
รายการ Perfect Diamond Prime Platinum Value Gold Junior

1 สว่นลดคา่หอ้งพกัเมือ่เขา้รกัษาแบบผูป่้วยใน

ใชส้ทิธิไ์ดห้ลังสมัคร 7 วนั

1. เฉพาะคา่หอ้งพักเทา่นัน้ ยกเวน้ คา่หอ้งคลอด ,หอ้งสงัเกตอาการ ,หอ้งทารกแรกเกดิ และ หอ้ง Economy

2. ยกเวน้คา่อาหาร, คา่บรกิารพยาบาล, คา่บรกิารโรงพยาบาล และอืน่ๆตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

3. โรงพยาบาลกรงุเทพสนามจันทรใ์ชส้ทิธิไ์ดเ้ฉพาะหอ้ง VIP, EXTRA และใชบ้รกิารไมเ่กนิ 4 คนื, สมาชกิอายนุอ้ยกวา่ 4ปี ขอสงวนสทิธิ์

รับสว่นลดคา่หอ้ง 10% เทา่นัน้ ยกเวน้หอ้ง Extra และ VIP

4. โรงพยาบาลกรงุเทพ พษิณุโลก สงวนสทิธิเ์ฉพาะคา่หอ้งพักทีม่มีลูคา่มากกวา่ 1,000 บาทเทา่นัน้

5. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมนิทร ์และเครอืโรงพยาบาลเปาโล ยกเวน้ ICU,CCU,PICU,ASU,NCU,NICU หอ้งคู,่หอ้ง 3 เตยีง, หอ้ง

 Economy และ หอ้งอืน่ๆตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

50% 40% 30% 40%

2 สว่นลดคา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยใน

ใชส้ทิธิไ์ดห้ลังสมัคร 7 วนั

1. ยกเวน้ คา่แพทย,์ ยาพเิศษ, อปุกรณ์พเิศษ, เวชภัณฑพ์เิศษ, Lab พเิศษ, รายการสง่เสรมิการขาย, รายการเหมาจา่ยทกุรายการ และ 

Net Price

2.โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 และ นวมนิทร ์ขอสงวนสทิธิใ์หส้ว่นลดเฉพาะคา่ยา ยกเวน้ ยารายการพเิศษ และยา Net price

3. เครอืโรงพยาบาลเปาโล รับสทิธิส์ว่นลดเฉพาะคา่ยาเทา่นัน้ ยกเวน้ ยารายการพเิศษและวคัซนี

15% 15% 10% 12%

3 สว่นลดคา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยนอก

ใชส้ทิธิไ์ดทั้นททีีส่มัคร

1. ยกเวน้ คา่แพทย,์ ยาพเิศษ, อปุกรณ์พเิศษ, เวชภัณฑพ์เิศษ, Lab พเิศษ, รายสง่เสรมิการขาย, รายการเหมาจา่ยทกุรายการ และ Net 

Price

2.โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 และ นวมนิทร ์ขอสงวนสทิธิใ์หส้ว่นลดเฉพาะคา่ยา ยกเวน้ ยารายการพเิศษ และยา Net price

3. เครอืโรงพยาบาลเปาโล รับสทิธสิว่นลดเฉพาะคา่ยาเทา่นัน้ ยกเวน้ ยารายการพเิศษและวคัซนี

15% 15% 10% 12%

4 สว่นลดคา่วคัซนี 

1. ยกเวน้ วคัซนีพเิศษ วคัซนีแพคเกจ และรายการเหมาจา่ยทกุรายการ

2. สามารถใชบ้รกิารแบบผูป่้วยนอกเทา่นัน้

3. โรงพยาบาลกรงุเทพสนามจันทร,์ โรงพยาบาลบเีอ็นเอชและเครอืโรงพยาบาลเปาโล งดรว่มรายการ

4.โรงพยาบาลสมติเิวช ศรรีาชาและโรงพยาบาลสมติเิวช  ชลบรุ ีรว่มรายการเฉพาะบัตร Junior เทา่นัน้ บัตรประเภทอืน่ๆ งดรว่มรายการ

5. โรงพยาบาลกรงุเทพพษิณุโลก มอบสว่นลด10%

15% 15% 10% 12%

5 สว่นลดส าหรับตรวจคน้หามะเร็งดว้ยเครือ่งชว่ยตรวจ PET/CT Scan

จากอตัราแพคเกจทกุรายการทีโ่รงพยาบาลก าหนด

1.กรณุาแสดงบัตรสมาชกิชวีวฒันะ และนัดหมายเพือ่ปรกึษาแพทยก์อ่นรับบรกิารตรวจ

2.ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะเจา้ของบัตรเทา่นัน้

3.สามารถรับบรกิารเฉพาะทีโ่รงพยาบาลวฒัโนสถ ตัง้อยูท่ีโ่รงพยาบาลกรงุเทพ (ซอยศนูยว์จัิย)

10% 10% - -

สทิธปิระโยชนบ์ตัรชวีวฒันะ 2017
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รายการ Perfect Diamond Prime Platinum Value Gold Junior

6 สว่นลดคา่บรกิารทันตกรรม ดังนี้

• ทันตกรรมประดษิฐ ์(ใสฟั่น/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแตง่, ทันตกรรมรากเทยีม 5 %

• ขดูหนิปนู และปรทัินตวทิยา (รักษาโรคเหงอืก), ทันตกรรมเด็ก,

หัตถการอดุฟัน, ทันตกรรมบดเคีย้ว, รักษารากฟัน,

คา่บรกิารทางทันตกรรม 10%

1.โรงพยาบาลกรงุเทพ (ซอย ศนูยว์จัิย), โรงพยาบาลกรงุเทพพัทยา, เครอืโรงพยาบาลสมติเิวช และ เครอืโรงพยาบาลพญาไท ยกเวน้ 

คา่อปุกรณ์พเิศษ เครือ่งมอืพเิศษ คา่แลปทันตกรรม คา่เวชภัณฑพ์เิศษเฉพาะราย และคา่ทันตสขุภาพ

2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 , 3, นวมนิทร ์และ เครอืโรงพยาบาลเปาโล ยกเวน้ รากเทยีมและจัดฟันหรอืเงือ่นไขอืน่ๆตามโรงพยาบาล

ก าหนด

3. โรงพยาบาลพญาไท ศรรีาช ยกเวน้ จัดฟัน, ฟอกสฟัีนขาว,รากเทยีม และคา่แพทย์

4. โรงพยาบาลบเีอ็นเอช และ เครอืโรงพยาบาลเปาโล ขอสงวนสทิธิม์อบสว่นลดส าหรับอดุฟัน, ขดูหนิปนู และถอนฟันเทา่นัน้

5. โรงพยาบาลกรงุเทพพัทยา ยกเวน้ทันตกรรมรากเทยีม

6. โรงพยาบาลกรงุเทพภเูก็ต และโรงพยาบาลกรงุเทพพษิณุโลก งดรว่มรายการ

5%-10% 5%-10% 5%-10% 5%-10%

(ทันตกรรมส าหรับ

เด็ก)

7 สว่นลดในการสมัครสมาชกิชวีวฒันะใหก้บัญาตสิายตรง (บดิา, มารดา, คูส่มรสและบตุร) หรอืสว่นลดเพือ่การตอ่อายใุหต้นเองทกุประเภท

บัตร  ตลอดอายบุัตรสมาชกิ

5% - - -

8 รับชดุตรวจสขุภาพฟร ี(กรณุาปรกึษาแพทยก์อ่นเขา้รับบรกิาร)

1.กรณุาท านัดหมายเพือ่ปรกึษาแพทย์

2.กรณีใชไ้มถ่งึมลูคา่ทีไ่ดรั้บ โรงพยาบาลขอสงวนสทิธิไ์มท่อนหรอืคนืเป็นเงนิสด

3.โรงพยาบาลกรงุเทพ (ซอย ศนูยว์จัิย) สามารถใชบ้รกิารทีศ่นูยส์ง่เสรมิสขุภาพ ชดุตรวจนี้ ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ีม่อีาย1ุ5ปี ขึน้ไป และ

สามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้ไมใ่ชบ้รกิารรถเข็นน่ังหรอืรถเข็นนอน

4. ชดุตรวจสขุภาพและวงเงนิสขุภาพ  กรณุาสอบถามเงือ่นไขการเขา้รับบรกิารทีเ่คาน์เตอรช์วีวฒันะกอ่นรับบรกิาร

■ ชดุ Diamond Plus

จ านวน 3 ชดุ มลูคา่

ชดุละ 21,100 บาท

มลูคา่รวม 63,300 

บาท*

■ ชดุ Platinum Plus

จ านวน 1 ชดุ มลูคา่

14,000 บาท

■ วงเงนิตรวจสขุภาพ

 มลูคา่ 5,000 บาท

มลูคา่รวม 19,000 

บาท*

■ ชดุ Gold Plus 

1 ชดุ

มลูคา่ 6,000 

บาท*

-

9 สว่นลดส าหรับรายการตรวจเพิม่เตมิจากโปรแกรมตรวจสขุภาพชวีวฒันะภายในวนัเดยีวกนัตามเงือ่นไขที ่รพ.ก าหนด 

1. รายการตรวจเพิม่เตมิจากโปรแกรมตรวจสขุภาพชวีวฒันะ ไดแ้ก่

- รายการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิัตกิาร(Lab) ยกเวน้ Lab พเิศษ

- อปุกรณ์และเครือ่งมอืตรวจพเิศษบางรายการ ไดแ้ก ่Digital Mammogram with Ultrasound, Upper GI , Ultrasound upper or 

Lower Abdomen, Ultrasound Whole Abdomen, Bone Densitrometry, Echocardiogram, EST, Calcium score, ThinPrep Pap 

Test และรายการอืน่ๆตามทีร่พ.ก าหนด

2. โรงพยาบาลกรงุเทพ (ซอย ศนูยว์จัิย)และโรงพยาบาลกรงุเทพภเูก็ต สามารถใชบ้รกิารทีศ่นูยส์ง่เสรมิสขุภาพเทา่นัน้

15%*

(3 ครัง้)

15%*

(2 ครัง้)

10%*

(1 ครัง้)

-

10 สว่นลดหอ้งพักผูป่้วยใน (เฉพาะคา่หอ้งพัก ใชไ้ดก้รณีรักษาพยาบาล และตรวจสขุภาพเทา่นัน้)

1. วธิกีารหักสว่นลดคา่หอ้งพัก จะตอ้งน าสทิธิน์ี้มาลดคา่หอ้ง จากราคาเต็มกอ่น แลว้ใช%้ สว่นลดคา่หอ้งของแตล่ะบัตรน ามาหักสว่นตา่ง

ทีเ่หลอื

2. เฉพาะคา่หอ้งพักเทา่นัน้ ยกเวน้ คา่หอ้งคลอด ,หอ้งสงัเกตอาการ , หอ้งทารกแรกเกดิ และ หอ้ง Economy

3. ยกเวน้คา่อาหาร, คา่บรกิารโรงพยาบาล, คา่บรกิารพยาบาลและอืน่ๆ ตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

4. โรงพยาบาลกรงุเทพสนามจันทร ์ใชส้ทิธิไ์ดเ้ฉพาะหอ้ง VIP, EXTRA และใชบ้รกิารไมเ่กนิ 4 คนื, สมาชกิอายนุอ้ยกวา่ 4ปี ขอสงวน

สทิธิรั์บสว่นลดคา่หอ้ง 10% เทา่นัน้ ยกเวน้หอ้ง Extra และ VIP

5.โรงพยาบาลกรงุเทพพษิณุโลก งดรว่มรายการ

6. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมนิทร ์และเครอืโรงพยาบาลเปาโล ยกเวน้ ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU หอ้งคู,่ หอ้ง 3 เตยีง,

 หอ้ง Economy และ หอ้งอืน่ๆตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

7. หากอตัราคา่บรกิารนอ้ยกวา่มลูคา่สทิธิ ์โรงพยาบาลขอสงวนสทิธิ ์ไมท่อนหรอืคนืเป็นเงนิสด

8. ขอสงวนสทิธิก์ารใชส้ว่นลดได ้1,000 - 2,500 บาทตอ่ 1 คนื ตามประเภทบัตร

4 คนื

คนืละ 2,500 บาท

มลูคา่รวม 10,000 

บาท*

2 คนื

คนืละ 2,500 บาท

มลูคา่รวม 5,000 บาท*

2 คนื

คนืละ 1,000 บาท

มลูคา่รวม 2,000

 บาท*

2 คนื

คนืละ 2,500 บาท

มลูคา่รวม 5,000 

บาท
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รายการ Perfect Diamond Prime Platinum Value Gold Junior

11 สว่นลดพบแพทยก์รณีผูป่้วยนอก

1. ใชก้รณีผูป่้วยนอกเทา่นัน้

2. ยกเวน้ คา่แพทยทั์นตกรรม

3. โรงพยาบาลกรงุเทพสนามจันทร,์ โรงพยาบาลกรงุเทพพษิณุโลก, โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมนิทร ์และ เครอืโรงพยาบาลเปาโล

 งดรว่มรายการ

6 ครัง้

ครัง้ละ 250 บาท

มลูคา่รวม 1,500 

บาท*

2 ครัง้

ครัง้ละ 250 บาท

มลูคา่รวม 500 บาท*

3 ครัง้

ครัง้ละ 200 บาท

มลูคา่รวม 600 

บาท*

5 ครัง้

ครัง้ละ 200 บาท

มลูคา่รวม 1,000 

บาท

12 สว่นลด 30%  ส าหรับเรยีกใชร้ถรถพยาบาลฉุกเฉนิหรอื Mobile CCU / Mobile ICU

1.ใชเ้ป็นสว่นลดเฉพาะคา่รถเทา่นัน้ ไมร่วมคา่แพทย,์ คา่อปุกรณ์, คา่บรกิารพยาบาล และ คา่บรกิารอืน่ๆ

2. ส าหรับใชบ้รกิารรับ-สง่ผูป่้วยท่ัวประเทศไทย โดยคดิคา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง

3. โรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงใหม,่ โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมนิทร ์และเครอืโรงพยาบาลเปาโล ใหส้ทิธิเ์ฉพาะผูป่้วยใน

เทา่น ัน้

4. โรงพยาบาลบเีอ็นเอช งดรว่มรายการ

6 ครัง้ 3 ครัง้ 1 ครัง้ 3 ครัง้

13 สว่นลดตรวจหัวใจและหลอดเลอืด ดว้ย 256-slice CT scan รว่มกบัการตรวจหาแคลเซยีมทีผ่นังหลอดเลอืดหัวใจ จากอตัราปกติ

1. กรณุานัดหมายลว่งหนา้กอ่นรับบรกิาร

2. รับบรกิารไดท้ีโ่รงพยาบาลหัวใจกรงุเทพ ซึง่ตัง้อยูท่ีโ่รงพยาบาลกรงุเทพ

(ซอย ศนูยว์จัิย)

3 ครัง้

ครัง้ละ 6,500 บาท

มลูคา่รวม 19,500 

บาท*

2 ครัง้

ครัง้ละ 6,500 บาท

มลูคา่รวม 13,000 

บาท*

1 ครัง้

ครัง้ละ 6,500 

บาท*

-

14 สว่นลดใชบ้รกิารตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo หรอื Dobutamine Stress Echo จากอตัราปกติ

1. รับบรกิารไดท้ีโ่รงพยาบาลหัวใจกรงุเทพ ซึง่ตัง้อยูท่ีโ่รงพยาบาลกรงุเทพ (ซอยศนูยว์จัิย), เครอืโรงพยาบาลพญาไท และเครอื

โรงพยาบาล เปาโล

2. ยกเวน้ คา่แพทย ์,คา่บรกิารพยาบาล, คา่บรกิารโรงพยาบาล และ คา่บรกิารอืน่ๆ

3.โรงพยาบาลกรงุเทพภเูก็ต, โรงพยาบาลกรงุเทพจันทบรุ,ี โรงพยาบาลกรงุเทพพษิณุโลกและโรงพยาบาลบเีอ็นเอช งดรว่มรายการ

4. ขอสงวนสทิธิก์ารใชส้ว่นลดได ้1,800 บาทตอ่ครัง้

2 ครัง้

มลูคา่ครัง้ละ 1,800 

บาท

มลูคา่รวม 3,600*

- - -

15 สว่นลดใชบ้รกิารตรวจสมรรถภาพหัวใจดว้ยการวิง่สายพาน (EST) หรอื Echocardiography จากอตัราปกติ

1. ยกเวน้ คา่แพทย,์ คา่บรกิารพยาบาล, คา่บรกิารโรงพยาบาล และ คา่บรกิารอืน่ๆ

2. โรงพยาบาลกรงุเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรงุเทพจันทบรุแีละโรงพยาบาลกรงุเทพภเูก็ต งดรว่มรายการ

3. ขอสงวนสทิธิก์ารใชส้ว่นลดได ้1,200 บาทตอ่ครัง้

2 ครัง้

ครัง้ละ 1,200 บาท

มลูคา่รวม 2,400 บาท

 *

- - -

16 สว่นลดฉีดวคัซนี 

1. ยกเวน้ วคัซนีพเิศษ วคัซนีแพคเกจ และรายการเหมาจา่ยทกุรายการ

2. สามารถใชบ้รกิารแบบผูป่้วยนอกเทา่นัน้

3. โรงพยาบาลกรงุเทพสนามจันทร,์โรงพยาบาลบเีอ็นเอช และเครอืโรงพยาบาลเปาโล งดรว่มรายการ

- - - 5 ครัง้

ครัง้ละ 200 บาท

มลูคา่รวม 1,000 

บาท

17 รับบรกิารตรวจสขุภาพฟันและชอ่งปากฟรโีดยทันตแพทย์

1. กรณุานัดหมายลว่งหนา้กอ่นรับบรกิาร

2. โรงพยาบาลกรงุเทพพษิณุโลก งดรว่มรายการ

3. หากอตัราคา่บรกิารนอ้ยกวา่มลูคา่สทิธิ ์โรงพยาบาลขอสงวนสทิธิไ์มท่อน หรอืคนืเป็นเงนิสด

4. ขอสงวนสทิธิก์ารใชส้ว่นลดได ้400 บาทตอ่ครัง้

3 ครัง้

ครัง้ละ 400 บาท

มลูคา่รวม 1,200 

บาท*

1 ครัง้

มลูคา่ 400 บาท*

1 ครัง้

มลูคา่ 400 บาท*

3 ครัง้

ครัง้ละ 400 บาท

มลูคา่รวม 1,200 

บาท

18 รับบรกิารขัดฟันและเคลอืบฟลอูอไรดฟ์รโีดยทันตแพทยส์ าหรับเด็ก

1. กรณุานัดหมายลว่งหนา้กอ่นเขา้รับบรกิาร

2. ยกเวน้ คา่อปุกรณ์พเิศษ, เครือ่งมอืพเิศษ, เวชภัณฑพ์เิศษ, คา่บรกิารทางทันตกรรมตา่งๆ และไมส่ามารถใชร้ว่มกบัรายการสง่เสรมิการ

ขายอืน่ๆ

3. โรงพยาบาลกรงุเทพพัทยา โรงพยาบาลกรงุเทพภเูก็ตและโรงพยาบาลกรงุเทพพษิณุโลก งดรว่มรายการ

4. ขอสงวนสทิธิก์ารรับบรกิารไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 500 - 1,500 บาทตอ่ครัง้

- - - จ านวน 2 ครัง้

(มลูคา่ครัง้ละ

500 - 1,500 บาท)

40,000 14,000 5,000 4,500

39,500 13,500 4,500 4,000

3 2 1 3

คา่ธรรมเนยีมสมาชกิใหม ่(บาท)

อายสุมาชกิ (ปี)

คา่ธรรมเนยีมตอ่อายบุตัร (บาท)
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รายการ Perfect Diamond Prime Platinum Value Gold Junior

หมายเหตุ

3.   สามารถใชบ้รกิารบัตรชวีวฒันะไดท้ี่

1. รพ. กรงุเทพ** 11. รพ.กรงุเทพสมยุ 21. รพ.กรงุเทพสนามจันทร์30. รพ.พญาไท 3

2. รพ.หัวใจกรงุเทพ** 12. รพ.กรงุเทพหาดใหญ2่2. รพ.สมติเิวช สขุมุวทิ31. รพ.พญาไท นวมนิทร ์

3. รพ.วฒัโนสถ** 13. รพ.กรงุเทพราชสมีา 23. รพ.สมติเิวช ศรนีครนิทร์32. รพ.พญาไท ศรรีาชา

4. รพ.กรงุเทพพระประแดง 14. รพ.กรงุเทพปากชอ่ง24. รพ.สมติเิวช ศรรีาชา33. รพ.เปาโล พหลโยธนิ

5. รพ.กรงุเทพพัทยา 15. รพ.กรงุเทพหัวหนิ 25. รพ.สมติเิวช ชลบรุี 34. รพ.เปาโล โชคชัย 4

6. รพ.กรงุเทพระยอง 16. รพ.กรงุเทพอดุร 26. รพ.สมติเิวช ธนบรุี 35. รพ.เปาโล สมทุรปราการ

7. รพ.กรงุเทพจันทบรุี 17. รพ.กรงุเทพเชยีงใหม2่7. รพ.บเีอ็นเอช 

8. รพ.กรงุเทพตราด 18. รพ.กรงุเทพขอนแกน่28. รพ.พญาไท 1

9. คลนิกิอนิเตอรเ์นชั่นแนลเกาะชา้ง 19. รพ.กรงุเทพพษิณุโลก29. รพ.พญาไท 2

10. รพ.กรงุเทพภเูก็ต 20. รพ.กรงุเทพไชน่าทาวน์**ต ัง้อยูท่ ีโ่รงพยาบาลกรงุเทพ (ซอยศนูยว์จิยั)

1. (*)สามารถเปลีย่นมอืผูใ้ชไ้ด ้

2. บัตรสมาชกินี้ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะชาวไทย และชาวตา่งชาตทิีม่ถี ิน่พ านักถาวรหรอืมใีบอนุญาตท างาน (Work permit) ในประเทศไทยเทา่นัน้
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