 35 ปีขึ้นไป จากราคาปกติ 2,500 บาท ราคาพิเศษเพียง 1,500 บาท  

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
337, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำาเหร่ เขตธนบุรี กทม.
โทร.02 438 9000

รับส่วนลด 10% สำาหรับศูนย์ความงาม CMC ทุกรายการ 

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ 
21 ถนนนันทาราม  ต.หายยา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.053 270 145 50

รับส่วนลด
โปรแกรมตรวจสุขภาพมาตราฐาน จากราคา 1,800 บาท ลดเหลือ 1,260 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ทีมี อายุ 30-40 ปี จากราคา 2,820 บาท 
ลดเหลือ 1,974 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ทีมีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป จากราคา 5,070 บาท 
ลดเหลือ 3,549 บาท 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ทีมีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป (สำาหรับผู้ที่ต้องการ
ตรวจละเอียด)  จากราคา 8,950 บาท ลดเหลือ 6,265 บาท  

• กรุณางดนำางดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

โรงพยาบาลราชธานี  (อยุธยา)
111 หมู่ 3 ตำาบล คลองสวนพลู อำาเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร.035 335 555

รับส่วนลด 10 % 
โปรแกรมตรวจสุขภาพมาตราฐานชาย จากราคาปกติ  2,750 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพมาตราฐานหญิง จากราคาปกติ  2,750 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ จากราคาปกติ 2,990 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า50 ปีขึ้นไป 
จากราคาปกติ 3,820 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
จากราคาปกติ 4,720 บาท

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง
158/1 ถนนราษฎร์ประสิทธิ ตำาบลแม่กลอง อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร.034 715 001 5



รับส่วนลด 10% ค่ายา ค่า X-RAY  ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ (LAB) 
สำาหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

โรงพยาบาลลาดพร้าว
2699 ถนนลาดพร้าว  เแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 
โทร.02 530 2556

รับส่วนลด ค่าห้อง 10% สำาหรับผู้ป่วยใน 
รับส่วนลด ค่ายา 5% สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

โรงพยาบาลพระราม 9
99 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
โทร.02 202 9999

รับส่วนลด โปรแกรมตรวจสุขภาพ 16 รายการ จากราคาปกติ  6,178 บาท 
ราคาพิเศษเพียง  2,500  บาท 

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 
44 หมู่ 4   ถนนแจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โทร.053 801 999

รับส่วนลด ค่าห้อง 5% สำาหรับผู้ป่วยใน 
รับส่วนลด ค่ายา 5% สำาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

โรงพยาบาลกรุงไทย
56/96  หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร.02 582 2299

รับส่วนลด แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน CLUB MED PHUKET / CULB ROOM 
ราคาเริ่มต้น 5,500 บาท ราคาปกติ 8,900 บาท

• วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

คลับเมด ภูเก็ต 
ฮอล์ลิเดย์ วิลล่า เลขที่ 3  ถนนกะตะ (หาดกะรน)  อำาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร.076 330 455



บริก�รครบวงจร
สอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์ในกรมธรรม์ขอคำาแนะนำาการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลกรมธรรม์ การกู้เงินในกรมธรรม์ การเบิกถอนเงินปันผลหรือ

เงินจ่ายคืนสะสม

รับประกันโทรกลับ (Call Back Service) 

บริษัทฯ ทราบว่าทุกนาทีของท่านนั้นมีค่า และเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พลาด

ทุกการติดต่อ เราจึงเพิ่มบริการ

ศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์ 
โทร.1159

เพียงเข้าไปที่ www.krungthai-axa.co.th และคลิก icon ติดต่อเรา

ท่านสามารถเลือกวิธีการที่ทางท่านสะดวกรับบริการ

• บริการโทรกลับ หรือ

• ขอรับข้อมูลผ่าน Email

ระบุเรื่องที่ต้องการขอรับบริการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และ Email 

ท่านจะได้รับข้อความยืนยันการตอบกลับ

• รับประกันโทรกลับ โดยหากท่านไม่สะดวกรอสาย 
  เพียงฝากเบอร์ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1159 
  เราจะติดต่อกลับท่านเพื่อให้บริการ หรือ

• ขอรับข้อมูลผ่านอีเมล ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ได้ทุกที่
  ทุกเวลาที่ท่านต้องการ



บร�ษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9  อาคาร  จี ทาวเวอร  แกรนด รามา 9  ชั้น  1, 20-27 ถนน พระราม  9
แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310
ศูนยลูกคาสัมพันธ 1159
www.krungthai-axa.co.th

พร�ว�ลเลจ ไลฟ
2560




