
อพวช.
คู่มือสิทธิประโยชน ์

บัตรสมาชิก

บัตรบุคคล (เด็ก)

1111 4141 
เด็กชายช่างคิด ช่างสังเกต
 XX/XXXX

3111 4141 
ครอบครวันายรกัวทิย์ ประสงค์เจรญิ 
 XX/XXXX

บัตรครอบครัว

4111 4141 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี 
  XX/XXXX

บัตรสถาบันการศึกษา

2111 4141 
นางสาวเกตุวดี มุ่งมั่น  
  XX/XXXX

บัตรบุคคล (ผู้ใหญ่)

องค์การพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2104, 2103, 2125 
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ตัวอย่างบัตรสมาชิก ใบตอบรับพันธมิตรธุรกิจ และคู่มือสิทธิประโยชน์ ได้ที่
  http://emember.nsm.or.th หัวข้อแบบฟอร์ม

และส่วนลด 5-50%

รบัสทิธิพเิศษ

โครงการฯ
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เงือ่นไขการใช้สทิธิประโยชน์บัตรสมาชกิ อพวช.

พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และสถาบันเสริมทักษะ

จัดพิมพ์ S1/5_2562

1.	สมาชกิ	อพวช.	ต้องแสดงบตัรสมาชกิทกุครัง้ก่อนใช้สทิธิจ์าก	อพวช.	หรอืจากพนัธมติรธรุกจิทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ
2.	บัตรสมาชิกประเภทบุคคล	 (บัตรเด็กและบัตรผู้ใหญ่)	 ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะเจ้าของบัตรตาม	 ชื่อ-สกุล	 ที่ระบุไว้บน 

บตัรสมาชกิเท่านัน้	ท้ังท่ี	อพวช.	และพนัธมิตรธรุกจิทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ
3.	บตัรสมาชกิประเภทครอบครวัและสมาชกิสถาบนัการศกึษา	สามารถใช้สทิธิท์ี	่ อพวช.	 ได้มากกว่า	 1	 ท่าน	ตาม

เง่ือนไขท่ี	อพวช.	ก�าหนด	**กรณใีช้สทิธิจ์ากพนัธมติรธรุกจิทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	สามารถใช้สทิธิไ์ด้เพยีง	1	บตัร
สมาชกิต่อ	1	ท่านหรอืต่อ	1	ใบเสร็จรับเงนิเท่านัน้	หรอืเว้นแต่พนัธมติรธรุกจิยนิดมีอบสทิธิเ์พิม่เตมิให้สมาชกิ**

4.	บตัรสมาชกิประเภทต่างๆ	มวัีนหมดอายตุาม	(เดือน/พ.ศ.)	ทีร่ะบบุนบตัร
5.	การมอบสทิธพิเิศษและส่วนลดต่างๆ	ใน	“คูม่อืสทิธปิระโยชน์บัตรสมาชกิ	อพวช.”	เล่มนี	้อพวช.	และพนัธมิตรธุรกจิ
	 ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงเง่ือนไขใดๆ	ตามความเหมาะสม	
	 โดยไม่แจ้งให้เจ้าของบตัรทราบล่วงหน้า
6.	ในช่วงวนัหยดุเทศกาลต่อเนือ่งและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์	อาจไม่สามารถใช้สทิธิบ์ตัรสมาชกิได้กบัพนัธมติรธรุกจิ
	 ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	ดงันัน้เพือ่ให้สมาชกิบตัร	อพวช.	ได้รบัประโยชน์สงูสดุ	กรณุาโทรศพัท์ตดิต่อสอบถาม
	 รายละเอยีดเพิม่เตมิล่วงหน้าก่อนการเข้าใช้บรกิารทกุคร้ัง
7.	ระยะเวลาการมอบสิทธิส่์วนลดและราคาพเิศษต่างๆ	ของพนัธมิตรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	ใน	“คูม่อืสทิธปิระโยชน์
	 บตัรสมาชกิ	อพวช.”	เล่มนี	้สามารถใช้สทิธิไ์ด้ตามระยะเวลาหมดเขตทีร่ะบไุว้ท้ายข้อความ
8.	กรณไีม่ได้ระบรุะยะเวลาเริม่และหมดเขตไว้ท้ายข้อความใน “คูม่อืสทิธปิระโยชน์บตัรสมาชกิ อพวช.”	เล่มนี้	
	 สามารถใช้สทิธิไ์ด้	ตัง้แต่วนันีถ้งึ วันที ่31 ธนัวาคม 2562

•	 ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์และภาษา	BCC	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	โทร.02-9525861
มอบส่วนลด	20%	เมื่อเรียนคอมพิวเตอร์
มอบส่วนลด	10%	เมื่อเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	โทร.034-332607
มอบส่วนลดบัตรเข้าชมเฉพาะคนไทย	20%	*เด็ก-นักเรียนเหลือ	30	บาท	ผู้ใหญ่-ครูเหลือ	64	บาท*	
(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 โรงเรียนดนตรีมิวสิคแฟคเตอร	์เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	โทร.093-5196365
มอบส่วนลด	10%	คอร์สเรียนดนตรี	วิชาร้องเพลง	เปียโน	กีตาร์	เบส	กลอง	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 CHIANG	MAI	NIGHT	SAFARI	อ.หางดง	จ.เชียงใหม่	โทร.053-999000
มอบส่วนลดบัตรเข้าชม	10%	ยกเว้นวันศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์	
(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	โทร.038-391671–3	
มอบส่วนลดค่าเข้าชม	ผู้ใหญ่ลดเหลือ	70	บาท	และเด็กลดเหลือ	30	บาท	
*ใช้สิทธิ์ได้วันละ	1	ครั้ง	ครั้งละไม่เกิน	2	คน	(ผู้ใหญ่	1	คน	เด็ก	1	คน)*	

•	 พพิธิภณัฑ์ผ้าในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ	์พระบรมราชินนีาถ	เขตพระนคร	กรงุเทพฯ	โทร.02-2259421-3	
มอบส่วนลดค่าเข้าชม	20%	เมือ่แสดงบตัรสมาชกิ	อพวช.	หน้างาน	เปิดให้เข้าชมทกุวนั	ยกเว้นวนัทีม่พีระราชพธิฯี

•	 พิพิธภัณฑ์โชคชัย รังสิต	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	โทร.02-9989867
มอบส่วนลดบัตรเข้าชม	ผู้ใหญ่	10%	จากราคาปกติ	200	บาท	ลดเหลือ	180	บาท	
มอบส่วนลดบัตรเข้าชม	เด็ก	10%	จากราคาปกติ	100	บาท	ลดเหลือ	90	บาท
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•	 พิพิธภัณฑ์โชคชัย	ปากช่อง	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	โทร.044-081225-8
มอบส่วนลดบัตรเข้าชม	ผู้ใหญ่	10%	จากราคาปกติ	200	บาท	ลดเหลือ	180	บาท	
มอบส่วนลดบัตรเข้าชม	เด็ก	10%	จากราคาปกติ	100	บาท	ลดเหลือ	90	บาท

•	 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	โทร.038-318444
มอบส่วนลดบัตรเข้าชมเฉพาะผู้ใหญ่	20%	

•	 พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	โทร.081-9163366
มอบส่วนลดของที่ระลึก	20%	

•	 พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบด	ีอ.เมือง	จ.ล�าปาง	โทร.054-821558-9
มอบส่วนลด	10%	เมื่อซื้อสินค้าในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ฯ

•	 Khonkaen	Exotic	Pet	and	Night	Safari	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	โทร.088-1921555
มอบส่วนลดบัตรเข้าชมสวนสัตว์	20%	ต่อบัตร/1	ท่าน	(จากราคาปกติ	100	บาท)
*ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้*

•	 สนามเด็กเล่นในร่มฟันเนเรี่ยม	สาขาสุขุมวิท	26	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	โทร.02-6656555
มอบส่วนลดค่าเข้า	10%	*ส�าหรับวันธรรมดา*

•	 สนามเดก็เล่นในร่มฟันเนเรีย่ม	สาขาสเปลล์	ชัน้3	ฟิวเจอร์พาร์ครังสติ	อ.ธญับรุ	ีจ.ปทุมธาน	ีโทร.02-1509195
มอบส่วนลดค่าเข้า	10%	*ส�าหรับวันธรรมดา*

•	 บริษัท	อาร์ท	อิน	พาราไดซ์	(กรุงเทพฯ)	จ�ากัด	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	โทร.02-6609130
มอบส่วนลด	30%	จากราคาปกตผู้ิใหญ่คนไทย	200	บาท	(เฉพาะผูใ้หญ่คนไทยเท่าน้ัน)	*1	บตัร/1	ท่าน/วนั*	

•	 คณิตศาสตร์	ดร.รุ้ง	(MATHrainbow)	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	โทร.02-4673326
มอบส่วนลด	10%	เมื่อสมัครเรียน	และฟรีค่าทดสอบพื้นความรู้วิชาคณิตศาสตร์	เด็กอนุบาล	–	ม.3

•	 สถาบันพัฒนาภาษา	Fast	English	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	โทร.02-6312288
มอบส่วนลด	 5	 -	 20%	 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ	 3	 สาขา	 (1)	 Fast	 English	 สีลม	 โทร.02-6312288	 
(2)	Fast	English	สยามสแควร์	โทร.02-2507555					(3)	Fast	English	เซน็ทรลั	ลาดพร้าว	โทร.02-9372121

•	 SMART	ENGLISH	โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	โทร.02-6139139-41
มอบส่วนลดค่าสมัครแรกเข้า	300	บาท	ส�าหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก	SMART	ENGLISH
*เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น*

•	 MoMath	สถาบันสอนคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็ก	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	โทร.089-1221331
มอบส่วนลดค่าสมัครแรกเข้า	300	บาท	ส�าหรับคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็ก	
(1) MoMath หัวล�ำโพง โทร.086-6611525       (2) MoMath หมูบ้่ำนพระป่ิน 5 โทร.089-1221331

•	 สถาบันคณิตศาสตร์	SenseMath	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	โทร.02-5424467
มอบส่วนลด	20%	ส�าหรับนักเรียนใหม่	*เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมรายการ*
(1)	SenseMath	ลาดพร้าว71	โทร.084-1399308				(2)	SenseMath	บ้านนา	โทร.086-0940492
(3)	SenseMath	ฉะเชิงเทรา	โทร.084-0056407						(4)	SenseMath	สกลนคร	โทร.086-8940448	
(5)	SenseMath	เชียงราย	โทร.081-7651539									(6)	SenseMath	พิษณุโลก	โทร.055-212299	
(7)	SenseMath	เพชรบูรณ์	โทร.081-4541612							(8)	SenseMath	หัวหิน	โทร.081-9886740	
(9)	SenseMath	พังงา	โทร.089-1950188												(10)	SenseMath	ชุมพร	โทร.086-7408369
(11)	SenseMath	ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว	โทร.02-1501515
(12)	SenseMath	กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร	โทร.086-5422319	

•	 โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	โทร.02-2792831
มอบส่วนลด	10%	หลักสูตรเรียนท�าอาหาร
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•	 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	โทร.02-2474343,	02-2452270
มอบส่วนลด	5%	เมื่อสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น	–	กลาง	1	คอร์ส
มอบส่วนลด	10%	เมื่อสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น	–	กลาง	2	คอร์ส

•	 โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	โทร.053-920300
มอบส่วนลด	10%	ยกเว้นค่าแพทย์,	ค่าทันตกรรม,	ค่าเลเซอร์ความงาม	และโปรแกรมเหมาจ่ายทุกชนิด	
(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 โรงพยาบาลเทพปัญญา	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	โทร.053-852590	ต่อ	1077-78
มอบส่วนลด	5%	ส�าหรับค่าห้องและค่ายา	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 โรงพยาบาลศรีสวรรค ์นครสวรรค	์อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	โทร.1254	กด	1,	056-221222
มอบส่วนลดผู้ป่วยใน	5%	ค่าห้องและค่ายา	
มอบส่วนลดผู้ป่วยนอก	5%	ค่ายา	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 โรงพยาบาลราชธาน ีโรจนะ	อ.บางปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา	โทร.035-249249
มอบส่วนลดผู้ป่วยใน	5%	ค่ายาและค่าห้องพัก	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 คลินิกทันตกรรมบ้านฟันฟ้าใส	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	โทร.02-7475563
มอบส่วนลด	อุดฟัน,	ขูดหินปูน,	ถอนฟัน,	ผ่าฟันคุด,	X-Ray+พิมพ์ปากจัดฟัน	และฟอกสีฟัน
กรณีช�าระด้วยเงินสดลด	10%	หรือช�าระด้วยบัตรเครดิตลด	5%	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 โรงพยาบาลชัยภูมิ	ราม	(ในเครือโรงพยาบาลรามค�าแหง)	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	โทร.044-813666
มอบส่วนลด	10%	ค่ายาและเวชภัณฑ์	1,	2	และค่าห้องผู้ป่วยใน	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 คลินิกทันตกรรมบ้านฟันมีสุข	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	โทร.02-9948613
มอบส่วนลด	10%	ค่าอุดฟัน	ค่าถอดฟัน	*กรณีช�าระด้วยเงินสด*	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)	
มอบส่วนลด	10%	ค่าขูดหินปูน	*กรณีช�าระด้วยเงินสด*	(หมดเขต	31	ธันวาคม	2562)	

•	 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	โทร.055-212222	
-	 มอบส่วนลด	 5%	 ค่ายา	 *ยกเว้นค่าแพทย์	 ค่าอุปกรณ์พิเศษ	 ค่ายาพิเศษ	 ค่าวัคซีนทุกประเภท	 
	 ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ	ค่า	Lab	และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ*
-	 มอบส่วนลด	10%	ค่าห้อง	*ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต	(ICU)	และห้องผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ	(CCU)*

•	 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	โทร.038-259999
-	 มอบส่วนลด	10%	ค่าห้อง	ยกเว้น	ห้อง	ICU	/	CCU	/	NICU
-	 มอบส่วนลด	10%	ค่ายา	ยกเว้น	วัคซีน	และหมวดยาพิเศษ
-	 มอบส่วนลดคลินิกทันตกรรม	15%	ค่าขูดหินปูน	และ	5%	ค่าทันตกรรมทั่วไป	และทันตกรรมเด็ก

ยกเว้นทันตกรรมใส่ฟันปลอม	และความงาม	*ส่วนลดนี้ไม่รวมราคาแพ็คเกจ,	ราคาเหมาจ่าย	และราคา 
โปรโมชั่นต่าง	ๆ	ของโรงพยาบาล*

•	 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	โทร.044-429999
มอบส่วนลด	5%	ค่าห้อง,	ค่ายา,	ค่าเวชภัณฑ์	และค่าทันตกรรม	(ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

•	 โรงพยาบาลเจ้าพระยา	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	โทร.02-8847000
มอบส่วนลด	5%	ส�าหรับ	10	รายการตามระเบียบโรงพยาบาล	*ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขาย
อื่นได้*

โรงพยาบาล และคลินิก
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•	 โรงพยาบาลสายไหม	เขตสายไหม	กรุงเทพฯ	โทร.02-9918999
มอบส่วนลดค่ายาและค่าห้อง	ทั้งผู้ป่วยนอกและใน	กรณีช�าระด้วยเงินสดลด	10%	หรือบัตรเครดิตลด	5%

•	 โรงพยาบาลราชพฤกษ์	(RATCHAPHRUEK	HOSPITAL)	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	โทร.043-333555
-	 มอบส่วนลด	15-20%	ค่าห้อง	ค่ายา	ค่าวเิคราะห์โรค	ค่าเอกซเรย์	ทัง้ผูป่้วยนอก	(OPD)	และผูป่้วยใน	(IPD)
		*ยกเว้นค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	ค่าตรวจพิเศษ	ค่ายาที่มีมูลค่า	5,000	บาท/หน่วยขึ้นไป*
-	 มอบส่วนลด	8%	ค่าตรวจวินจิฉยัทางเทคนคิการแพทย์	และพยาธวิทิยา

•	 โรงพยาบาล	ป.แพทย	์อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	โทร.044-234999
-	 มอบส่วนลด	10%	ค่ายาผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน	(OPD/IPD)
			(กรณีเลือกใช้สิทธิ์เงินสด	หรือใช้สิทธิ์ประกันชีวิต	หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
-	 มอบส่วนลด	30%	ค่าห้องพักจากราคาปกติ	
			(กรณีเลือกใช้สิทธิ์เงินสด	หรือใช้สิทธิ์ประกันชีวิต	หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
-	 มอบส่วนลด	10%	ศนูย์ทนัตกรรม	กรณชี�าระด้วยเงนิสดเท่านัน้

•	 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุร	ีอ.เมือง	จ.สุพรรณบุรี	โทร.035-523777
มอบส่วนลด	5%	ค่าท�าแผล	ค่ากายภาพบ�าบัด
มอบส่วนลด	10%	ค่ายาและเวชภัณฑ์	ค่า	Lab	ค่า	X-RAY	สินค้าศูนย์สุขภาพ

•	 โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ	เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพฯ	โทร.02-8721001-5	ต่อ	3303-3305
มอบส่วนลด	10%	ค่ารักษาพยาบาล	ยกเว้นค่าแพทย์	ค่าทันตกรรม	ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	
และค่าตรวจพิเศษอื่น	ๆ	นอกสถานที่

•	 โรงพยาบาลราชเวช	เชียงใหม	่อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	โทร.053-801999
มอบส่วนลด	5%	ค่ายา	ส�าหรับผู้ป่วยนอก	(OPD)
มอบส่วนลด	5%	ค่ายาและค่าห้อง	ส�าหรับผู้ป่วยใน	(IPD)	*แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์*

•	 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์	ฉะเชิงเทรา	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	โทร.038-812702-19
มอบส่วนลด	10%	ค่าห้องและค่ายา	ส�าหรับผู้ป่วยใน	(IPD)
มอบส่วนลด	10%	ค่ายา	ส�าหรับผู้ป่วยนอก	(OPD)	

•	 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์	แม่สาย	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย	โทร.053-731391
มอบส่วนลด	10%	ค่าห้องและค่ายา	ส�าหรับผู้ป่วยใน	(IPD)
มอบส่วนลด	10%	ค่ายา	ส�าหรับผู้ป่วยนอก	(OPD)	

•	 โรงพยาบาลมงกุฎระยอง	อ.เมือง	จ.ระยอง	โทร.038-691800						
มอบส่วนลด	10%	ค่าห้องและค่ายา	*แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ใช้บริการ*

•	 โรงพยาบาลศิครินทร์	(หาดใหญ่)	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	โทร.074-310310
มอบส่วนลด	5%	ค่าห้องและค่ายา

•	 โรงพยาบาลคามิลเลียน	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	โทร.02-1851444
มอบส่วนลดค่ายา	ค่าห้อง	ค่าตรวจทางห้องปฏิบตักิาร	และโปรแกรมตรวจสขุภาพประจ�าปีของโรงพยาบาล
กรณีช�าระด้วยเงินสดลด	10%	หรือบัตรเครดิตลด	5%	

•	 โรงพยาบาลเซนต์เมรี	่อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	โทร.044-240240
มอบส่วนลด	5%	ค่ายา	และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	(Lab)	ทั้งผู้ป่วยนอกและใน	
มอบส่วนลด	10%	ค่าห้องผู้ป่วยใน	(IPD)	*แสดงบัตรสมาชิก	ณ	จุดลงทะเบียน*

•	 ศูนย์ทันตกรรม	ลาดสวาย	เดนทอล	เซ็นเตอร์	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	โทร.096-8201414
มอบส่วนลด	10%	ทันตกรรมทั่วไป	(อุดฟัน	ขูดหินปูน	ถอนฟัน)	แสดงบัตรสมาชิกก่อนรับบริการ
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•	 โรงพยาบาลนครธน	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	โทร.02-4509999
	 มอบส่วนลด	5%	ค่าห้องและค่ายา
•	 โรงพยาบาลอุบลรักษ์	ธนบุร	ีอ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	โทร.045-429100

มอบส่วนลดค่าห้อง	10%	และค่ายา	10%
มอบโปรแกรมตรวจสขุภาพที	่1	ชดุมาตรฐาน	(ชาย/หญงิ)	ราคาโปรโมชัน่	3,000	.-	จากราคาปกต	ิ3,980	.-	
มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพที่	2	ชุดผู้สูงอายุ	(ชาย/หญิง)	ราคาโปรโมชั่น	6,630	.-		จากราคาปกติ	8,140	.-	

•	 โรงพยาบาลนครินทร	์อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	โทร.075-312800
มอบส่วนลด	 5%	ค่าห้อง	 ค่ายา	 ค่า	 Lab	 และค่า	 X-Ray	 *ยกเว้นค่าแพทย์*	 กรณีช�าระด้วยเงินสดหรือ 
บัตรเครดิต

•	 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	โทร.053-200002
มอบส่วนลด	5%	ค่ายา	ส�าหรับผู้ป่วยนอก	(OPD)
มอบส่วนลด	5%	ค่ายาและค่าห้อง	ส�าหรับผู้ป่วยใน	(IPD)	*แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์*

•	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร	์อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	โทร.02-0332900	
มอบส่วนลด	5%	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	(OPD)	และผู้ป่วยใน	(IPD)	ยกเว้นค่าแพทย์	ค่ายาพิเศษ	
ค่าทันตกรรม	ค่า	Lab	พิเศษ	และค่า	X-Ray	พิเศษ		

•	 โรงพยาบาลธนบุรี	2	เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ	โทร.02-4872100		
มอบส่วนลดผู้ป่วยนอก	ค่ายา	กรณีช�าระด้วยเงินสดลด	10%	หรือบัตรเครดิตลด	5%	
มอบส่วนลดผู้ป่วยใน	ค่ายา	10%	และค่าห้อง	5%	กรณีช�าระด้วยเงินสด	
มอบส่วนลดผู้ป่วยใน	ค่ายา	5%		และค่าห้อง	2.5%	กรณีช�าระด้วยบัตรเครดิต	

•	 โรงพยาบาลสิริเวช	จันทบุร	ีอ.เมือง	จ.จันทบุรี	โทร.039-605666	
มอบส่วนลดค่าห้องและค่ายา	(ยกเว้นยาบางรายการ)	กรณชี�าระด้วยเงนิสดลด	10%		หรอืบตัรเครดิตลด	5%

•	 โรงพยาบาลขอนแก่น	ราม	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	โทร.043-002002
มอบส่วนลด	5%	ค่าห้องและค่ายา

•	 โรงพยาบาลเมืองเลย	ราม	อ.เมือง	จ.เลย	โทร.042-870000
มอบส่วนลด	5%	ค่าห้องและค่ายา	*กรุณาแสดงบัตรสมาชิกที่แผนกการเงิน*

•	 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต	์อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	โทร.032-417070-9
มอบส่วนลด	10%	โปรแกรมตรวจสุขภาพหลักของโรงพยาบาล

•	 โรงพยาบาลโสธรเวช 304	อ.ศรีมหาโพธิ์	จ.ปราจีนบุรี	โทร.081-9962547
มอบส่วนลด	10%	ค่าห้องและค่ายา

•	 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุร	ีอ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด	โทร.043-515191
มอบส่วนลด	5%	ค่าห้องและค่ายา

•	 โรงพยาบาลเอกอุดร	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	โทร.042-342555
มอบส่วนลด	10%	ค่าห้องและค่ายา	กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
มอบส่วนลด	20%	ส�าหรับเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	(MRI)

•	 โรงพยาบาลบางปะกอก	3	อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ	โทร.02-1093111
มอบส่วนลด	10%	ค่าห้องและค่ายา

•	 โรงพยาบาลพริ้นซ์	ปากน�้าโพ	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	โทร.056-000111
มอบส่วนลด	10%	ค่าห้องและค่ายาผู้ป่วยใน
มอบส่วนลด	5%	ค่ายาผู้ป่วยนอก
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•	 โรงพยาบาลธนบุรี	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	โทร.02-4872000	หรือ	1645
มอบส่วนลด	5%	ค่าห้องและค่ายา	ยกเว้นเคมีบ�าบัด
*แสดงบัตรสมาชิก	พร้อมบัตรประชาชน	หรือบัตรข้าราชการครูทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์*

•	 กรงุเทพเมดคัิลแลบ็	(BANGKOK	MEDICAL	LABORATORY)	เขตบางกอกน้อย	กรงุเทพฯ	โทร.02-4110076
มอบส่วนลด	30%	โปรแกรมตรวจสุขภาพประจ�าปี
(1)	สาขาพหลโยธิน	โทร.02-2714146	 	 (2)	สาขาจรัญสนิทวงศ์	โทร.02-4110076

•	 โรงพยาบาลวชิยัเวช	อนิเตอร์เนชัน่แนล อ้อมน้อย	อ.กระทุม่แบน	จ.สมุทรสาคร	โทร.02-4417899	หรอื	1792
-	 มอบส่วนลดค่าห้อง	10%	และค่ายา	5%	ส�าหรบัผูป่้วยใน	(IPD)	และส่วนลดค่ายา	5%	ส�าหรบัผูป่้วยนอก	(OPD)		
	 (ยกเว้นค่าแพทย์	ค่าพยาบาลพิเศษ	และค่าตรวจพิเศษภายนอกโรงพยาบาล)
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพ	19	รายการ	ราคาพิเศษ	2,500	บาท
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง	ราคาพิเศษ	999	บาท		
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพตับ	ราคาพิเศษ	999	บาท		
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน	ราคาพิเศษ	999	บาท	

•	 โรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม	เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ	โทร.02-4416999
-	 มอบส่วนลดค่าห้อง	10%	และค่ายา	5%	ส�าหรบัผูป่้วยใน	(IPD)	และส่วนลดค่ายา	5%	ส�าหรบัผูป่้วยนอก	(OPD)	
	 (ยกเว้นค่าแพทย์	ค่าพยาบาลพเิศษ	และค่าตรวจพเิศษภายนอกโรงพยาบาล)
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพ	19	รายการ	ราคาพิเศษ	2,500	บาท
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง	ราคาพิเศษ	999	บาท		
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพตับ	ราคาพิเศษ	999	บาท		
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน	ราคาพิเศษ	999	บาท

•	 โรงพยาบาลวิชยัเวช	อนิเตอร์เนชัน่แนล สมทุรสาคร	อ.เมือง	จ.สมทุรสาคร	โทร.034-410700-6	(อตัโนมตั	ิ7	คูส่าย)
-	 มอบส่วนลดค่าห้อง	10%	และค่ายา	5%	ส�าหรบัผูป่้วยใน	(IPD)	และส่วนลดค่ายา	5%	ส�าหรับผูป่้วยนอก	(OPD)	

(ยกเว้นค่าแพทย์	ค่าพยาบาลพิเศษ	และค่าตรวจพิเศษภายนอกโรงพยาบาล)
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพ	19	รายการ	ราคาพิเศษ	2,500	บาท
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง	ราคาพิเศษ	999	บาท		
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพตับ	ราคาพิเศษ	999	บาท		
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน	ราคาพิเศษ	999	บาท		

•	 โรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	แยกไฟฉาย	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	โทร.02-4120055-60
-	 มอบส่วนลดค่าห้อง	10%	และค่ายา	5%	ส�าหรบัผูป่้วยใน	(IPD)	และส่วนลดค่ายา	5%	ส�าหรับผูป่้วยนอก	(OPD)	

(ยกเว้นค่าแพทย์	ค่าพยาบาลพิเศษ	และค่าตรวจพิเศษภายนอกโรงพยาบาล)
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพ	19	รายการ	ราคาพิเศษ	2,500	บาท
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง	ราคาพิเศษ	999	บาท		
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพตับ	ราคาพิเศษ	999	บาท		
-	 มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน	ราคาพิเศษ	999	บาท		

•	 โรงพยาบาลนนทเวช	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	โทร.02-5967888
-	มอบส่วนลด	10%	ค่าห้องและค่ายา	กรณีช�าระด้วยเงินสด	(ยกเว้นค่ายาพิเศษบางรายการ)		
-	มอบส่วนลด	5%	ค่าห้องและค่ายา	กรณีช�าระด้วยบัตรเครดิต	(ยกเว้นค่ายาพิเศษบางรายการ)
	*สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด	และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น	ๆ	ได้*
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•	 โรงพยาบาล	บ.ีแคร์	เมดคิอลเซน็เตอร์	เขตสายไหม	กรงุเทพฯ	โทร.02-5233359-71,	02-9948200-3	ต่อ	1142
-	มอบส่วนลดค่าห้องพัก	5%	ส�าหรับผู้ป่วยใน	(ยกเว้นห้อง	ICU)	และค่ายา	5%	(ยกเว้นยารายการพิเศษ)	
-	มอบส่วนลดค่ายา	5%	ส�าหรับผู้ป่วยนอก	(ยกเว้นยารายการพิเศษ)			
กรณีช�าระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น	 ผู้ใช้บริการต้องรักษาพยาบาล	ณ	 สถานพยาบาล	 และ
ช�าระค่ารักษาพยาบาลเอง	*ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด	โปรแกรมเหมาจ่าย	หรือรายการ 
ส่งเสริมการขายอื่น	ๆ	ได้*	

•	 โรงพยาบาลหัวเฉียว	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ	โทร.02-2231351
-	มอบส่วนลด	10%	ค่าห้องพักผู้ป่วยใน	(IPD)
-	มอบส่วนลด	10%	ชุดตรวจสุขภาพประจ�าปี	จากอัตราค่าบริการปกติชุดตรวจสุขภาพ
*ยกเว้นรายการส่งเสริมการขาย*

•	 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	โทร.02-9756700-05
-	มอบส่วนลด	5%	ค่ายา	ส�าหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	(OPD/IPD)
-	มอบส่วนลด	10%	ค่าห้อง	ไม่รวมค่าบริการอื่น	ๆ
-	มอบส่วนลด	5%	ค่าฝังเข็ม
-	มอบส่วนลด	20%	โปรแกรมตรวจสุขภาพชุดพื้นฐาน	6	โปรแกรม
-	มอบส่วนลด	10%	SPA	Treatment	ยกเว้นการท�าหัตถการโดยแพทย์

•	 โรงพยาบาลปิยะเวท	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	โทร.02-1295555,	02-6256555
	 -	มอบส่วนลด	20%	ค่าห้องพักผู้ป่วยใน	(ยกเว้นค่าอาหาร	ค่าบริการห้องพัก	ค่าบริการพยาบาล)

-		มอบส่วนลด	10%	ค่ายา	ค่าเอกซเรย์	ค่าตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิตกิาร	(LAB)	ทีท่�าการภายในโรงพยาบาล	
*สทิธิพเิศษดงักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนยีมแพทย์	ค่าอุปกรณ์พิเศษ	ค่ายาพเิศษ	ค่าเวชภณัฑ์พเิศษ	ชดุเหมาจ่าย 
และรายการโปรโมชั่นทุกรายการ*	

•	 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	โทร.02-6259000	ต่อ	20512
-	มอบส่วนลด	5%	ค่ายา	ส�าหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก	(IPD/OPD)	(ยกเว้นยารายการพิเศษ)
-	มอบส่วนลด	10%	ค่าห้อง	(เฉพาะค่าห้องรวมอาหาร	ไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าบรกิารทางการแพทย์อืน่	ๆ )
กรณชี�าระด้วยเงินสดเท่านัน้	*แสดงบัตรสมาชิก	ณ	เคาน์เตอร์แคชเชยีร์ก่อนช�าระเงนิทกุครัง้	และไม่สามารถ
ใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด	และรายการส่งเสริมการขายอื่นได้*

•	 โรงพยาบาลพิษณุโลก	ฮอสพิทอล	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	โทร.055-909888
-	มอบส่วนลด	10%	ค่าห้อง	
-	มอบส่วนลด	10%	ค่ายา	ยกเว้นรายการที่ลดไม่ได้ตามระเบียบของโรงพยาบาล
-	มอบส่วนลด	10%	ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทั่วไป	ยกเว้นรายการที่ลดไม่ได้ตามระเบียบของ
		โรงพยาบาล
-	มอบส่วนลด	10%	ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาทั่วไป	ยกเว้นรายการที่ลดไม่ได้ตามระเบียบของ 
		โรงพยาบาล
-	มอบส่วนลด	10%	ค่าบริการทางทันตกรรม	ยกเว้นทันตวัสดุพิเศษ	และทันตกรรมเฉพาะทาง
*ส�าหรับผู้ถือบัตรสมาชิก	 อพวช.	 ที่เข้ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน	 และผู้ป่วยนอก	 กรณีช�าระเงินสดหรือ	 
บัตรเครดิต*

•	 โรงพยาบาลเอกชล	ต.บ้านสวน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	โทร.038-939999
มอบส่วนลด	5%	ค่าห้อง	ค่ายา	กรณีช�าระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต	
โดยแสดงบัตรสมาชิก	อพวช.	และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดหรือรายการส่งเสริมอื่น	ๆ
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•	 โรงพยาบาลเอกชล	2	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	โทร.038-939888
มอบส่วนลด	5%	ค่าห้อง	ค่ายา	กรณีช�าระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต	
โดยแสดงบัตรสมาชิก	อพวช.	และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดหรือรายการส่งเสริมอื่น	ๆ

•	 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา	อ.เสนา	จ.พระนครศรีอยุธยา	โทร.035-289572-9
มอบส่วนลด	50%	โปรแกรมตรวจสุขภาพ	1	–	4	(จากราคาเต็ม)
มอบส่วนลด	40%	บริการแพทย์แผนจีน	คอร์ส	5	ครั้ง	หรือคอร์ส	10	ครั้ง	(จากราคาเต็ม)

•	 โรงพยาบาลเพชรเวช	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	โทร.02-7181515
มอบโปรโมชั่นตรวจสุขภาพ	ราคา	1,990	บาท	
*แสดงบัตรสมาชิก	อพวช.	ที่แผนกต้อนรับก่อนเข้ารับบริการโปรโมชั่นตรวจสุขภาพ*

•	 โรงแรมมารานาธา	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	โทร.033-590404,	084-0080004
มอบส่วนลด	500	บาท	ห้อง	SUPERIOR	เตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่	จากราคาปกติ	1,500	บาท/2	ท่าน/คืน	
*ส�ารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน*	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 บ้านปูรีสอร์ท	อ.เมือง	จ.ตราด	โทร.039-510577
มอบส่วนลด	30%	ที่พักส�าหรับ	2	ท่าน	พร้อมอาหารเช้า	*ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์*
มอบส่วนลด	10%	ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม	ณ	ร้านอาหารสวนปูซีฟู้ด	*ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์*	
(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 เดอะริม	รีสอร์ท	เชียงใหม่	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	โทร.053-903999
-	มอบส่วนลดห้องพักทุกประเภท	10%	จากราคาขายแต่ละช่วง	*ยกเว้นช่วงเทศกาล,	วันหยุดนักขัตฤกษ์	
	 และช่วงวันที่	24	ธันวาคม–5	มกราคม*	(ไม่สามารถใช้ลดเตียงเสริมได้)
-	มอบส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม	10%	ตั้งแต่	500	บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับเงิน	และไม่สามารถใช้ร่วมกับ
		รายการส่งเสริมการขายอื่นได้	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	โทร.089-2369555
มอบส่วนลด	200	บาท	บ้านอิ่มสุขรวมมิตร	พร้อมอาหารเช้า	เฉพาะวันอาทิตย์-พฤหัสบดี
มอบส่วนลด	500	บาท	ห้อง	Deluxe	โซนสวน-ทะเล	พร้อมอาหารเช้า	เฉพาะวันอาทิตย์-พฤหัสบดี
(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 โรงแรมบ้านลายไม้	บีช	รีสอร์ท	อ.กะทู้	จ.ภูเก็ต	โทร.076-342620-3
มอบส่วนลดห้องพัก	20%	จากราคาบนเว็บไซต์ของโรงแรม	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 The	Royal	Gems	Golf	Resort	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	โทร.02-4298151
มอบส่วนลดห้องพักซูพีเรีย	รวมอาหารเช้าแบบอเมริกัน	จากราคาเต็ม	2,500	บาท	เหลือ	1,700	บาท	
(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 โรงแรมศรีทองกุลริเวอร์ไซด	์อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์	โทร.044-591788
มอบส่วนลดห้องพัก	10%	จองล่วงหน้า	3	วัน
มอบส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร	10%		ณ	ร้านอาหารแพนาวาทอง	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 ป่าสัก	ฮิลล์ไซด์	รีสอร์ท	อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	โทร.081-8060390
มอบส่วนลดห้องพักทุกประเภท	10%	จากราคาปกติ	พร้อมอาหารเช้า	2	ท่าน		
ใช้สิทธิ์ได้ทุกวัน	ฟรี!	กิจกรรมพายเรือ	จักรยาน	และสระว่ายน�้า	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)	

โรงแรม และรีสอร์ท
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•	 บุญชูบางเบิดรีสอร์ท	อ.บางสะพานน้อย	จ.ประจวบคีรีขันธ์	โทร.032-817246	
มอบส่วนลดห้องพัก	10%	
มอบส่วนลดค่าอาหาร	10%	ไม่รวมเครื่องดื่ม	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)	

•	 ภูเพลสส์	บางแสน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	โทร.038-387900	
-	 มอบส่วนลดห้องพัก	วัน	จ.–พฤ.	ในราคาพิเศษ	(ไม่รวมเตียงเสริม)	ห้อง	Deluxe	Plus	1,740	บาท/	

Deluxe	Grand	1,940	บาท/	Family	Room	2,960	บาท/	Phu	Places	Villa	4,700	บาท	
ยกเว้นช่วงเทศกาล,	วันหยุดนักขัตฤกษ์	

-	 มอบส่วนลดห้องพัก	วัน	ศ.–อา.	ในราคาพิเศษ	(ไม่รวมเตียงเสริม)	ห้อง	Deluxe	Plus	1,980	บาท/	
Deluxe	Grand	2,240	บาท/	Family	Room	3,400	บาท/	Phu	Places	Villa	5,380	บาท	
ยกเว้นช่วงเทศกาล,	วันหยุดนักขัตฤกษ์

-	มอบส่วนลด	10%	เมื่อรับประทานอาหารของห้องอาหาร	ไม่รวมเครื่องดื่ม	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)
•	 โรงแรม	วัน	ฟู	โฮเทล	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	โทร.081-6644961,	044-041054

มอบส่วนลดห้องพักทุกประเภท	30%	จากราคามาตรฐาน	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)
•	 โรงแรมกรีนฮิลล์รีสอร์ท	อ.ปัว	จ.น่าน	โทร.054-791111

มอบส่วนลดห้องพักทุกประเภท	20%	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)
•	 บ้านพักนานาชาติภูเก็ต	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	โทร.099-1987890,	090-0086702

มอบที่พักราคาพิเศษ	500	บาท	(แอร์-ตู้เย็น-ทีวี-น�้าอุ่น)	ที่พักไม่มีบริการอาหาร
และส่วนลดพิเศษส�าหรับเด็กอายุไม่เกิน	12	ปี	พักฟรี	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 โรงแรมนานาชาติบ้านกรูด	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	โทร.099-1987890,	090-0086703-4	
มอบที่พักบังกะโลราคาพิเศษ	1,300	บาท	ส�าหรับ	2	ท่านพร้อมอาหารเช้า	
และส่วนลดพเิศษส�าหรบัเด็กอายไุม่เกนิ	12	ปี	พกัฟร	ี1	ท่านพร้อมอาหารเช้า	(หมดเขต	30	มถินุายน	2562)	

•	 โรงแรมนานาชาติบางแสน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	โทร.099-1987890,	090-0086705-6	
มอบที่พักราคาพิเศษวันธรรมดา	1,200	บาท	/	วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์	1,400	บาท	ส�าหรับ	2	ท่านพร้อม
อาหารเช้า	และส่วนลดพิเศษส�าหรับเด็กอายุไม่เกิน	12	ปี	พักฟรี	1	ท่านพร้อมอาหารเช้า	
(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)	

•	 โรงแรมฮอลิเดย์	การ์เด้น	เชียงใหม่	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	โทร.053-210901
-	มอบห้องพัก	SUPERIOR	GARDEN	ราคาพิเศษ	900	บาท/คืน/ห้อง	รวมอาหารเช้า	2	ท่าน
-	มอบห้องพัก	EXECUTIVE	SUPERIOR	TOWER	ราคาพิเศษ	1,100	บาท/คืน/ห้อง	รวมอาหารเช้า	2	ท่าน
(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 เชียงคาน	ริเวอร์	เมาท์เทน	อ.เชียงคาน	จ.เลย	โทร.042-822191
มอบส่วนลด	40%	ห้องพัก	Deluxe	ยกเว้นวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์	
(เริ่ม	1	มีนาคม	2562	–	30	กันยายน	2562)

•	 แคคตัส	รีสอร์ท	แอนด์	โฮเต็ล	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	โทร.043-244888
มอบส่วนลดห้องพัก	10%	*เฉพาะห้องพักเท่านั้น*	

•	 สามร้อยยอด	ฮอลิเดย์	รีสอร์ท	อ.สามร้อยยอด	จ.ประจวบคีรีขันธ์	โทร.081-9889288,	032-559364
มอบส่วนลดที่พัก	30%	*ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์*
มอบส่วนลดค่าอาหาร	10%	(ไม่รวมเครือ่งดืม่)	ณ	ครวัชมทะเล	*ยกเว้นวนัหยดุต่อเนือ่งและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์*

•	 โรงแรม	เฮือนนานา	บูติค	อ.เมือง	จ.แพร่	โทร.054-524800
มอบห้อง	นานา	ดีลักซ์	(Na	Na	Deluxe)	ราคาพิเศษ	1,500	บาท	รวมอาหารเช้า	2	ท่าน
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•	 โรงแรม	นวรัตน์เฮฮริเทจ	อ.เมือง	จ.ก�าแพงเพชร	โทร.055-711219
มอบส่วนลด	30%	ห้องพักซูพีเรีย	(Superior)	รวมอาหารเช้า
มอบส่วนลด	10%	ค่าอาหาร	(ไม่รวมเครื่องดื่ม)	ณ	ห้องอาหารการ์เนท	เท่านั้น	*ไม่รวมงานจัดเลี้ยง*

•	 ทวีสุขบูติคโฮมสเตย	์อ.เมือง	จ.พังงา	โทร.076-412100
มอบส่วนลดห้องพัก	10%	*แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้ง*

•	 บลมูนู	รเิวอร์ไซด์	รสีอร์ต	อบุลราชธาน	ีอ.พบูิลมังสาหาร	จ.อบุลราชธาน	ีโทร.061-0212525,	086-2222384
มอบส่วนลด	50%	ห้องพักทุกประเภท	จากราคาหน้าเว็บไซต์ของรีสอร์ต
มอบส่วนลด	15%	ค่าอาหาร	(ไม่รวมเครื่องดื่ม)	ณ	แพอาหารครัวชมมูล	*กรณีช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น*

•	 PB	GRAND	HOTEL	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	โทร.074-253811-2
มอบส่วนลด	5%	ห้องพัก	Superior	Double	Bed	(เตียงเดี่ยว)	
มอบส่วนลด	5%	ห้องพัก	Superior	Twin	Bed	(เตียงคู่)	*ยกเว้นวันเสาร์	และวันหยุดเทศกาล*

•	 โรงแรมเวียงอินทร์	เชียงราย	อ.เมือง	จ.เชียงราย	โทร.053-711533
มอบส่วนลดค่าห้องพัก	20%	
มอบส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5%	

•	 สวนสัตว์นครราชสีมา	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	โทร.044-934532	
มอบบ้านพักรับรอง	ราคาพิเศษ	1,000	บาท	ฟรีค่าเข้าชมสวนสัตว์	และค่าเข้าชมความสามารถสัตว์	2	ท่าน

•	 โรงแรม	ดิเอเรียแอค	อ.ห้างฉัตร	จ.ล�าปาง	โทร.093-3010004
มอบส่วนลดค่าที่พัก	10%

•	 โรงแรมสีดา	แอคทิวิตี้	รีสอร์ท	เขาใหญ่	อ.เมือง	จ.นครนายก	โทร.037-385154-6
มอบค่าที่พักวันธรรมดาลด	50%	(UPGRADE	1	ระดับ)	และวันหยุดลด	40%
มอบส่วนลด	10%	ค่าอาหาร	(ไม่รวมเครื่องดื่ม)	ณ	ห้องอาหารสิชล

•	 โรงแรมวัฒนา	พาร์ค	อ.เมือง	จ.ตรัง	โทร.075-216216,	075-217217
มอบส่วนลด	110	บาท	ห้องพัก	Standard	จากราคาปกติ	900	บาท	*กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า*

•	 โรงแรมเพิร์ล	ภูเก็ต	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	โทร.076-211044
มอบห้องพัก	Pearl	Room	ราคาพิเศษ	จากราคา	1,900	บาท	ลดเหลือ	1,600	บาทรวมอาหารเช้า
มอบห้องพัก	Deluxe	Room	ราคาพิเศษ	จากราคา	1,700	บาท	ลดเหลือ	1,400	บาทรวมอาหารเช้า	

ร้านอาหาร และร้านค้าทั่วไป

•	 ไร่	PB	Valley	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	โทร.081-7338783
มอบส่วนลด	10%	อาหารและเครื่องดื่ม	
มอบส่วนลด	5%	ร้านค้าขายของฝาก
มอบส่วนลด	50	บาท	กิจกรรมชมไร่จากราคาปกติ	320	บาท	ลดเหลือ	270	บาท	
(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 บจก.	โมเดิร์น	เอ็ดดูเคชั่นมอลล	์อ.เมือง	จ.ล�าพูน	โทร.053-510557
มอบส่วนลด	10%	อปุกรณ์ส�านกังาน,	อปุกรณ์กฬีา	และหนงัสือเรยีน	ยกเว้นสนิค้า	Promotion	จะไม่ได้รบัส่วนลด
(1)	สาขาล�าพูน	โทร.053-510557	 (2)	สาขาเชียงใหม่	โทร.053-960222	
(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)



12

•	 Pier88	Restaurant	&	Bar	(ด้านหน้าโรงแรมเรือรัษฎา)	อ.เมือง	จ.ตรัง	โทร.075-214230
มอบส่วนลด	10%	อาหารไม่รวมเครื่องดื่ม	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 ร้านอาหารไซลิพลัส	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	โทร.02-8885758
มอบส่วนลด	10%	อาหาร	เบเกอรี่	ไอศกรีม	และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	*ใช้หญ้าหวานและไซลิทอล	หวาน
แบบไม่มีน�้าตาล*	
(1)	สาขาพุทธมณฑลสาย	4	อ.สามพราน	จ.นครปฐม					(2)	สาขาปากซอยสิรินธร	5	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ
(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 KOPI	DE	PHUKET	CAFE’	&	RESTAURANT	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	โทร.076-212225
มอบส่วนลด	10%		เมื่อทานอาหารและเครื่องดื่มครบ	500	บาทขึ้นไป	
*สุดยอดอาหารพื้นเมืองภูเก็ต	และกาแฟสด	ชาเย็นโบราณ*	(หมดเขต	30	มิถุนายน	2562)

•	 ร้านอาหารแป๊ะฮก สาขาเขาชะโงก	อ.เมือง	จ.นครนายก	โทร.097-0845005
มอบส่วนลดค่าอาหาร	10%	ไม่รวมเครื่องดื่ม

•	 ครัวริมนที	(Rimnathee	Thai	Cuisine)	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	โทร.02-7279739
มอบส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร	กรณีช�าระด้วยเงินสดลด	10%		หรือบัตรเครดิตลด	5%

•	 ร้าน	ลา	บาเก๊ตต์	(La	Baguette)	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	โทร.038-421707
มอบส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10%	(ยกเว้นสินค้าฝากขาย)	3	สาขา
(1)	La	Baguette	@	Naklue	โทร.038-421707		(2)	La	Baguette	@	Phratamnuk	Hill	โทร.038-252516	
(3)	La	Baguette	@	EM	QUARTIER	โทร.02-0036420	*แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์	
สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด	คูปองส่วนลด	หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น	ๆ	ได้*

•	 ห้องอาหาร	ลาเฟม	(La	Ferme)	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	โทร.038-421707
-	มอบส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10%	*แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์	
	 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด	คูปองส่วนลด	หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น	ๆ	ได้*

•	 ห้องอาหารอิตาเลี่ยน	กร้าฟฟ้า	แอนด์	ไวน์	บาร์	(Grappa	Italian	Restaurant	&	Wine	Bar)	
อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	โทร.038-052299
-	มอบส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10%	*แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์	
	 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด	คูปองส่วนลด	หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น	ๆ	ได้*

•	 เรือนทะเล	บางเสร่	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	โทร.038-436572-3
มอบส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร	10%

•	 THE	BARN	STEAK	HOUSE	AT	HIDDEN	VILLAGE	CHIANGMAI	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	โทร.064-5500305
มอบส่วนลดค่าอาหาร	10%	วันจันทร์	–	ศุกร์	และ	20%	วันเสาร์	–	อาทิตย์	(ไม่รวมบุฟเฟ่ต์	และเครื่องดื่ม)

•	 บจก.	เนชั่นแมน	(ไทยแลนด์)	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	โทร.02-4208888
-	มอบส่วนลด	10%	เมื่อซื้อผ้ายืดสวมป้องกันและรักษาข้อเท้า	เข่า	น่อง	ต้นขา	ข้อมือ	ข้อศอก	หน้าท้อง	
		เส้นเลือดขอด	สเตย์ผ่าตัดหลังคลอด	สเตย์ลดความอ้วน	และสเตย์ไขสันหลัง
-	มอบส่วนลด	10%	เมือ่ซือ้อปุกรณ์กฬีาทกุชนดิ	(ซ้ือครบ	10,000	บาทลดเพิม่	5%	และซือ้ครบ	20,000	บาท
		ลดเพิ่ม	10%)	

•	 ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย	์เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	โทร.02-5144007,	02-5144010
มอบส่วนลด	5%	ส�าหรับสินค้าทุกประเภท	ยกเว้นสินค้าสินค้าอุปโภค	บริโภค	กรณีช�าระด้วยเงินสด

•	 SOMBATPERMPOON	GALLERY	(สมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี่)	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	โทร.02-2546040-6
มอบส่วนลด	30%	เมื่อซื้อภาพเขียน	ภาพ	Painting


