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่ เข้าร ักษาแบบผูป
้ ่ วยใน
1 ส่วนลดค่าห้องพ ักเมือ
ใช ้สิทธิไ์ ด ้หลังสมัคร 7 วัน
1. เฉพาะค่าห ้องพักเท่านั น
้ ยกเว ้น ค่าห ้องคลอด ,ห ้องสังเกตอาการ ,ห ้องทารกแรกเกิด และ ห ้อง Economy
2. ยกเว ้นค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และอืน
่ ๆตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ใช ้สิทธิไ์ ด ้เฉพาะห ้อง VIP, EXTRA และใช ้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุน ้อยกว่า 4ปี ขอสงวนสิทธิ์
รับส่วนลดค่าห ้อง 10% เท่านั น
้ ยกเว ้นห ้อง Extra และ VIP
4. โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก สงวนสิทธิเ์ ฉพาะค่าห ้องพักทีม
่ ม
ี ล
ู ค่ามากกว่า 1,000 บาทเท่านั น
้
5. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว ้น ICU,CCU,PICU,ASU,NCU,NICU ห ้องคู,่ ห ้อง 3 เตียง, ห ้อง
Economy และ ห ้องอืน
่ ๆตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด

50%

40%

30%

40%

้ ่ วยใน
2 ส่วนลดค่าร ักษาพยาบาลผูป
ใช ้สิทธิไ์ ด ้หลังสมัคร 7 วัน
1. ยกเว ้น ค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พเิ ศษ, เวชภัณฑ์พเิ ศษ, Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ และ
Net Price
2.โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 และ นวมินทร์ ขอสงวนสิทธิใ์ ห ้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว ้น ยารายการพิเศษ และยา Net price
3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิส
์ ว่ นลดเฉพาะค่ายาเท่านั น
้ ยกเว ้น ยารายการพิเศษและวัคซีน

15%

15%

10%

12%

้ ่ วยนอก
3 ส่วนลดค่าร ักษาพยาบาลผูป
ใช ้สิทธิไ์ ด ้ทันทีทส
ี่ มัคร
1. ยกเว ้น ค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พเิ ศษ, เวชภัณฑ์พเิ ศษ, Lab พิเศษ, รายส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ และ Net
Price
2.โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 และ นวมินทร์ ขอสงวนสิทธิใ์ ห ้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว ้น ยารายการพิเศษ และยา Net price
3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิสว่ นลดเฉพาะค่ายาเท่านั น
้ ยกเว ้น ยารายการพิเศษและวัคซีน
4 ส่วนลดค่าวัคซีน
1. ยกเว ้น วัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
2. สามารถใช ้บริการแบบผู ้ป่ วยนอกเท่านั น
้
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลบีเอ็นเอชและเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
4.โรงพยาบาลสมิตเิ วช ศรีราชาและโรงพยาบาลสมิตเิ วช ชลบุร ี ร่วมรายการเฉพาะบัตร Junior เท่านั น
้ บัตรประเภทอืน
่ ๆ งดร่วมรายการ
5. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก มอบส่วนลด10%

15%

15%

10%

12%

15%

15%

10%

12%

่ งช่วยตรวจ PET/CT Scan
5 ส่วนลดสาหรับตรวจค ้นหามะเร็งด ้วยเครือ
จากอัตราแพคเกจทุกรายการทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
1.กรุณาแสดงบัตรสมาชิกชีววัฒนะ และนั ดหมายเพือ
่ ปรึกษาแพทย์กอ
่ นรับบริการตรวจ
2.ขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะเจ ้าของบัตรเท่านั น
้
3.สามารถรับบริการเฉพาะทีโ่ รงพยาบาลวัฒโนสถ ตัง้ อยูท
่ โี่ รงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วจิ ัย)

10%

10%

-

-
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6 ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้
• ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน/ครอบฟั น), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5 %
• ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก,
หัตถการอุดฟั น, ทันตกรรมบดเคีย
้ ว, รักษารากฟั น,
ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
1.โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วจิ ัย), โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, เครือโรงพยาบาลสมิตเิ วช และ เครือโรงพยาบาลพญาไท ยกเว ้น
ค่าอุปกรณ์พเิ ศษ เครือ
่ งมือพิเศษ ค่าแลปทันตกรรม ค่าเวชภัณฑ์พเิ ศษเฉพาะราย และค่าทันตสุขภาพ
2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 , 3, นวมินทร์ และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว ้น รากเทียมและจัดฟั นหรือเงือ
่ นไขอืน
่ ๆตามโรงพยาบาล
กาหนด
3. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราช ยกเว ้น จัดฟั น, ฟอกสีฟันขาว,รากเทียม และค่าแพทย์
4. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ขอสงวนสิทธิม
์ อบส่วนลดสาหรับอุดฟั น, ขูดหินปูน และถอนฟั นเท่านั น
้
5. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ยกเว ้นทันตกรรมรากเทียม
6. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ

5%-10%

5%-10%

5%-10%

5%-10%
(ทันตกรรมสาหรับ
เด็ก)

่ มรสและบุตร) หรือส่วนลดเพือ
่ การต่ออายุให ้ตนเองทุกประเภท
7 ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให ้กับญาติสายตรง (บิดา, มารดา, คูส
บัตร ตลอดอายุบัตรสมาชิก

5%

-

-

-

่ นเข ้ารับบริการ)
8 รับชุดตรวจสุขภาพฟรี (กรุณาปรึกษาแพทย์กอ
1.กรุณาทานั ดหมายเพือ
่ ปรึกษาแพทย์
2.กรณีใช ้ไม่ถงึ มูลค่าทีไ่ ด ้รับ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิไ์ ม่ทอนหรือคืนเป็ นเงินสด
3.โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วจิ ัย) สามารถใช ้บริการทีศ
่ น
ู ย์สง่ เสริมสุขภาพ ชุดตรวจนี้ ขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะผู ้ทีม
่ อ
ี ายุ15ปี ขึน
้ ไป และ
สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ ไม่ใช ้บริการรถเข็นนั่ งหรือรถเข็นนอน
4. ชุดตรวจสุขภาพและวงเงินสุขภาพ กรุณาสอบถามเงือ
่ นไขการเข ้ารับบริการทีเ่ คาน์เตอร์ชวี วัฒนะก่อนรับบริการ

■ ชุด Diamond Plus
จานวน 3 ชุด มูลค่า
ชุดละ 21,100 บาท

■ ชุด Platinum Plus
จานวน 1 ชุด มูลค่า
14,000 บาท
■ วงเงินตรวจสุขภาพ
มูลค่า 5,000 บาท
มูลค่ารวม 19,000
บาท*
15%*

■ ชุด Gold Plus
1 ชุด
มูลค่า 6,000
บาท*

-

10%*
(1 ครัง้ )

-

่ เติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกันตามเงือ
่ นไขที่ รพ.กาหนด
9 ส่วนลดสาหรับรายการตรวจเพิม
1. รายการตรวจเพิม
่ เติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะ ได ้แก่
- รายการตรวจวิเคราะห์ทางห ้องปฏิบัตก
ิ าร(Lab) ยกเว ้น Lab พิเศษ
- อุปกรณ์และเครือ
่ งมือตรวจพิเศษบางรายการ ได ้แก่ Digital Mammogram with Ultrasound, Upper GI , Ultrasound upper or
Lower Abdomen, Ultrasound Whole Abdomen, Bone Densitrometry, Echocardiogram, EST, Calcium score, ThinPrep Pap
Test และรายการอืน
่ ๆตามทีร่ พ.กาหนด
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วจิ ัย)และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สามารถใช ้บริการทีศ
่ น
ู ย์สง่ เสริมสุขภาพเท่านั น
้
้ )
10 ส่วนลดห ้องพักผู ้ป่ วยใน (เฉพาะค่าห ้องพัก ใช ้ได ้กรณีรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพเท่านั น
้ ส่วนลดค่าห ้องของแต่ละบัตรนามาหักส่วนต่าง
1. วิธก
ี ารหักส่วนลดค่าห ้องพัก จะต ้องนาสิทธิน
์ ี้มาลดค่าห ้อง จากราคาเต็มก่อน แล ้วใช%
ทีเ่ หลือ
2. เฉพาะค่าห ้องพักเท่านั น
้ ยกเว ้น ค่าห ้องคลอด ,ห ้องสังเกตอาการ , ห ้องทารกแรกเกิด และ ห ้อง Economy
3. ยกเว ้นค่าอาหาร, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาลและอืน
่ ๆ ตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
4. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ใช ้สิทธิไ์ ด ้เฉพาะห ้อง VIP, EXTRA และใช ้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุน ้อยกว่า 4ปี ขอสงวน
สิทธิร์ ับส่วนลดค่าห ้อง 10% เท่านั น
้ ยกเว ้นห ้อง Extra และ VIP
5.โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
6. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว ้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU ห ้องคู,่ ห ้อง 3 เตียง,
ห ้อง Economy และ ห ้องอืน
่ ๆตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
7. หากอัตราค่าบริการน ้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทอนหรือคืนเป็ นเงินสด
8. ขอสงวนสิทธิก
์ ารใช ้ส่วนลดได ้ 1,000 - 2,500 บาทต่อ 1 คืน ตามประเภทบัตร

มูลค่ารวม 63,300
บาท*
15%*
(3 ครัง้ )

4 คืน
คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 10,000
บาท*

(2 ครัง้ )

2 คืน
2 คืน
2 คืน
คืนละ 2,500 บาท
คืนละ 1,000 บาท คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 5,000 บาท* มูลค่ารวม 2,000 มูลค่ารวม 5,000
บาท*
บาท
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6 ครัง้
ครัง้ ละ 250 บาท
มูลค่ารวม 1,500
บาท*

2 ครัง้
ครัง้ ละ 250 บาท
มูลค่ารวม 500 บาท*

3 ครัง้
ครัง้ ละ 200 บาท
มูลค่ารวม 600
บาท*

5 ครัง้
ครัง้ ละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000
บาท

6 ครัง้

3 ครัง้

1 ครัง้

3 ครัง้

3 ครัง้
ครัง้ ละ 6,500 บาท
มูลค่ารวม 19,500
บาท*

2 ครัง้
ครัง้ ละ 6,500 บาท
มูลค่ารวม 13,000
บาท*

1 ครัง้
ครัง้ ละ 6,500
บาท*

-

2 ครัง้
มูลค่าครัง้ ละ 1,800
บาท
มูลค่ารวม 3,600*

-

-

-

2 ครัง้
ครัง้ ละ 1,200 บาท
มูลค่ารวม 2,400 บาท
*

-

-

-

-

-

-

5 ครัง้
ครัง้ ละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000
บาท

3 ครัง้
ครัง้ ละ 400 บาท
มูลค่ารวม 1,200
บาท*

1 ครัง้
มูลค่า 400 บาท*

1 ครัง้
มูลค่า 400 บาท*

3 ครัง้
ครัง้ ละ 400 บาท
มูลค่ารวม 1,200
บาท

-

-

-

จานวน 2 ครัง้
(มูลค่าครัง้ ละ
500 - 1,500 บาท)

ค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่ (บาท)

40,000

14,000

5,000

4,500

ค่าธรรมเนียมต่ออายุบ ัตร (บาท)

39,500

13,500

4,500

4,000

อายุสมาชิก (ปี )

3

2

1

11 ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู ้ป่ วยนอก
1. ใช ้กรณีผู ้ป่ วยนอกเท่านั น
้
2. ยกเว ้น ค่าแพทย์ทันตกรรม
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และ เครือโรงพยาบาลเปาโล
งดร่วมรายการ
12 ส่วนลด 30% สาหรับเรียกใช ้รถรถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU
1.ใช ้เป็ นส่วนลดเฉพาะค่ารถเท่านั น
้ ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์, ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการอืน
่ ๆ
2. สาหรับใช ้บริการรับ-ส่งผู ้ป่ วยทั่วประเทศไทย โดยคิดค่าใช ้จ่ายตามระยะทาง
ิ ธิเ์ ฉพาะผูป
3. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ให้สท
้ ่ วยใน
เท่านน
ั้
4. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช งดร่วมรายการ
่ นั งหลอดเลือดหัวใจ จากอัตราปกติ
13 ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด ้วย 256-slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมทีผ
1. กรุณานั ดหมายล่วงหน ้าก่อนรับบริการ
2. รับบริการได ้ทีโ่ รงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึง่ ตัง้ อยูท
่ โี่ รงพยาบาลกรุงเทพ
(ซอย ศูนย์วจิ ัย)
14 ส่วนลดใช ้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ
1. รับบริการได ้ทีโ่ รงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึง่ ตัง้ อยูท
่ โี่ รงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วจิ ัย), เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือ
โรงพยาบาล เปาโล
2. ยกเว ้น ค่าแพทย์ ,ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการอืน
่ ๆ
3.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุร,ี โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช งดร่วมรายการ
4. ขอสงวนสิทธิก
์ ารใช ้ส่วนลดได ้ 1,800 บาทต่อครัง้
15 ส่วนลดใช ้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด ้วยการวิง่ สายพาน (EST) หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ
1. ยกเว ้น ค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการอืน
่ ๆ
2. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรแ
ี ละโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต งดร่วมรายการ
3. ขอสงวนสิทธิก
์ ารใช ้ส่วนลดได ้ 1,200 บาทต่อครัง้
16 ส่วนลดฉีดวัคซีน
1. ยกเว ้น วัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
2. สามารถใช ้บริการแบบผู ้ป่ วยนอกเท่านั น
้
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์,โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
17 รับบริการตรวจสุขภาพฟั นและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์
1. กรุณานั ดหมายล่วงหน ้าก่อนรับบริการ
2. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
3. หากอัตราค่าบริการน ้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิไ์ ม่ทอน หรือคืนเป็ นเงินสด
4. ขอสงวนสิทธิก
์ ารใช ้ส่วนลดได ้ 400 บาทต่อครัง้
18 รับบริการขัดฟั นและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สาหรับเด็ก
1. กรุณานั ดหมายล่วงหน ้าก่อนเข ้ารับบริการ
2. ยกเว ้น ค่าอุปกรณ์พเิ ศษ, เครือ
่ งมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พเิ ศษ, ค่าบริการทางทันตกรรมต่างๆ และไม่สามารถใช ้ร่วมกับรายการส่งเสริมการ
ขายอืน
่ ๆ
3. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
4. ขอสงวนสิทธิก
์ ารรับบริการได ้ครัง้ ละไม่เกิน 500 - 1,500 บาทต่อครัง้
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รายการ

Perfect Diamond

Prime Platinum

Value Gold

Junior

หมายเหตุ
1. (*)สามารถเปลีย
่ นมือผู ้ใช ้ได ้
2. บัตรสมาชิกนี้ขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะชาวไทย และชาวต่างชาติทม
ี่ ถ
ี น
ิ่ พานั กถาวรหรือมีใบอนุญาตทางาน (Work permit) ในประเทศไทยเท่านั น
้
3. สามารถใช ้บริการบัตรชีววัฒนะได ้ที่
21. รพ.กรุงเทพสนามจันทร์
30. รพ.พญาไท 3

1. รพ. กรุงเทพ**

11. รพ.กรุงเทพสมุย

2. รพ.หัวใจกรุงเทพ**

12. รพ.กรุงเทพหาดใหญ่22. รพ.สมิตเิ วช สุขม
ุ วิท31. รพ.พญาไท นวมินทร์

3. รพ.วัฒโนสถ**

13. รพ.กรุงเทพราชสีมา 23. รพ.สมิตเิ วช ศรีนคริ32.
นทร์รพ.พญาไท ศรีราชา

4. รพ.กรุงเทพพระประแดง

14. รพ.กรุงเทพปากช่อง24. รพ.สมิตเิ วช ศรีราชา33. รพ.เปาโล พหลโยธิน

5. รพ.กรุงเทพพัทยา

15. รพ.กรุงเทพหัวหิน 25. รพ.สมิตเิ วช ชลบุร ี 34. รพ.เปาโล โชคชัย 4

6. รพ.กรุงเทพระยอง

16. รพ.กรุงเทพอุดร

7. รพ.กรุงเทพจันทบุร ี

17. รพ.กรุงเทพเชียงใหม่27. รพ.บีเอ็นเอช

8. รพ.กรุงเทพตราด

18. รพ.กรุงเทพขอนแก่น28. รพ.พญาไท 1

9. คลินก
ิ อินเตอร์เนชั่นแนลเกาะช ้าง

19. รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
29. รพ.พญาไท 2

10. รพ.กรุงเทพภูเก็ต

20. รพ.กรุงเทพไชน่าทาวน์
**ตงอยู
ั้
ท
่ โี่ รงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วจ
ิ ัย)

26. รพ.สมิตเิ วช ธนบุร ี 35. รพ.เปาโล สมุทรปราการ
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