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พิเศษ! สวนลดจากโรงพยาบาล

มาตราฐานระดับสากลตลอดทั้งป

หนีรอนแบบสบายกระเปา

กับหองพัก 1 ฟรี 1

วันนี้ - 31 ม.ค. 60

1%
นอยกวา 5,000 บาท/เดือน

3%
ตั้งแต 5,000 - 14,999 บาท/เดือน

5%
15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

เติมน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/เซลลสลิป

รับเงินคืน

เม�อมียอดใชจายอ�นๆ ผานบัตรฯ

นอกเหนือจากหมวดปมน้ำมัน

FUEL

SMS ลงทะเบียนในเดือนแรกที่ร�วมโปรโมชั่นนี้เพียงครั้งเดียว โดยพิมพ� FUEL เว�นวรรค
ตามด�วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส�งมาท่ี 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/คร้ัง) สมาชิกบัตรฯที่เป�นลูกค�า
Priority Banking และลูกค�าที่เคยลงทะเบียนของรายการส�งเสริมการขายนี้แล�วรับสิทธิ์
โดยไม�ต�องลงทะเบียน SMS ใหม�

รับเงินคืนสูงสุด 5% ทุกปมน้ำมันทั่วไทย ทั่วโลก

ใหคุณเดินทางไดไกลและคุมคากวา

จอง 1 - 31 มี.ค. 59 เข�าพักได�ถึง 30 มิ.ย. 59

เม�อจองโรงแรม

ในเกาหลีใต

ลดเพิ่ม

8%

จองวันนี้ - 30 มิ.ย. 59 เข�าพักได�ถึง 30 ก.ย. 59

เม�อจองโรงแรม

ที่อ�นๆ ทั่วโลก

ลดเพิ่ม

สูงสุด7%

เม�อจองผาน www.agoda.com/scbt เทานั้น รับ 3 ตอที่ http://th.hotels.com/scbth

พิเศษ รับเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

ลดเพิ่ม 8%

จองที่พักเกาหลีใต

พรอมรับเงินคืน

จองวันนี้ - 31 มี.ค. 59 เดินทาง วันนี้ - 20 พ.ค. 59

ตอที่ 1  ลดสูงสุด 60% สำหรับโรงแรมที่รวมรายการ

ตอที่ 2  ลดเพิ่ม 10%  ใชรหัสสวนลด SCBTH10 

ตอที่ 3  รับเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท*

เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595

ดีลรอนรับสงกรานต 

รับสวนลดสุดคุม จากโรงแรมทั่วไทย



เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595

ใชชีวิตอยางสุดคุม ดวยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารสแตนดารดชารเตอรดLife style

บัตรใจดี

เพ�อคนทำงาน

ที่ตองเดินทาง

ดวยรถไฟฟา

เมื่อซื้อบัตรโดยสารผ�านบัตรเครดิตที่ Thaiairways.com

วันนี้ - 31 มี.ค. 59

วันนี้ - 30 มี.ค. 59

รับสูงสุด 30,000 ไมล ROP

หรือ เลือกรับเงินคืนสูงสุด 3%

ชอปเพียง 500 บาท ก็ไดอิ่มอรอย

ที่กรูเม�ต� มาร�เก็ตและโฮม เฟรช มาร�ท

ทุกสาขา

ตอที่ 1  ช�อป 500 บาท/เซลล�สลิป
 รับเลย ขนมฟนโอแซนวิชเคก

 4 ชิ้น มูลคา 16 บาท

ตอที่ 2 ตอที่ 3

1,000 - 4,999 บาท ใช�คะแนนสะสมเท�ายอดซื้อ

แลกรับสวนลดทันที 12%
5,000 บาทขึ้นไป

ช�อป/เซลส�ลลิป ใชคะแนนสะสมแลกรับสวนลดรับเงินคืน

2%

5%

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืน พิมพ� HG เว�นวรรค หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งมาที่ 4806026
(3 บาท/ครั้ง) เช�น HG 5243292112345678

*ของกำนัลมีจำนวนจำกัด  

รับเงินคืน 3% หรือ

แลกรับเงินคืนสูงสุด 15%

ที่ คิง เพาเวอร� รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต, คิง เพาเวอร� ท�าอากาศยานดอนเมือง
คิง เพาเวอร� ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท�าอากาศยานภูเก็ต

ใช�จ�าย รับเงินคืน 3%
หรือ เลือกรับเงินคืนสูงสุด 15% 

เม�อแลกคะแนน*

3%

ครบทุกๆ

10,000 บาท/

เซลล�สลิป

บัตรเครดิตแพลตตินั่ม อีลิท

รับเงินคืน 15%

(แลกคะแนนทุกๆ 10,000 รับเงินคืน 1,500 บาท) 

บัตรเครดิตประเภทอื่นๆ

รับเงินคืน 13%

(แลกคะแนนทุกๆ 10,000 รับเงินคืน 1,300 บาท)

*จำกัดยอดใช�จ�าย 100,000 บาท และคะแนน 100,000 คะแนน/หมายเลขบัตรตลอดรายการ

*จำกัดการแลกคะแนนสะสม 800 คะแนน/หมายเลขบัตร/เดือน สูงสุด 4,800 คะแนนตลอดรายการส�งเสริมการขาย

1 มี.ค. - 30 เม.ย. 59

วันนี้ - 15 ส.ค. 59

ส�ง SMS ภายในวันที่ใช�จ�ายเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ�รหัสด�านล�างแล�วเว�นวรรคตามด�วยเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�ง 4806026 (3 บาท/ครั้ง) เลือกรับเงินคืน 3% พิมพ� K3 แลกคะแนนรับเงินคืนสูงสุด 15% พิมพ� KP

บินคุมถึง 2 ตอกับแอรเอเชียที่ www.airasia.com

สำหรับยอดใช�จ�ายทุกๆ 10,000 บาท/เซลส�สลิป

ตอที่ 1 รับเงินคืน 250 บาท

SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ใช�จ�ายเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ�รหัสด�านล�าง เว�นวรรค ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

ตอที่ 2 รับเงินคืนเพิ่มอีก 10%

1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 59

เพียงแลกคะแนนสะสมทุกๆ 10,000 คะแนนเพื่อรับเงินคืน 1,000 บาท

รับสิทธิ์เฉพาะต�อที่ 1: พิมพ� AA1 รับสิทธิ์ทั้งต�อที่ 1 และแลกคะแนนต�อที่ 2: พิมพ� AA2

ตัวอย�าง AA2 4377503812345678ตัวอย�าง AA1 4377503812345678 



เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595

มื้ออาหารแสนอรอย ดวยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารสแตนดารดชารเตอรดDining

รับเงินคืนสูงสุด 22%

ตอที่ 1 ตอที่ 2รับเงินคืน 10% แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 12%

เม่ือทานอาหารครบทุกๆ 1,000 บาท/เซลล�สลิป
ท่ีบาร�บีคิวพลาซ�า ทุกสาขา

ลด 10% เฉพาะค�าอาหาร

เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลล�สลิป

ที่ร�านอาหาร Sushi Mori

วันนี้ - 10 เม.ย. 59 วันนี้ - 30 มิ.ย. 59

ลด 10% เฉพาะค�าอาหาร

เมื่อทานครบ 1,200 บาทขึ้นไป/เซลล�สลิป

1 มี.ค. - 31 พ.ค. 59

ลด 10% เฉพาะค�าอาหาร

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

1 มี.ค. - 31 พ.ค. 59

วันนี้ - 30 มิ.ย. 59

ลด 15% สำหรับบัตรเครดิตแพลตตินั่ม อีลิท

ลด 10% สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ
เฉพาะค�าอาหาร เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป/
เซลล�สลิป ที่ร�านอาหาร Hokkai-Don

ลด 10% เฉพาะค�าอาหาร

ลด 50% ห�องคาราโอเกะ (ห�องเล็ก)
ลด 20% เฉพาะค�าอาหาร หรือ มา 4 จาย 3

สำหรับบุฟเฟ�ต�ม้ือกลางวัน และม้ือเย็นท่ีร�านอาหาร Cafe’ Laurel

1 มี.ค. - 31 ส.ค. 59

Evergreen Laurel Hotel Bangkok

ถ.สาทรเหนือ โทร 02 266 9988 สาทร ซอย 8 โทร 02 237 2537

Heritage Hotels, ซอยพิพัฒน� 2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร�
โทร 02 235 2888 Ext. 107 หรือ 083 074 7403

ที่ร�านอาหาร ไห� ป�า หวาง

ที่ร�านอาหาร Ginza Shabu-Ten

ที่ร�านอาหาร iTaste

ชั้น M ตึกสาทรสแควร� ติด BTS ช�องนนทรี
FB: sushimori.bangkok โทร. 092 424 4040

สีลม ซอย 7 โทร 02 234 1002

สาขาดิเอ็มควอเทียร� ชั้น 8 โทร. 02-003-6206
สาขาสยามพารากอน ชั้น G โทร. 02-610-7637
สาขาดิเอ็มควอเทียร�  ชั้น 6 โทร. 02-003-6200

ลด 15% เฉพาะค�าอาหาร เมื่อมียอดชำระตั้งแต� 500 บาทขึ้นไป  

รับฟรี! เคก 2 ปอนดในเดือนเกิด เม่ือมียอดชำระ

ต้ังแต� 5,000 บาทข้ึนไป (เฉพาะค�าอาหาร) ท่ีร�านอาหาร Alphabet Cafe’ & Bar

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ใช�จ�ายเพื่อรับสิทธิ์
โดยพิมพ�รหัสด�านล�าง เว�นวรรค และตามด�วยเลขบัตรเครดิต16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

ขอรับสิทธิ์เฉพาะต�อที่ 1
พิมพ�  B10 4377503812345678

ขอรับสิทธิ์ต�อที่ 1 และแลกคะแนนต�อที่ 2
พิมพ�  B22 4377503812345678

ใช�คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 120 บาท



เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595

ทองเที่ยวแสนพิเศษ ดวยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารสแตนดารดชารเตอรดTravel

(มีค�าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท/ห�อง/คืน ในช�วงเทศกาลสงกรานต� 13-16 เม.ย. 59)
เงื่อนไขอื่นเป�นไปตามที่โรงแรมกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2261 6364

(มีค�าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท/ห�อง/คืน ในช�วงเทศกาลสงกรานต� 13-16 เม.ย. 59)
เงื่อนไขอื่นเป�นไปตามที่โรงแรมกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2261 6364

(มีค�าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท/ห�อง/คืน ในช�วงเทศกาลสงกรานต� 13-16 เม.ย. 59)
เงื่อนไขอื่นเป�นไปตามที่โรงแรมกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2261 6364

1 เม.ย. - 31 ส.ค. 59

1 เม.ย. - 31 ส.ค. 59

• พิเศษ 5,500 บาท จากปกติ 6,000 บาท++/คืน

 ห�อง Deluxe รวมอาหารเช�าสำหรับ 2 ท�าน

• สวนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

 (ไม�รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�)

1 เม.ย. - 31 ส.ค. 59

80/186 หมู� 9, ต.หนองปรือ, อ. บางละมุง, พัทยา โทร +66 (0) 3841 1100

• จองโรงแรมวันนี้ ทุกห�องพัก

 ลดทันที 30%

จองและเข�าพักได�ตั้งแต�วันนี้ - 10 เม.ย. 59

หมู�เกาะปะการังกาฟู ดาลู , มัลดีฟส� โทรศัพท�: +96 (0) 6844 888 โทรสาร: +96 (0) 6846 060 

จองและเข�าพักได�ตั้งแต�วันนี้ - 30 เม.ย. 59

• สวนลดเพิ่ม 35%

 จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต� สำหรับห�อง Villa ทุกประเภท

• สวนลด 20% สำหรับค�าอาหาร

สอบถามรายละเอียด โทร 076 396 139 วันนี้ - 30 เม.ย. 59

Buy 1 Get 1Buy 1 Get 1

Buy 1 Get 1 ลดเพิ่ม 35%

ลด 30% ทุกหอง

เอวา รีสอรท เกาะชาง

• พิเศษ 6,500 บาท จากปกติ 7,000 บาท++/คืน

 ห�อง Deluxe รวมอาหารเช�าสำหรับ 2 ท�าน

• สวนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

 (ไม�รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�)

เดอะ เดวา เกาะชาง

• พิเศษ 4,000 บาท จากปกติ 5,000 บาท/คืน

 ห�อง Hanuman Deluxe รวมอาหารเช�าสำหรับ 2 ท�าน

• สวนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

 (ไม�รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�)

รามายานา เกาะชาง รีสอรท แอนด สปา Movenpick Resort & Spa หาดกะรน ภูเก็ต

โนวา เอ็กซเพรส พัทยา

• ลดทันที 50% เมื่อจอง 3 คืนขึ้นไป
 สำหรับแพ็คเกจห�องพักรวมอาหาร 3 มื้อและเครื่องดื่ม
 (Full Board rates) (ยกเว�นห�องพักแบบ Overwater Pool Villa)

ลด 50% / 3 คืน

โรงแรม อมารี ฮาวอดดา  มัลดีฟส 

จองเลยที่ www.moevenpick-hotels.com/en/asia/thailand/phuket

www.mosaic-collection.com/nova-express-pattaya/ www.amari.com/havodda-maldives/ โค�ดส�วนลด : AHM50SC



เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595

ผอนยาง ลอแมกซ

ที่บี-ควิก วันนี้

1 มี.ค. - 30 เม.ย. 59

วันนี้ - 31 ก.ค. 59

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

11 - 20 มี.ค. 59

ตอที่ 1 รับสวนลด 3% เมื่อผ�อนยางหรือล�อแม็ก 0% นาน 10 เดือน

ตอที่ 2  รับเครดิตเงินคืน 12% เพียงแลกคะแนนเท�าราคาสินค�า 

 (จำกัดการใช�คะแนนไม�เกินยอดใช�จ�ายในเซลล�สลิปและไม�เกิน 100,000 คะแนนต�อหมายเลขบัตร
 ตลอดช�วงเวลาส�งเสริมการขาย)

รับสวนลดและ

เงินคืนรวม

สูงสุด15%

พรอมผอน

ผอน

ตอที่ 1 ลดเพิ่มทันทีสูงสุด 10% พรอมผอน 0% 4 เดือน

 (ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย)

 0% ทุกชิ้น ทั้งราน นาน 4 เดือน (รวบรวมสินค�าครบ 2,000 บาทขึ้นไป)

 รับฟรี กระเปา Benetton Trolley Bag

 มูลคา 9,990 บาท เมื่อช�อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป 

 (เฉพาะรายการผ�อนชำระ/จำกัดการรับกระเป�าสูงสุด 1ใบ/ หมายเลขบัตร ตลอดรายการ)

ตอที่ 2  แลกรับเงินคืน 12% เพียงแลกคะแนนเท�ายอดซื้อ

 ทุกๆ 1,000 คะแนนแลกรับเงินคืน 120 บาท

+

และรับสวนลดพิเศษ ดวยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารสแตนดารดชารเตอรด0%

รับสิทธิ์แบงชำระ 0% นาน 4 เดือน 

เมื่อมียอดใช�จ�ายที่โรงพยาบาลสมิติเวช ตั้งแต� 50,000 บาทขึ้นไป

(สาขาที่ร�วมรายการ สุขุมวิท, ศรีนครินทร�)

บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ฟรี 1 ครั้ง

(เฉพาะค�ารถ) กรณีเข�าพักผู�ป�วยในเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท�านั้น

ยกเว�น ค�าแพทย� ค�ายา ค�าเครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหว�างการใช�บริการ

(สาขาที่ร�วมรายการ สุขุมวิท, ศรีนครินทร�, ธนบุรี)

สิทธิพิเศษสำหรับสมชิกบัตรเครดิต วีซ�า แพลตตินั่ม อีลิท

คาหองพักผูปวยใน 

(เฉพาะคืนแรก) ยกเว�น ค�าแพทย� ค�าอาหาร ค�าบริการพยาบาล ค�ายาพิเศษ

ค�าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ�พิเศษ และรายการเหมาจ�าย

(สาขาที่ร�วมรายการ สุขุมวิท, ศรีนครินทร�, ธนบุรี)

สิทธิพิเศษที่โรงพยาบาลสมิติเวช

0%

30%

สวนลด

แบงชำระ

1 ครั้ง

ฟรี
พิเศษ

37,300 บาท

D 0.73 cts. D 0.41 cts.

D 0.32 cts. D 0.44 cts.

จากปกติ

130,400 บาท

รับสวนลด พรอมโปรโมชั่น

Buy 1 Get 1 Gift

พรอมผอน

0% นาน 10 เดือน 

รับฟรี ตางหูเพชรแท

มูลคา 12,000 บาท

เมื่อซื้อสินค�าโปรโมชั่น 1 ชิ้น  

พิเศษ

21,900 บาท

จากปกติ

76,400 บาท

พิเศษ

19,900 บาท

จากปกติ

68,200 บาท

พิเศษ

22,900 บาท

จากปกติ

76,800 บาท

ผอน นาน เดือน0% 4

เพียงรวบรวมยอดใช�จ�ายที่ต�องการผ�อนชำระ

ตั้งแต� 2,000 บาทขึ้นไปต�อเซลล�สลิป

ทุกชิ้น ทั้งหางฯ

สิทธิพิเศษที่เดอะมอลล ทุกสาขา เอ็มโพเรี่ยม

เอ็มควอเทียร และพารากอน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท เมื่อชำระเต็มจำนวน 

รับสวนลดและ

เงินคืนรวม

สูงสุด 22%



เงื่อนไขเป�นไปตามที่โรงพยาบาลและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595

โทร. 0 2202 9999

โทร. 0 2361 2727

โทร. 0 2246 0137

โทร. 0 2877 1111
หรือ 1745

ลด 5%

ลด 10%

โทร. 0 2596 7888

โทร. 0 2450 9999

ลด 5%

ลด 5%

โทร. 0 2675 5000

ลด 5%

โทร. 0 2625 9000

โทร. 0 2561 1111

โทร. 0 2625 6555

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

วันนี้ - 31 ม.ค. 60

วันนี้ - 31 ม.ค. 60

วันนี้ - 31 ม.ค. 60

วันนี้ - 31 ม.ค. 60

วันนี้ - 31 ม.ค. 60

โทร. 0 2441 6999

โทร สายด�วน 1645
หรือ 0 2487 2000

วันนี้ - 31 ม.ค. 60

วันนี้ - 31 ม.ค. 60

คายา สำหรับผู�ป�วยนอกและผู�ป�วยใน
(ยกเว�นยารายการพิเศษ)

คายา สำหรับผู�ป�วยนอก

คาหอง คายา สำหรับผู�ป�วยใน
(ยกเว�นยารายการพิเศษ)

ลด 5%

ลด 10%

คายา (ยกเว�นยารายการพิเศษ)

คาหอง สำหรับผู�ป�วยใน
(ยกเว�นห�อง ICU, CCU)

วันนี้ - 31 ม.ค. 60

ลด 5%

ลด 10%

คาหอง คายา

สำหรับผู�ป�วยนอกและผู�ป�วยใน
(ยกเว�นเคมีบำบัด)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

รายการ 1 - 6

(ยกเว�นค�าแพทย� ค�ายา)

คาหอง คายา

สำหรับผู�ป�วยนอกและผู�ป�วยใน
(ยกเว�นค�ายาพิเศษบางรายการ)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพประจำป

ของโรงพยาบาล

ลด 5%

ลด 15%

คาหอง คายา

สำหรับผู�ป�วยนอกและผู�ป�วยใน
(ยกเว�นยารายการพิเศษ)

ลด 5% คาหอง คายา

(ยกเว�นยารายการพิเศษ)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

“Health Screening Program”

ทุกโปรแกรม

ลด 50% โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ประจำป ชาย / หญิง

“Standard Chartered

Health Check 2016” 

ลดพิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพสุดคุม

21 รายการ

10,340 บาท เหลือ 4,300 บาท 

ลด 5%

ลด 20%

คาหอง คายา

สำหรับผู�ป�วยนอกและผู�ป�วยใน
(ยกเว�นยารายการพิเศษ)

เม�อใชบริการสปา 

ที่ศูนย�นครธนการแพทย�แผนไทย - จีน
(เฉพาะนวดบำบัดน้ำมัน)

ลด 10%

ลด 10%

คาหอง คายา

สำหรับผู�ป�วยในและผู�ป�วยนอก
(ยกเว�นยานอกระบบ)

ทันตกรรม

ขูดหินปูน อุดฟ�น ถอนฟ�น

ลด 10%

ลด 10%

คาหอง คายา สำหรับผู�ป�วยใน
(ยกเว�นค�าธรรมเนียมแพทย�
และค�าตรวจพิเศษอื่นๆ)

คายา สำหรับผู�ป�วยนอก
(ยกเว�นค�าธรรมเนียมแพทย�
และค�าตรวจพิเศษอื่นๆ)

ลด 10%

ลด 5%

คาหอง สำหรับผู�ป�วยใน

คายา สำหรับผู�ป�วยนอกและผู�ป�วยใน

ลด 10%

ลด 5%

คาหอง สำหรับผู�ป�วยใน
(ยกเว�นค�าอาหาร ค�าบริการโรงพยาบาล
และบริการพยาบาล)

คายา สำหรับผู�ป�วยนอกและผู�ป�วยใน
(ยกเว�นยารายการพิเศษ)

พิเศษ

8,400 บาท

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

Advanced Check-up

(21 รายการ รวมการตรวจอัลตร�าซาวด�อวัยวะ
ช�องท�องทั้งหมด)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ 

Executive Male

(33 รายการรวมการตรวจสารบ�งชี้มะเร็ง
ต�อมลูกหมาก PSA)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

Executive Female

(34 รายการ รวมการเอ็กซเรย�มะเร็งเต�านมด�วย
เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร�อมอัลตร�าซาวด�)

ปกติ 17,390 บาท

พิเศษ

13,000 บาท

ปกติ 30,540 บาท

พิเศษ

17,000 บาท

ปกติ 36,470 บาท

รับสวนลด คาหอง คายา

สิทธิพิเศษที่โรงพยาบาลมาตรฐาน

ระดับสากล


