
พร�ว�ลเลจ ไลฟ� 2561



51/3 ถนนงามวงศ�วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กทม. โทร 02 561 1111

โรงพยาบาลว�ภาวดี
4/29  หมู�ที่ 10 ถนนศร�นคร�นทร� แขวงบางนา 
เขตบางนา กทม.  โทร 02 366 9900

โรงพยาบาลศิคร�นทร�

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect Plus (หญิง)  
ราคาพ�เศษเพ�ยง 28,025 บาท จากราคาปกติ  29,500 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect Plus (ชาย)  
ราคาพ�เศษเพ�ยง 22,800 บาท จากราคาปกติ 24,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect-A  (หญิง)  
ราคาพ�เศษเพ�ยง 21,660 บาท จากราคาปกติ 22,800 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect-A  (ชาย)  
ราคาพ�เศษเพ�ยง 16,150 บาท จากราคาปกติ 17,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect-B  (หญิง)  
ราคาพ�เศษเพ�ยง 13,015 บาท จากราคาปกติ 13,700 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect-B  (ชาย) 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 9,975 บาท จากราคาปกติ 10,500 บาท 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect-C (หญิง)  
ราคาพ�เศษเพ�ยง 6,935 บาท จากราคาปกติ 7,300 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect-C (ชาย)  
ราคาพ�เศษเพ�ยง 6,935 บาท จากราคาปกติ 7,300 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Light Program (หญิง)  
ราคาพ�เศษเพ�ยง 4,465 บาท จากราคาปกติ 4,700 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Light Program (ชาย)  
ราคาพ�เศษเพ�ยง 4,275 บาท จากราคาปกติ 4,500 บาท

151 หมู� 7 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุร� 
จ.จันทบุร� โทร 039 605 666

โรงพยาบาลสิร�เวชจันทบุร�

ส�วนลด 10 % เม่ือชำระด�วยเง�นสด
สำหรับค�ายา (สำหรับผู�ป�วยนอก, ผู�ป�วยใน) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน) 

ส�วนลด 5 % เม่ือชำระด�วยบัตรเครดิต
สำหรับค�ายา (สำหรับผู�ป�วยนอก, ผู�ป�วยใน) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน)

พร�ว�ลเลจ ไลฟ�
2561 โรงพยาบาล

HOSPITAL

ส�วนลด10 %  เม่ือชำระด�วยเง�นสด 
สำหรับค�ายา ค�า Lab และ Chest X-Ray

ส�วนลด 5% เม่ือชำระด�วยบัตรเครดิด 
สำหรับค�ายา ค�า Lab และ Chest X-Ray 

รับส�วนลด 10%  สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพดังต�อไปน้ี
(กรุณางดน้ำและอาหารก�อนเข�ารับการตรวจอย�างน�อย 8-12 ชั่วโมง )
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard A (ชาย) อายุน�อยกว�า 30 ป� 
ราคา 2,400 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard A (หญิง) อายุน�อยกว�า 30 ป� 
ราคา 2,400 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard B (ชาย) อายุน�อยกว�า 30 ป� 
ราคา 3,900 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard B (หญิง) อายุน�อยกว�า 30 ป� 
ราคา 3,900 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard C (ชาย) อายุ 30 ป�ข� ้นไป 
ราคา 6,000 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard C (หญิง) อายุ 30 ป�ข� ้นไป 
ราคา 6,000 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard Plus (หญิง) อายุ 30 ป�ข� ้นไป 
ราคา 7,100 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (ชาย) อายุ 40 ป�ข� ้นไป 
ราคา 7,800 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (หญิง) อายุ 40 ป�ข� ้นไป 
ราคา 8,300 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive Puls (หญิง) อายุ 40 ป�ข� ้นไป 
ราคา 12,000 บาท
แพคเกจทันตกรรมสำหรับการข�ดหินปูน ราคาพ�เศษเพ�ยง 900

ส�วนลด 10% เม่ือชำระด�วยเง�นสด 
เมื่อสมัครสมาชิกฟ�ตเนสรายป�ราคา 12,600 บาท 

222 ถนนเพชรเกษม  ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีร�ขันธ� โทร 032 532 576-80

โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

แพคเกจตรวจสุขภาพ (สำหรับผู�ที่มีอายุน�อยกว�า 35 ป�) 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,500 บาท

แพคเกจตรวจสุขภาพ (สำหรับผู�ที่มีอายุ 35 ป� ข� ้นไป)
ราคาพ�เศษเพ�ยง 5,400 บาท



362 ถนนพระรามที่ 2  แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กทม. โทร 02 877 1111

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 
อินเตอร�เนชั่นแนล

Lady Check  : AXA Privilege Program ตรวจมะเร็งเต�านม 
Digital Mammogram  with US Breast  
ราคาพ�เศษเพ�ยง 3,100 บาท
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคทางตา เบื้องต�น AXA Privilege Program 
ราคาพ�เศษเพ�ยง  1,400 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต�น AXA Privilege Program 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 1,100 บาท 

โปรแกรมวัคซีนผู�สูงอายุ AXA Privilege Program  ชุด A 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 8,800 บาท

โปรแกรมวัคซีนผู�สูงอายุ AXA Privilege Program ชุด B 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 3,900 บาท 

โปรแกรมวัคซีนผู�สูงอายุ AXA Privilege Program ชุด C 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 3,200 บาท

โปรแกรมวัคซีนผู�สูงอายุ AXA Privilege Program ชุด D 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 3,500 บาท

แพคเกจรากฟ�นเทียม AXA Privilege Program จากประเทศเกาหลี 
ราคาพ�เศษเพ�ยง  39,000 บาท

แพคเกจฉีดน้ำเลี้ยงข�อเข�า  Hyalgan (3เข็ม) AXA Privilege Program 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 14,900 บาท

ส�วนลด10 % สำหรับค�ายา ค�าห�อง (สำหรับผู�ป�วยใน)  ยกเว�นยาพ�เศษ

ส�วนลด 10% ค�าทันตกรรม เฉพาะข�ด อุด ถอน

123 หมู�ที่  26 ถนนพหลโยธิน ต.รอบเว�ยง 
อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053 719 719

โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร� 

ส�วนลด 2 % ค�ายา เม่ือชำระด�วยบัตรเครดิต สำหรับผู�ป�วยนอก 

ส�วนลด 5% ค�ายา เม่ือชำระด�วยเง�นสด สำหรับผู�ป�วยนอก 

ส�วนลด 10 % สำหรับโปรแกรมดังต�อไปน้ี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Annual Check Up)  
จากราคาปกติ 2,999 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Platinum Check Up-สุภาพสตร�)  
จากราคา 21,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Platinum Check Up-สุภาพบุรุษ)  
จากราคา 20,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Gold Check Up-สุภาพสตร�)  
จากราคา 5,999 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Platinum Check Up-สุภาพบุรุษ)  
จากราคา 5,999 บาท

423 ซอยทองหล�อ ถนนสุข�มว�ท 55 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กทม. โทร 02 185 1444

โรงพยาบาลคามิลเลียน

ส�วนลด 10% (สำหรับผู�ป�วยนอก) เม่ือชำระด�วยเง�นสด
สำหรับค�ายา การตรวจสุขภาพประจำป� (สำหรับโปรแกรมหลัก
ในโรงพยาบาลและยกเว�นโปรแกรมโปรโมชั่นต�างๆของโรงพยาบาล)
ค�าตรวจทางห�องปฏิบัติการ ค�าอุดฟ�น ถอนฟ�น ข�ดหินปูน 
เคลือบฟลูออไรด� และค�าห�อง 

ส�วนลด 5%   (สำหรับผู�ป�วยนอก) เม่ือชำระด�วยบัตรเครดิต 
สำหรับค�ายา  การตรวจสุขภาพประจำป� (สำหรับโปรแกรมหลัก
ในโรงพยาบาลและยกเว�นโปรแกรมโปรโมชั่นต�างๆของโรงพยาบาล) 
ค�าตรวจทางห�องปฏิบัติการ ค�าอุดฟ�น ถอนฟ�น ข�ดหินปูน 
เคลือบฟลูออไรด� และค�าห�อง 

ส�วนลด 20 % สำหรับค�า Lab / X-Ray 
กรณีตรวจสุขภาพเพ��มจากโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ราคาพ�เศษโครงการ AXA Privileged 2018 

43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน� 
เขตทว�วัฒนา กทม. โทร 02 487 2100

โรงพยาบาลธนบุร� 2

ส�วนลด 10% เม่ือชำระด�วยเง�นสด และ 
ส�วนลด 5% เม่ือชำระด�วยบัตรเครดิต
โปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรม 1 (สำหรับบุคคลท่ัวไป) 
จากราคาปกติ  2,700 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรม 2 (สำหรับกลุ�มท่ีมีอายุ 30 ป�ข�น้ไป ) 
จากราคาปกติ  4,900 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรม 3 (สำหรับผู�หญิงท่ีมีอายุ 50 ป�ข�น้ไป) 
จากราคาปกติ  8,650 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรม 4 –VIP (สำหรับผู�หญิงท่ีมีอายุ 50 ป�ข�น้ไป) 
จากราคาปกติ   10,150 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรม 5 –VIP (สำหรับผู�ชายท่ีมีอายุ 50 ป�ข�น้ไป) 
จากราคาปกติ  6,850 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพก�อนแต�งงาน (ราคาสำหรับสุภาพสตร�) 
จากราคาปกติ  4,800 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก�อนแต�งงาน (ราคาสำหรับสุภาพบุรุษ) 
จากราคาปกติ  4,300 บาท
 
ราคานี้ไม�รวมค�าแพทย�, ค�าบร�การโรงพยาบาล และไม�สามารถ
ใช�สิทธิร�วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได�

พร�ว�ลเลจ ไลฟ�
2561 โรงพยาบาล
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432 ถนนงามวงศ�วาน ต.บางเขน อ.เมือง 
จ.นนทบุร� โทร 02 596 7888

โรงพยาบาลนนทเวช
132/215 หมู�ที่ 3 ถนนแจ�งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร� โทร 02 960 9655-9

โรงพยาบาลว�ภาราม ปากเกร็ด

ส�วนลด 10% เม่ือชำระด�วยเง�นสด 
สำหรับค�ายา ค�าห�องพัก ค�าตรวจ LAB / X ray (สำหรับผู�ป�วยใน) 

ส�วนลด 5 % เม่ือชำระด�วยบัตรเครดิต 
สำหรับค�ายา (สำหรับผู�ป�วยนอก) 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  Healthy & Happy AXA 
ราคาพ�เศษ 2,500 บาท

74/5 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อ�อมน�อย อ.กระทุ�มแบน 
จ.สมุทรสาคร  โทร 02 441 7899 

โรงพยาบาลว�ชัยเวช
อินเตอร�เนชั่นแนล อ�อมน�อย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Special Health Check Up) 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,500 บาท จากราคาปกติ 6,500 บาท 

โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)  

ราคาพ�เศษเพ�ยง 999 บาท จากราคาปกติ 1,510 บาท 

โปรแกรมตรวจเอกซเรย�แมมโมแกรมและอัลตราซาวด� 

ราคาพ�เศษเพ�ยง  2,800 บาท จากราคาปกติ 3,500 บาท  

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Special Health Check Up) 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,500 บาท จากราคาปกติ 6,500 บาท 

โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)  

ราคาพ�เศษเพ�ยง 999 บาท จากราคาปกติ 1,510 บาท 

โปรแกรมตรวจเอกซเรย�แมมโมแกรมและอัลตราซาวด� 

ราคาพ�เศษเพ�ยง  2,800 บาท จากราคาปกติ 3,500 บาท  

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Special Health Check Up) 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,500 บาท จากราคาปกติ 6,500 บาท 

โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)  

ราคาพ�เศษเพ�ยง 999 บาท จากราคาปกติ 1,510 บาท 

โปรแกรมตรวจเอกซเรย�แมมโมแกรมและอัลตราซาวด� 

ราคาพ�เศษเพ�ยง  2,800 บาท จากราคาปกติ 3,500 บาท  

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Special Health Check Up) 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,500 บาท จากราคาปกติ 6,500 บาท 

โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)  

ราคาพ�เศษเพ�ยง 999 บาท จากราคาปกติ 1,510 บาท 

โปรแกรมตรวจเอกซเรย�แมมโมแกรมและอัลตราซาวด� 

ราคาพ�เศษเพ�ยง  2,800 บาท จากราคาปกติ 3,500 บาท  

ส�วนลด 10% เม่ือชำระด�วยเง�นสด 
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน) 

ส�วนลด 5 % เม่ือชำระด�วยบัตรเครดิต 
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน) 

93/256 หมู� 7 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท�าทราย อำเภอเมือง
จ.สมุทรสาคร  โทร 034 410 700-6

โรงพยาบาลว�ชัยเวช
อินเตอร�เนชั่นแนล สมุทรสาคร

พร�ว�ลเลจ ไลฟ�
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456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค�างพลู 
เขตหนองแขม กทม. โทร 02 441 6999

โรงพยาบาลว�ชัยเวชอินเตอร�เนช่ันแนล 
หนองแขม

240/1-7 ถนนจรัญสนิทวงศ� แขวงบ�านช�างหล�อ 
เขตบางกอกน�อย กทม. โทร 02 412 0055-60

โรงพยาบาลว�ชัยเวช 
แยกไฟฉาย 



88/8 หมู�ที่ 6 ถนนซุปเปอร�ไฮเวย� อ.เมือง 
จ.เชียงใหม� โทร 052 089 888

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม�
158 หมู�ที่ 10 ถนนเชียงใหม�-ฮอด ต.ป�าแดด 
อ.เมือง จ.เชียงใหม� โทร 053 200 002

โรงพยาบาลเชียงใหม�ใกล�หมอ

แพคเกจเวชศาสตร�ชะลอวัยและความงาม (Treatment Mask ) 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 450 บาท
แพคเกจเวชศาสตร�ชะลอวัยและความงาม 
Vitamin Infusion จำนวน 1 ครั้ง  
ราคาพ�เศษเพ�ยง 1,000 บาท
แพคเกจเวชศาสตร�ชะลอวัยและความงาม 
Treatment Mask จำนวน 5 ครั้ง 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 1,900 บาท
แพคเกจเวชศาสตร�ชะลอวัยและความงาม 
Vitamin Infusion จำนวน 5 ครั้ง 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 4,900 บาท / แถมฟร� Mask 3 คร้ัง 

ส�วนลด 5 %  
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน) 

แพคเกจตรวจมวลกระดูก (กระดูกสะโพก,กระดูกกสันหลัง,กระดูกปลายแขน) 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,500 บาท จากราคาปกติ 3,300 บาท   

โปรแกรมตรวจแอกซเรย�และอัลตร�าซาวด�เต�านม
ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,660 บาท จากราคาปกติ 3,200 บาท 

111/5 ถนนเอเชีย 1 หมู�ที่ 13  ต.สันทราย อ.เมือง 
จ.เชียงราย โทร 053 910 999

โรงพยาบาลเกษมราษฎร� ศร�บุร�นทร�

ส�วนลด 10  % 
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน) 

แพคเกจตรวจมะเร็งเต�านม Digital Mammogram   
ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,700 บาท จากปกติราคา 3,500 บาท 

แพคเกจ Healthy Heart 1 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 4,000 บาท จากปกติราคา 4,900 บาท 

แพคเกจตรวจสุขภาพ 
(โปรแกรมอุ�นใจวัยทำงานสำหรับผู�ที่มีอายุมากกว�า 35 ป�ข�้นไป ) 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 3,650  บาท จากปกติราคา 4,000 บาท       

337 ถนนสมเด็จพระเจ�าตากสิน แขวงสำเหร� 
เขตธนบุร� กทม. โทร 02 438 9000

โรงพยาบาลสมิติเวช
ธนบุร�

โปรแกรมทดสอบสารก�อภูมิแพ�ในอาหารทะเลและทางผิวหนัง 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 500 บาท จากราคาปกติ 1,500 บาท

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต�านมดิจ�ตอลแมมโมแกรม 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 1,990 บาท จากราคาปกติ 4,500 บาท   

พร�ว�ลเลจ ไลฟ�
2561 โรงพยาบาล

HOSPITAL

8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจ�มจอมพล อ.ศร�ราชา 
จ.ชลบุร� โทร 038 320 300

โรงพยาบาลสมิติเวช
ศร�ราชา

ส�วนลด 10 % 
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก)
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน) 
ส�วนลดจะยกเว�นยาพ�เศษ 

44 หมู�ที่ 4 ถนนแจ�งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร� โทร 02 836 9999

โรงพยาบาลเว�ลด�เมดิคอล

ส�วนลด 10% เมื่อชำระด�วยเง�นสด 
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน) 

ส�วนลด 5% เมื่อชำระด�วยบัตรเครดิต 
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน) 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Samart Health 1) 
ลดพ�เศษเหลือเพ�ยง 2,500 บาท  จากราคาปกติ 5,290 บาท 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Samart Health 2) 
ลดพ�เศษเหลือเพ�ยง 5,000 บาท   จากราคาปกติ 9,170 บาท 



44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ต.ว�ชิต อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต โทร 076 361 888

โรงพยาบาลสิร�โรจน� 
อินเตอร�เนชั่นเเนล 

25/25 หมู�ที่ 6   ต.บ�อผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร�ธานี  โทร 077 332 654-5

โรงพยาบาลไทย
อินเตอร�เนชั่นแนล

แพคเกจวัคซีนป�องกันมะเร็งปากมดลูก 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 6,500 บาท 

แพคเกจเวชศาสตร�ชะลอวัยและความงาม (Jet Peel ) 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 1,500 บาท

แพคเกจเวชศาสตร�ชะลอวัยและความงาม (Dermashock) 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,000 บาท

แพคเกจเวชศาสตร�ชะลอวัยและความงาม (Women Perfect Balance ) 
ราคาพ�เศษเพ�ยง 5,500 บาท 

ส�วนลด 5 %  เม่ือชำระด�วยบัตรเครดิต
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยนอก) 

ส�วนลด 10 % เม่ือชำระด�วยบัตรเครดิต 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน) 

943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน 
เขตพญาไท กทม. โทร 02 617 2444

โรงพยาบาลพญาไท 2

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงานชาย 18 รายการ 
จากราคา 9,740 บาท ราคาพ�เศษเพ�ยง 4,500 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงานหญิง 18 รายการ 
จากราคา 9,740 บาท ราคาพ�เศษเพ�ยง 4,500 บาท

2677 ถนนพัฒนาการ  51 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กทม. โทร 02 722 2500

โรงพยาบาลว�ภาราม

ส�วนลด 10% เมื่อชำระด�วยเง�นสด 
ส�วนลด 5% เมื่อชำระด�วยบัตรเครดิต
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก)  
ค�า LAB / X-Ray และค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน)

56/96 หมู�ที่ 5 ถนนติวานนท� ต.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร� โทร 02 582 2299

โรงพยาบาลกรุงไทย

ส�วนลด 5% เม่ือชำระด�วยเง�นสด และบัตรเครดิต
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน)
ค�า LAB 

109-111 หมู�ที่ 4 ถนนลำพ�น-บ�านธิ ต.บ�านกลาง  
อ.เมือง จ.ลำพ�น โทร 053 581 600-4

โรงพยาบาลหร�บุญชัย

ส�วนลด10 %  ค�ารักษาพยาบาล
(สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก)  ยกเว�นค�าบร�การทางการแพทย�

32/410 หมู�ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร 02 901 8400-8

โรงพยาบาลภัทร ธนบุร�

ส�วนลด 10% เม่ือชำระด�วยเง�นสด และบัตรเครดิต
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน)

พร�ว�ลเลจ ไลฟ�
2561 โรงพยาบาล

HOSPITAL

17 ถนนสิงหไคล ต.เว�ยง อ.เมือง 
จ.เชียงราย โทร 053 910 100/ 053 711 366

รับส�วนลดจำนวน 500 บาท 
สำหรับโปรแกรมตรวจหินปูนที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ 

รับส�วนลดจำนวน 500 บาท 
สำหรับโปรแกรมตรวจแอกซเรย�และอัลตร�าซาวด�เต�านม
(Digital Mammogram  with US Breast)  

รับส�วนลดจำนวน 500 บาท 
สำหรับโปรแกรมตรวจคลื่นหัวใจ (Exercise Stress Test)

รับส�วนลดจำนวน 200 บาท 
สำหรับโปรแกรมตรวจมวลกระดูก (Bone Mineral Density)/ต�อจ�ด

รับส�วนลดจำนวน 200 บาท 
สำหรับโปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)

โรงพยาบาลโอเวอร�บรุ�ค



99 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก�า แขวงบางกะป� 
เขตห�วยขวาง กทม. โทร 02 202 9999

โรงพยาบาลพระรามเก�า

ส�วนลด 10% ค�ายา ค�าห�อง 
(สำหรับผู�ป�วยใน และผู�ป�วยนอก) 
ยกเว�นค�าห�อง ICU ห�อง CCU  และรายการยาพ�เศษ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (Privilege Life 1) 
ลดพ�เศษเพ�ยง 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท 

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต�านม (Privilege Life 2) 
ลดพ�เศษเพ�ยง 2,900 บาท จากราคาปกติ 5,000 บาท 

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Privilege Life 3)
ลดพ�เศษเพ�ยง 1,400 บาท จากราคาปกติ 1,800 บาท 
      

8 ถนนบุญเร�องฤทธิ์  ต.สุเทพ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม� โทร 053 920 300

โรงพยาบาลเชียงใหม� ราม

ส�วนลด 20% 
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน)
(ส�วนลดไม�รวมค�าแพทย� ค�าเลเซอร�ความงาม โปรแกรมเหมาจ�ายทุกชนิด)

998 ถนนร�มคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะป� 
เขตห�วยขวาง กทม. โทร 02 625 6500, 02 625 6555

โรงพยาบาลป�ยะเวท

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำป� 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 3,000 บาท ราคาปกติ 7,140 บาท  
(กรุณางดน้ำและอาหารก�อนเข�ารับการตรวจอย�างน�อย 8-12 ชั่วโมง)

ตรวจหัวใจด�วยการว��งสายพาน (EST)  

ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,800 บาท จากราคาปกติ 3,300 

ตรวจมะเร็งเต�านม (Digital Mammogram with U/S Breast) 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,800 บาท  จากราคาปกติ 4,000 บาท

ตรวจอัลตร�าซาวด�ช�องท�องส�วนบนและล�าง (U/S Whole Abdomen) 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 2,800 บาท จากราคาปกติ3,500 บาท 

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ� (Gardasil  Vaccine) 3 เข็ม (ไม�รวมค�าแพทย�) 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 6,900 บาท จากราคาปกติ 14,259 บาท 

รากฟ�นเทียม/ซี่ 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 39,000  บาท จากราคาปกติ 45,000 บาท

พร�ว�ลเลจ ไลฟ�
2561 โรงพยาบาล

HOSPITAL

29 หมู�ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กทม. โทร 02 523 3359 - 71

ส�วนลด 5 %  เม่ือชำระด�วยบัตรเครดิต 
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน)

โรงพยาบาลบีแคร�

247/2  ถนนพัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 
จ.ตรัง โทร 075 205 555

แพคเกจตรวจสุขภาพ Diamond Female  

ราคาพ�เศษเพ�ยง 14,999 บาท จากราคาปกติ 29,690 บาท

แพคเกจตรวจสุขภาพ Diamond Male 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 11,999 บาท จากราคาปกติ 26,690 บาท 

แพคเกจเปลี่ยนข�อเข�าเทียม 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 145,000 บาท/ข�าง จากราคาปกติ 250,000 บาท/ข�าง  

แพคเกจภูมิแพ�ผู�ใหญ�และเด็ก 

ราคาพ�เศษเพ�ยง 1,999 บาท  จากราคาปกติ 3,000 บาท

โรงพยาบาลวัฒนแพทย� ตรัง



111 หมู� 3 ถนนโรจนะ อ.พระนครศร�อยุธยา 
จ.พระนครศร�อยุธยา  โทร 035 335 555-60

โรงพยาบาลราชธานี 

ส�วนลด 30 % สำหรับโปรแกรมต�อไปนี้
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 
จากราคา 6,560 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก�อนแต�งงาน(สำหรับสุภาพสตร�)
จากราคา 2,380 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก�อนแต�งงาน(สำหรับสุภาพบุรุษ)
จากราคา 2,730  บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยรุ�น
จากราคา 2,320 บาท             

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู�บร�หารระดับต�น(สำหรับสุภาพสตร�)   
จากราคา 6,400 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู�บร�หารระดับต�น(สำหรับสุภาพบุรุษ)
จากราคา 3,900 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู�บร�หารระดับกลาง (สำหรับสุภาพสตร�)
จากราคา 10,550 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู�บร�หารระดับกลาง (สำหรับสุภาพบุรุษ)
จากราคา 8,050 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยเก�า (สำหรับสุภาพสตร�) 
จากราคา 14,830 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยเก�า (สำหรับสุภาพบุรุษ) 
จากราคา 12,330 บาท

316/1 ถนนเชียงใหม�-ลำพ�น ต.วัดเกต อ.เมือง 
จ.เชียงใหม� โทร 053  801 999

โรงพยาบาลราชเวช

ส�วนลด 5 %  กรณีชำระด�วยเง�นสด
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน)

377 ถนนราษฎร�พัฒนา (สุขสวัสดิ์ 27) แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร�บูรณะ กทม. โทร 02 872 1001-5

โรงพยาบาลราษฎร�บูรณะ

ส�วนลด 10 % ค�ารักษาพยาบาล
ยกเว�นค�าแพทย�, ค�าทันตกรรม, ค�าเอ็กซเรย�คอมพ�วเตอร� 
และค�าตรวจพ�เศษอื่นๆ นอกสถานที่

พร�ว�ลเลจ ไลฟ�
2561 โรงพยาบาล

HOSPITAL

99/9 หมู�ที่ 6  ส่ีแยกบันไดอิฐ ต.บ�านหม�อ อ.เมือง 
จ.เพชรบุร� โทร 032 417 070-9

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต�

ส�วนลด 20% 
ค�ายา (สำหรับผู�ป�วยใน / ผู�ป�วยนอก) 
ค�าห�องพัก (สำหรับผู�ป�วยใน)



เง�อ่นไขในการรับสิทธิประโยชน�
(ต้ังแต�วันน้ีถึง 31 ธันวาคม 2561)

การรับส�วนลดพ�เศษ
เพ�ยงท�านแสดงบัตรผู�ถือกรมธรรม�

• กรุณาแสดงบัตรผู�ถือกรมธรรม�ของบร�ษัทฯ พร�อมบัตรประจำตัวประชาชน
ณ โรงพยาบาลเคร�อข�าย โรงแรม สปา 

และร�านอาหารท่ีร�วมรายการก�อนใช�บร�การทุกคร้ัง 

• กรณีใช�สิทธ์ิ ณ โรงพยาบาล 
ผู�ขอใช�สิทธ์ิต�องเป�นเจ�าของบัตรผู�ถือกรมธรรม�เท�าน้ัน  

และเป�นการชำระด�วยเง�นสดหร�อบัตรเครดิต ตามเง�อ่นไขท่ีระบุไว�

• กรณีมีป�ญหาในการใช�สิทธ์ิ ณ โรงพยาบาล สามารถติดต�อท่ี Privileged Line 
โทร. 02-206-5449 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง

• กรณีมีป�ญหาในการใช�สิทธ์ิ ณ โรงแรม สปา ร�านอาหาร และร�านอ่ืนๆ 
ท่ีเข�าร�วมรายการ สามารถติดต�อท่ี Call Center โทร 085-186-4856 หร�อ 

095-424-6954, Email: privilege.life2018@gmail.com , Line: privilegelife 
วันจันทร�-ศุกร� เวลา 8.30 – 17.30 น.

• สิทธิพ�เศษดังกล�าวข�างต�นไม�สามารถแลกคืนเป�นเง�นสด, 
ใช�เป�นส�วนลดสำหรับการจ�ายเบ้ียประกัน 

หร�อใช�ร�วมกับรายการส�งเสร�มการขายอ่ืนได�

*บร�ษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง�อ่นไขและข�อกำหนดต�างๆ 
ของแคมเปญโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

*กรณีมีข�อโต�แย�งใดๆ คำตัดสินของบร�ษัทฯ ถือเป�นท่ีสิ�นสุด

*เง�อ่นไขเป�นไปตามท่ีบร�ษัทฯ กำหนด ศึกษาเพ��มเติมได�ท่ี www.krungthai-axa.co.th/th/privileged



       ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�: 
โทร. 1159 พร�อมให�บร�การทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง

   

     รับประกันโทรกลับ (Call Back Service): 
หากท�านไม�สะดวกรอสาย เพ�ยงฝากเบอร�ติดต�อผ�านโทร. 1159 

เราจะติดต�อกลับท�านเพ�อ่ให�บร�การ

  

    สอบถามข�อมูลผ�านอีเมล�: 
ได�ท่ี customer.care@krungthai-axa.co.th หร�อผ�านเว็บไซต�บร�ษัทฯ 

     บร�การครบวงจร: 
สอบถามข�อมูลสิทธิประโยชน�ในกรมธรรม� ขอคำแนะนำการเปล่ียนแปลงข�อมูล

กรมธรรม� การกู�เง�นในกรมธรรม� การเบิกถอนเง�นป�นผล เง�นจ�ายคืนสะสม 
หร�อสนใจผลิตภัณฑ�ประกันชีว�ต สุขภาพและการลงทุน

• คุณคือคนสำคัญท่ีสุดสำหรับเรา • 
ร�วมเป�นส�วนหน่ึงของการพัฒนาการบร�การด�วยการร�วมตอบแบบสำรวจ

ความพ�งพอใจท่ีมีต�อการบร�การของกรุงไทย-แอกซ�า ผ�านทางอีเมล�หร�อ SMS 

MyAXA Life ชีว�ตท่ีคุณเลือกได�เพ�ยงปลายนิ�ว 
สมาร�ทแอพพลิเคช่ันใหม�ท่ีจะช�วยให�บร�การ
ลูกค�ากรุงไทย-แอกซ�าผ�านสมาร�ทโฟน

ดาวน�โหลดได�แล�ววันน้ีท้ัง iPhone และ Android


