บร�ษัท ซิกนา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผูเ ชีย่ วชาญดานการประกันสุขภาพ และอุบตั เิ หตุสว นบุคคล มีความยินดี
ทีจ่ ะมอบ บัตรประจำตัวผูเ อาประกันภัย บัตรประจำตัวผูเ อาประกันภัย
ซิกนา ออล อิน วัน แครการด (Cigna All in One Care Card)
ใหกับลูกคาคนพ�เศษ เชนคุณ เพ�่ออำนวยความสะดวก ในการพกพา
โดยสิทธิประโยชน ที่ทานจะไดรับ มีดังนี้
• บั ต รนี ้ เ ป น การรวมความคุ  ม ครองด า นค า รั ก ษาพยาบาลตามเงื ่ อ นไข
ในกรมธรรมของทานทั้งหมด
• บัตรนี้ใชแทนบัตรประจำตัวผูเอาประกันรูปแบบเดิมที่มีอยูกับบริษัทฯ (ถามี)
รวมถึงกรมธรรมที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
• บั ต รนี ้ เ ป น เอกสิ ท ธิ ์ เ ฉพาะสำหรั บ ท า น โปรดเก็ บ รั ก ษาบั ต รไว ต ลอดอายุ
การเปนผูถือกรมธรรม กับ บริษัท ซิกนา ประกันภัย
• ทานสามารถเขารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลในเครือขาย ที่มีมากกวา
300 แห ง ทั ่ ว ประเทศโดยไม ต  อ งสำรองจ า ย เพี ย งแสดงบั ต รนี ้
คูกับบัตรประจำตัวประชาชนของทาน

ขั้นตอนการใชบร�การ และ เง�่อนไขการใชบัตร (โปรดดูที่ดานหลังบัตร)

บัตรประจำตัวผูเอาประกันภัยนี้ จะสามารถใชไดตอเมื่อกรมธรรมของทาน
ยังมีผลบังคับอยู ณ วันที่เขารับการรักษาพยาบาล และ บริษัทฯ ไดรับการชำระคาเบี้ย
ประกันภัยงวดลาสุดเปนที่เรียบรอยแลว

การใชบร�การนอกเคร�อขายสถานพยาบาล

โปรดสำรองเงินจายคารักษาพยาบาลกอน และนำหลักฐานมาเรียกรองคืนจากบริษัทฯ
ในภายหลัง
หลักฐานประกอบการเร�ยกรองคารักษาพยาบาลในกรณีที่ทานเขารับการรักษา
ที่สถานพยาบาลนอกเคร�อขาย
1. ใบรายงานแพทยผูตรวจรักษา ตามแบบฟอรมของบริษัทฯ
2. ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกคารักษาพยาบาล
3. สำเนาสมุดคูฝากธนาคารออมทรัพยของผูเอาประกันภัย (เทานั้น)
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุต่ำกวา 7 ป
และรับรองสำเนาถูกตอง

ศูนยบร�การลูกคาซิกนา
(Customer Service Center)

พรอมใหบริการ เพื่อชวยอำนวยความสะดวก ประสานงาน
รวมถึงตอบขอสงสัยใหกับผูเอาประกันภัย

บัตรประจำตัวผูเอาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใชสิทธิ์ ณ สถานพยาบาล

ซิกนาประกันภัย

โทรสายดวน : 02-660-1217 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หร�อ
อีเมล : cs@thirdpartyadmin.co.th

สอบถามรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับกรมธรรม
แจงบัตรชำรุด หร�อ สูญหาย
โทร. 1758

หร�อ 02-853-0000

จันทร-ศุกร เวลา 08.00 – 20.00 น. / เสาร-อาทิตย เวลา 08.30-17.30 น.
เวนวันหยุดนักขัตฤกษ หร�อ

อีเมล : Cigna.customerservice@cigna.com

คุณลูกคาคนพ�เศษ ผูถือกรมธรรม
สำหรับเจาหนาที่สถานพยาบาล :

กรุณาตรวจสอบสิทธิและความคุมครองกอนใหบริการ
โทร. 02-660-1217 ทุกวัน 24 ชั่วโมง

THIRD PARTY ADMIN

รายชื่อสถานพยาบาลในเคร�อขาย
ลําดับ
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กรุงเทพและเขตปริมณฑล
โรงพยาบาล
ร.พ.กรุงเทพ
ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน
ร.พ.กรุงเทพไชนาทาวน
ร.พ.กลวยน้ําไท1
ร.พ.กลวยน้ําไท2
ร.พ.เกษมราษฎรบางแค
ร.พ.เกษมราษฎรประชาชื่น
ร.พ.การุญเวช สุขาภิบาล3
ร.พ.คลองตัน**
ร.พ.คามิลเลียน
ร.พ.เจาพระยา
ร.พ.เซนตหลุยส
ร.พ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล
ร.พ.ตํารวจ**
ร.พ.เทพธารินทร
ร.พ.ไทยนครินทร
ร.พ.ธนบุร1
ี
ร.พ.ธนบุร2
ี
ร.พ.นครธน
ร.พ.นวมินทร
ร.พ.นวมินทร9
ร.พ.บางนา1
ร.พ.บางปะกอก1
ร.พ.บางปะกอก8
ร.พ.บางปะกอก9 อินเตอรเนชั่นแนล
ร.พ.บางโพ
ร.พ.บํารุงราษฎร
ร.พ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร
ร.พ.บีเอ็นเอช
ร.พ.ปยะเวท
ร.พ.เปาโลเมโมเรียล
ร.พ.เปาโลเมโมเรียลโชคชัย4
ร.พ.พญาไท นวมินทร
ร.พ.พญาไท1
ร.พ.พญาไท2
ร.พ.พญาไท3
ร.พ.พระราม2
ร.พ.พระรามเกา
ร.พ.เพชรเวช
ร.พ.เพชรเกษม2
ร.พ.แพทยปญญา
ร.พ.มงกุฎวัฒนะ
ร.พ.มิชชั่น
ร.พ.เปาโลเกษตร(เมโย)
ร.พ.ยันฮี
ร.พ.รามคําแหง
ร.พ.ราษฎรบูรณะ
ร.พ.ลาดพราว
ร.พ.วิชัยยุทธ
ร.พ.วิภาราม
ร.พ.วิภาวดี
ร.พ.เวชธานี
ร.พ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(ศรีวิชัย1 เดิม)
ร.พ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม(ศรีวิชัย2)
ร.พ.ศิครินทร
ร.พ.ศิริราชพยาบาล**
ร.พ.สมิติเวช ธนบุรี
ร.พ.สมิติเวชศรีนครินทร
ร.พ.สมิติเวชสุขุมวิท
ร.พ.สินแพทย
ร.พ.สุขุมวิท
ร.พ.สุขสวัสดิ์
ร.พ.ประชาพัฒน
ร.พ.สายไหม
ร.พ.เสรีรักษ
ร.พ.หัวเฉียว
ร.พ.กรุงไทย
ร.พ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร
(เดิมคือ รพ.เกษมราษฎรรัตนาธิเบศร)
ร.พ.เกษมราษฎรรัตนาธิเบศร
(เดิมคือรพ.การุญเวชรัตนาธิเบศร)
ร.พ.นนทเวช
ร.พ.วิภาราม ปากเกร็ด
ร.พ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร
ร.พ.อนันตพัฒนา2
ร.พ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต
ร.พ.กรุงสยามเซนตคารลอส
ร.พ.การุญเวช ปทุมธานี
ร.พ.ปทุมเวช
ร.พ.แพทยรังสิต
ร.พ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต
ร.พ.ภัทรธนบุรี
ร.พ.บางปะกอก-รังสิต2 (เดิมคือ รพ.เอกปทุม)
ร.พ.กรุงเทพพระประแดง
ร.พ.จุฬารัตน3
ร.พ.จุฬารัตน9
ร.พ.บางนา2
ร.พ.บางนา5
ร.พ.บางปะกอก3พระประแดง
ร.พ.ปยะมินทร

กรุงเทพและเขตปริมณฑล (ตอ)
โรงพยาบาล
ร.พ.เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ
ร.พ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย
ร.พ.เมืองสมุทรปากน้ํา
ร.พ.รัทรินทร
ร.พ.สําโรงการแพทย
ร.พ.วิภาราม ชัยปราการ
ร.พ.รวมชัยประชารักษ
ร.พ.สินแพทยเทพารักษ
คลินิกเวชกรรมเมโย สาขาซันทาวเวอรสบี
คลินิกเวชกรรมเมโย สาขารสาทาวเวอร อาคาร2
บางปะกอก2 คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไทสาขาชุมชน70ไร
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไทสาขาทุงสองหอง
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไทสาขาสุขุมวิท56
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไทสาขาสุขุมวิท93
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไทสาขาสุภาพงษ3
สหคลินิกกลวยน้ําไทสาขาอโศก
สหคลินิกกลวยน้ําไทสาขาราม2
สหคลินิกกลวยน้ําไทสาขาสาทร
สหคลินิกกลวยน้ําไทสาขาเดอะช็อปส
108
แกรนดพระราม9
109 สหคลินิกกลวยน้ําไทสาขารพ.กลวยน้ําไท2
110 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไทสาขาออนนุช
111 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน7
112 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน8
113 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาเกษตร
114 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาเซนตหลุยส
115 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
116 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาพระโขนง
117 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขารัชดา
118 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล3
119 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก
120 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด
121 โรงพยาบาลสายไหม(คลอง8)
122 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม
123 สถานพยาบาลจุฬารัตน1
124 สถานพยาบาลจุฬารัตน5
125 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู
126 สถานพยาบาลจุฬาเวช
127 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม
128 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน2
129 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน4
130 เมดิกา คลินิกเวชกรรม
ภาคกลาง
ลําดับ
โรงพยาบาล
1
ร.พ.กาญจนบุรีเมโมเรียล
2
ร.พ.ธนกาญจน
3
ร.พ.ทาเรือ
4
ร.พ.สมเด็จพระสังฆราชองคท1ี่ 9**
5
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ**
6
ร.พ.กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
7
ร.พ.เทพากร
8
ร.พ.กรุงเทพสนามจันทร
9
ร.พ.ศาลายา
10
ร.พ.มหาชัยเพชรรัชต(เดิมเพชรรัชตเพชรบุร)ี
11
ร.พ.กรุงเทพเพชรบุร(ี เดิมคือรพ.เมืองเพชร)
12
ร.พ.ดําเนินสะดวก**
13
ร.พ.พรอมแพทย
14
ร.พ.เมืองราช
15
ร.พ.ซานเปาโลหัวหิน
16
ร.พ.กรุงเทพหัวหิน
17
ร.พ.การุญเวช อยุธยา
18
ร.พ.ราชธานี
19
ร.พ.ศุภมิตรเสนา
20
ร.พ.พีรเวช
21
ร.พ.ราชธานี โรจนะ
22
ร.พ.เบญจรมย
23
ร.พ.เมืองนารายณ
24
ร.พ.มหาชัยแมกลอง(แมกลอง)
25
ร.พ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา**
26
ร.พ.มหาชัย
27
ร.พ.มหาชัย2
28
ร.พ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย(ศรีวิชัย3)
ร.พ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล
29
สมุทรสาคร(ศรีวิชัย5)
30
ร.พ.เอกชัย
31
ร.พ.บานแพว**
32
ร.พ.วิภารามสมุทรสาคร
33
ร.พ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด)
34
ร.พ.ธนบุรีอท
ู อง
35
ร.พ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี
36
ร.พ.วิภาวดี ปยราษฎร
37
ร.พ.รวมแพทยชัยนาท
38
ร.พ.เกษมราษฎรสระบุรี
39
ร.พ.อางทองเวชชการ2
ภาคตะวันออก
ลําดับ
โรงพยาบาล
1
ร.พ.จุฬารัตน11
2
ร.พ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
3
ร.พ.พนมสารคาม**
4
ร.พ.โสธรเวช304
5
ร.พ.เจาพระยาอภัยภูเบศร**
6
ร.พ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิต*ิ์ *
ลําดับ
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

ภาคตะวันออก (ตอ)
โรงพยาบาล
ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา**
ร.พ.ชลบุร*ี *
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพมหาวิทยาลัยบูรพา**
ร.พ.กรุงเทพพัทยา
ร.พ.พญาไทศรีราชา
ร.พ.พัทยาเมโมเรียล
ร.พ.สมิติเวชศรีราชา
ร.พ.วิภาราม แหลมฉบัง
ร.พ.เอกชล
ร.พ.เอกชล2
ร.พ.ปยะเวชช บอวิน
ร.พ.วิภารามอมตะนคร
ร.พ.สมิติเวช ชลบุรี
ร.พ.ระยอง**
ร.พ.กรุงเทพระยอง
ร.พ.มงกุฏระยอง
ร.พ.รวมแพทยระยอง
ร.พ.ศรีระยอง
ร.พ.ปยะเวชช ระยอง
ร.พ.พระปกเกลา**
ร.พ.กรุงเทพจันทบุรี
ร.พ.สิริเวช
ร.พ.กรุงเทพตราด
ร.พ.ตราด**
ร.พ.แหลมงอบ**
คลินิกเวชกรรมสมิติเวช เครือสหพัฒน
คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน
สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน
คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน
คลินิกเวชกรรมสมิติเวชบานบึง
บางพระ เมดิคอล เซนเตอร
คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน
โรงพยาบาลจุฬารัตน ชลเวช
คลินิครพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ
40
สาขานาจอมเทียน
41
คลินิครพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ สาขาบอวิน
42
สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค
43
คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม
คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา (อีสเทิรนซีบอรด)
44
45
คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง
46
คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง
47
สถานพยาบาลอิมพีเรียล
48
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน อาคเนย
49
คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง
50
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน12(เกตเวย)
ภาคเหนือ
ลําดับ
โรงพยาบาล
1
ร.พ.กรุงเทพ เชียงใหม
2
ร.พ.เทพปญญา2 ( เดิมชื่อรพ.ชางเผือก)
3
ร.พ.เชียงใหมใกลหมอ
4
ร.พ.เชียงใหมราม
5
ร.พ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร
6
ร.พ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล
7
ร.พ.เทพปญญา
8
ร.พ.แมคคอรมิค
9
ร.พ.ราชเวชเชียงใหม
10
ร.พ.ลานนา
ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร
11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม**
12
ร.พ.เชียงใหม ฮอสพิทอล (สยามราษฎร เชียงใหม)
13
ร.พ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร
14
ร.พ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง**
15
ร.พ.โอเวอรบรูค
16
ร.พ.เชียงรายอินเตอร
17
ร.พ.เอกชนเมืองกําแพง
18
ร.พ.หริภุญชัยเมโมเรียล
19
ร.พ.ศิริเวช ลําพูน
20
ร.พ.เขลางคนครราม
21
ร.พ.ปากน้ําโพ
22
ร.พ.ศรีสวรรค
23
ร.พ.ปากน้ําโพ2
24
ร.พ.รมฉัตร
25
ร.พ.รวมแพทยนครสวรรค
26
ร.พ.เพชรรัตนเพชรบูรณ
27
ร.พ.สหเวช
28
ร.พ.ชัยอรุณเวชการ
29
ร.พ.แพรราม
30
ร.พ.แพรคริสเตียน
31
ร.พ.พิษณุเวช
32
ร.พ.กรุงเทพพิษณุโลก
ร.พ.พิษณุโลกฮอสพิทอล
33
(เดิมคือ รพ.อินเตอรเวชการ)
34
ร.พ.รวมแพทยพิษณุโลก
35
ร.พ.พะเยาราม
36
ร.พ.พัฒนเวชสุโขทัย
37
ร.พ.รวมแพทยสุโขทัย
38
ร.พ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล
39
ร.พ.แมสอด-ราม
40
ร.พ.แมสอด**
41
คลินิกศรีบุรินทร สาขาเกษมราษฎร แมสาย
42
คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร สาขาอําเภอเชียงแสน
43
สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม
ลําดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลําดับ
โรงพยาบาล
1
ร.พ.ขอนแกน**
2
ร.พ.ขอนแกนราม
ร.พ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
เฉพาะหอผูปวยพิเศษชั้น14 อาคารสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ**
4
ร.พ.ราชพฤกษ
5
ร.พ.กรุงเทพ ขอนแกน
6
ร.พ.เอกชนบุรีรัมย
7
ร.พ.ชัยภูมิรวมแพทย
8
ร.พ.ชัยภูมิราม
9
ร.พ.ธีรวัฒน
10
ร.พ.เมืองเลยราม
11
ร.พ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล
12
ร.พ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล
13
ร.พ.วีระพลการแพทย
14
ร.พ.เซนตเมรี่
15
ร.พ.กรุงเทพราชสีมา
16
ร.พ.บัวใหญรวมแพทย
17
ร.พ.กรุงเทพ ปากชอง
18
ร.พ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**
19
ร.พ.ริม ลิฟวิ่ง
20
ร.พ.มหาราชนครราชสีมา**
21
ร.พ.รวมแพทย ยโสธร (หาญอินเตอรเนชั่นแนลเดิม)
22
ร.พ.นายแพทยหาญ
23
ร.พ.รวมแพทยหนองคาย
24
ร.พ.หนองคายวัฒนา
25
ร.พ.จุรีเวช
26
ร.พ.รอยเอ็ดธนบุรี
27
ร.พ.รักษสกล
28
ร.พ.รวมแพทย (หมออนันต)
29
ร.พ.ประชารักษเวชการ
30
ร.พ.ราชเวชอุบลราชธานี
31
ร.พ.อุบลรักษธนบุรี
32
ร.พ.สรรพสิทธิ์อินเตอร
33
ร.พ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา
34
ร.พ.กรุงเทพอุดร
35
ร.พ.เอกอุดร
36
คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก
37
คลีนิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน
38
คลีนิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ
ภาคใต
ลําดับ
โรงพยาบาล
1
ร.พ.กระบี*่ *
2
ร.พ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล
3
ร.พ.รวมแพทยกระบี่
4
ร.พ.ธนบุรีชุมพร
5
ร.พ.วิรัชศิลป
6
ร.พ.นครคริสเตียน
7
ร.พ.นครินทร
8
ร.พ.นครพัฒน
9
ร.พ.สิชล**
10
ร.พ.กรุงเทพภูเก็ต
11
ร.พ.ดีบุก
12
ร.พ.มิชชั่นภูเก็ต
13
ร.พ.สิริโรจน
14
ร.พ.วชิระภูเก็ต**
15
ร.พ.ปาตอง**
16
ร.พ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต**
17
ร.พ.พังงา**
18
ร.พ.กรุงเทพหาดใหญ
19
ร.พ.ราษฎรยินดีหาดใหญ
20
ร.พ.ศิครินทรหาดใหญ
21
ร.พ.ปยะรักษ
22
ร.พ.เกาะสมุย**
23
ร.พ.กรุงเทพสมุย
24
ร.พ.ทักษิณสุราษฎร
25
ร.พ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย
26
ร.พ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล
27
ร.พ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล
28
ร.พ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ**
29
ร.พ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี
30
ร.พ.เฟรส เวสเทอรน
31
ร.พ.กรุงเทพสุราษฎร
32
ร.พ.ตรัง**
33
ร.พ.ตรังรวมแพทย
34
ร.พ.วัฒนแพทยตรัง
35
ร.พ.ราชดําเนินตรัง
36
ร.พ.สิโรรสยะลา
37
ร.พ.สิโรรสปตตานี
38
โรงพยาบาลขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
39
สถานพยาบาลนราการแพทย
40
อันดามันระนองการแพทย
41
โรงพยาบาลขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล
42
สถานพยาบาลเวียงเวช
43
คลินิกโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
44
ศิรารักษคลินิกแพทย
45
คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว
คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล
46
(เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง)
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** ใหบร�การเฉพาะการรักษาพยาบาลแบบผูปวยในเทานั้น
รายชื่อสถานพยาบาลในเคร�อขายขางตนอาจไดรับการปรับปรุงหร�อเปลี่ยนแปลงเปนระยะ เพ�่อความสะดวกในการใชบร�การ ทานสามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงพยาบาลหร�อคลีนิกไดที่
ศูนยบร�การ Cigna หมายเลข 02-660-1217 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

Rev. NB25012018

