
*สัญญาเพ่ิมเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน
สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์และกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
หมายเหตุ : โครงการเอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส เป็นช่ือทางการตลาดของสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ (N) 

โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส

ความคุมครองสุขภาพที่ใหคุณไดมากกวา 
Top up สวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มี

แบบ UDR สำหรับแบบประกันชีวิตควบคูการลงทุน*
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การเจ็บปวย เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นทั้งกับตนเอง และคนที่คุณรัก 
ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้น คุณจะทำอย่างไรเมื่อสวัสดิการที่มีไม่เพียงพอ?

หมายเหตุ :
(1) สำหรับแผน 2
(2) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ และตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช
สิทธิหักลดหยอนภาษีได

ชวยจายคารักษาพยาบาล
สวนเกินสิทธิ์

วงเงินความคุมครอง
200,000 บาท

ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 

เบี้ยประกัยภัยรวมคงที่
ตลอดสัญญา แมผูเอาประกัน

อายุเพิ่มขึ้น

คาหองสูงสุด
ถึง 4,000 บาท(1)

คุมครองคารักษาพยาบาล
ผูปวยในแบบเหมาจาย

โครงการ
เอ็กซตรา แคร พลัส

เงื่อนไขการรับประกัน : 
• อายุรับประกันภัย : 11 ปี – 75 ปี
• วิธีชำระค่าการประกันภัย : หักจากมูลค่าการลงทุนทุกต้นเดือนกรมธรรม์
• ระยะเวลาชำระเบี้ย/ระยะเวลาเอาประกันภัย : สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 80 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี (2)

• การพิจารณารับประกันภัยและการตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
• สัญญาเพิ่มเติมต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เป็นกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น



 
 
 

 

 

ตัวอยาง คุณเมืองไทย เพศชาย อายุ 35 ป

หมายเหตุ 
• ตัวอย่างที่แสดงข้างต้นเป็นตัวอย่างที่แสดง ณ เดือน กันยายน 2564 และเป็นเพียงการตั้งสมมติฐาน มิได้เป็นการแสดงผลตอบแทนจริงที่จะได้รับจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ ผลตอบแทนขึ้น
   กับภาวะการลงทุน ในกองทุนรวม หากผลตอบแทนในการลงทุนจริงของลูกค้าน้อยกว่าที่แสดงในตาราง อาจมีผลให้คุณสมบัติบางอย่างของกรมธรรม์ เช่น การถอนเงินลงทุนออกบางส่วน
   อาจไม่สามารถทำได้ กรมธรรม์อาจสิ้นผลบังคับก่อนครบอายุ 99 ปีได้ และอาจส่งผลให้มูลค่าผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่เป็นไปตามที่แสดงในตาราง
• ผู้เอาประกันที่มีการจัดพอร์ตเสี่ยงสูง ซึ่งมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นจำนวนมาก การลดลงของมูลค่าการลงทุน อาจทำให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เป็นผลให้ต้องเติมเงิน Top Up
• หากผลตอบแทนจากการลงทุนเติบโตมาก จนถึงระดับที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนในอนาคตทั้งหมด ผู้เอาประกันสามารถพิจารณาหยุดพักชำระเบี้ยได้
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11,579.63
20,991.70
31,984.49
46,502.78
61,718.22
77,668.13
94,365.01

287,033.37
602,279.33

1,032,926.27
1,442,276.94
1,849,456.66
2,407,309.45
3,090,061.64
3,402,999.04
3,568,846.47

300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
347,033.37
662,279.33

1,092,926.27
1,502,276.94
1,909,456.66
2,467,309.45
3,150,061.64
3,462,999.04
3,628,846.47

ปกรมธรรม เดือน
กรมธรรม
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อายุ เบี้ยประกันรวม มูลคาการลงทุน

ตัวอยางที่ 1 จายเบี้ยประกันถึงอายุ 98 ป

ผลประโยชนมรณกรรม
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17,580.82
34,337.26

 53,845.44
78,814.99

105,013.53
 132,507.88
161,342.05
498,499.51

1,070,291.88
1,535,832.67
 1,988,656.62
 2,417,648.73
2,994,586.05
3,687,082.96
3,999,462.06
4,163,783.39

450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
588,499.51

 1,160,291.88
 1,625,832.67
2,078,656.62
2,507,648.73
3,084,586.05
3,777,082.96
4,089,462.06
4,253,783.39

ปกรมธรรม เดือน
กรมธรรม
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อายุ เบี้ยประกันรวม มูลคาการลงทุน

ตัวอยางที่ 2 จายเบี้ยประกันถึงอายุ 60 ป

ผลประโยชนมรณกรรม

สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ ต้องการวางแผนการเงินคุ้มครองชีวิต รับโอกาสการลงทุน
และอยากได้ความคุ้มครองสุขภาพอย่างเหนือระดับ โดยทำประกันโครงการเอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส (แผน 1) แนบกับ mDesign 
สมมติอัตราผลตอบแทน 5%



ผลประโยชนโดยยอ แผน 1 แผน 2

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน
1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วย
ในครั้งใดครั้งหนึ่ง (ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 120 วัน รวมกรณี ICU โดย ICU จ่าย 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
1.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
1.3 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
และค่าบริการทางการพยาบาล
1.4 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์  
1.5 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
1.6 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 120 วัน)
1.7 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
1.8 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
1.9 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ
(รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
1.10 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
1.11 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
1.12 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

2.1 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

ความรับผิดสวนแรก (ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับผลประโยชน
หมวดยอยที่ 1.2 – 1.12 และ 2.1
คาใชจายรวม (หลังหักความรับผิดสวนแรก ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
สำหรับผลประโยชน หมวดยอยที่ 1.2 – 1.12 และ 2.1 
ผลประโยชนหมวดยอยที่ 1.2 – 1.12 และ 2.1
รวมทุกรายการสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง หลังหักความรับผิดสวนแรก
และคาใชจายรวม (ถามี)      

2,000 4,000

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
(แต่ไม่เกินผลประโยชน์หมวดย่อยที่ 1.1)

ร้อยละ 100 : ร้อยละ 0 
(บริษัทประกันภัย : ผู้เอาประกันภัย)

1,000 1,000

20,000 20,000

200,000 200,000

หากปวยหรือไดรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนตองเขารับการรักษาตัวเปนผูปวยใน บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้น
จากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยตามคาบริการอัตราทั่วไป ตามจำนวนที่จายจริง แตไมเกิน
จำนวนผลประโยชนที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชน

ตารางแสดงแผนความคุมครองโดยยอ

ขอกำหนดทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมที่ควรทราบกอนตัดสินใจทำประกันภัย มีดังนี้
- บริษัทฯ จะไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาเพิ่มเติมนี้
   เมื่อสัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือผู้เอาประกันภัย
ได้ทำสัญญาเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ติดต่อกันมา ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้
ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ บริษัทฯ จะโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
- การตออายุสัญญาเพิ่มเติมกรณีครบรอบปกรมธรรมประกันภัย (Renewal)
   สัญญาเพิ่มเติมนี้ จะต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน แต่บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับค่าการประกันภัย ตามข้อกำหนด
“การปรับค่าการประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม” ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุ
สัญญาเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
   1) ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยไม่แถลงข้อความจริงตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือคำขอต่ออายุ (Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติม
อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทฯ เรียกค่าการประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่รับทำสัญญา
หรือรับประกันแบบมีเงื่อนไข
   2) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์จากการที่ตนให้มีการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ 
   3) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทฯ เกินกว่ารายได้ที่แท้จริง
- การปรับคาการประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม
   บริษัทฯ อาจปรับค่าการประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
   1) อายุ และชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล 
   2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอมไม่น้อยกว่า 30 วัน



คาการประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับท่ี 383
คำเตือน : ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกคร้ัง

ขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบโครงการเอ็กซตรา แคร พลัส มีท้ังหมด 21 ขอ เชน
ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือการปวย (รวมท้ังภาวะแทรกซอน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก
    1) การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมน้ําหนักตัว การผาตัดท่ีสามารถทดแทน
ดวยการรักษาแนวทางอ่ืน เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีไดรับความคุมครอง 
    2) การตรวจสุขภาพ การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพ่ือการฟนฟู หรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ
หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพ่ือใหมีผูชวยดูแลท่ัวไป การตรวจหรือการรักษาท่ีไมเก่ียวของกับโรคท่ีเปนสาเหตุของการรับตัวไวในโรงพยาบาล การตรวจ
วินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุ ซ่ึงไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
    3) การตรวจรักษาความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพ่ือชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 
    4) การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิตอจิตประสาท
    5) การตรวจรักษาท่ีไมใชการแพทยแผนปจจุบัน รวมถึงการแพทยทางเลือก เปนตน

ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง (Waiting Period)
    1) การปวยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือวันท่ีบริษัทฯ อนุมัติใหเพ่ิมผลประโยชนของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี
แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง หรือ
    2) การปวยดังตอไปน้ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือวันท่ีบริษัทฯ อนุมัติใหเพ่ิมผลประโยชนของ
สัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง
     - เน้ืองอก ถุงน้ํา หรือมะเร็งทุกชนิด  - ริดสีดวงทวาร  - ไสเล่ือนทุกชนิด  - ตอเน้ือ หรือตอกระจก  - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด  - น่ิวทุกชนิด 
     - เสนเลือดขอดท่ีขา  - เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ อนุมัติใหเพ่ิมผลประโยชน บริษัทฯ จะไมคุมครองเฉพาะในสวนของผลประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึนเทาน้ัน บริษัทฯ จะไมนําเง่ือนไข ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง
น้ีมาใช หากผูเอาประกันภัยไดรับการบาดเจ็บ หรือตองไดรับการผาตัดฉุกเฉินท่ีไมไดเกิดจากภาวะสืบเน่ืองจากโรคตางๆ ท่ีเปนมากอนเอาประกันภัย

กรณีท่ีไมอยูในความคุมครอง
ตัวอยางเชน สภาพท่ีเปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ไดแก โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ หรือการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) ท่ียังมิไดรักษา
ใหหายกอนวันท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีเร่ิมมีผลคุมครองเปนคร้ังแรก เวนแต
    1) ผูเอาประกันภัยไดแถลงใหบริษัทฯ ทราบ และบริษัทฯ ยินยอมรับความเส่ียงภัย โดยไมมีเง่ือนไขยกเวนความคุมครองดังกลาว หรือ
    2) โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ หรือการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) น้ัน ไมปรากฏอาการ ไมไดรับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย หรือไมไดพบ หรือปรึกษา
แพทยในระยะ 5 ป กอนวันท่ีสัญญาเพ่ิมเติมเร่ิมมีผลคุมครองเปนคร้ังแรก และในชวงเวลา 3 ป ต้ังแตวันท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีเร่ิมมีผลคุมครองเปนคร้ังแรก
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บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8

muangthai.co.th หรือโทร. ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สมาชิกเมืองไทยสไมลคลับ
เติมความสุขสุดพิเศษ กับกิจกรรม
และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟสไตล

รวบรวมทุกบริการของเมืองไทยประกันชีวิต 
ใหเปนเรื่องงายสําหรับคุณ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

• รับความสุขและรอยย้ิม ผานกิจกรรมแหงความสุขและสิทธิพิเศษตางๆ มากมาย
• เติมเต็มความสุข ดวยการแลกคะแนนสะสม Smile Point
   ผาน MTL Click Application ไดทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง
• รับความสุขท่ีมากข้ึน ดวยประสบการณสุดพิเศษเหนือระดับกับการเปนสมาชิก
  The Ultimate & Beyond Prestige

มอบสิทธิพิเศษดานสุขภาพใหกับลูกคาคนสำคัญ โทรปรึกษาปญหาสุขภาพ
กับ MTL Health Buddy โทร 0 2290 2424 กด 3 เพื่อขอรับบริการ
ดานสุขภาพและสิทธิประโยชนมากมาย ดังนี้และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟสไตล
• ปรึกษาปญหาสุขภาพ 
• คนหาแพทยที่เหมาะกับโรค 
• คนหาศูนยแพทยเฉพาะทาง
• นัดหมายติดตอเขารับการรักษา
   ในโรงพยาบาล

• สิทธิประโยชนการรักษาแบบมุงเปา
  (Targeted Therapy)
• ใหคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับยา
   กับเภสัชกรทางโทรศัพท
• พรอมรับสิทธิประโยชนพิเศษอื่นๆ มากมาย

• เช็กขอมูลกรมธรรม
• ยื่นเคลมออนไลน 
• ชำระเบี้ยประกันภัย
• ปรึกษาหมอออนไลน

• ทำธุรกรรมผาน Video Call
• แลกคะแนนเมืองไทยสไมลคลับ
• และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ

มั่นใจทุกเรื่องกรมธรรม ไมวาคุณจะอยูที่ไหน
สามารถรับบริการจากเราได

สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเมืองไทยประกันชีวิต 

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปนเพียงผูแนะนำการบริการใหกับลูกคา เทานั้น

MTL Click 
Application

สุขมากกวา พิเศษมากขึ้น ดวยสิทธิพิเศษเพื่อลูกคาคนสำคัญ

ผูเสนอขาย .............................................................................................. ID LINE .................................................................

เบอรโทรศัพท  .........................................................................................  วันที่นำเสนอขาย ....................................................


