
Perfect Diamond Prime Platinum Value Gold Junior

1 สว่นลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน

ใช้สทิธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน

1. เฉพาะค่าห้องพักเท่าน้ัน ยกเว้น ค่าห้องคลอด ,ห้องสงัเกตอาการ ,ห้องทารกแรกเกดิ และ ห้อง Economy

2. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และอืน่ๆตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ใช้สทิธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกนิ 4 คืน, สมาชิกอายุ

น้อยกว่า 4ปี ขอสงวนสทิธิ์รับสว่นลดค่าห้อง 10% เท่าน้ัน ยกเว้นห้อง Extra และ VIP

4. โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก สงวนสทิธิ์เฉพาะค่าห้องพักทีม่ีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทเท่าน้ัน

5. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU,CCU,PICU,ASU,NCU,NICU

 ห้องคู,่ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และ ห้องอืน่ๆตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

50% 40% 30% 40%

2 สว่นลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

ใช้สทิธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน

1. ยกเว้นค่าแพทย,์ ยาพิเศษ, อปุกรณ์พิเศษ,เวชภัณฑ์พิเศษ ,Lab พิเศษ, รายการสง่เสริมการขาย, รายการ

เหมาจ่ายทุกรายการ ยา Net Price และหมวดรายการพิเศษตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

2.โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 และ นวมินทร์ สงวนสทิธิ์ให้สว่นลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ ยา Net 

price และหมวดรายการพิเศษตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสทิธิ์สว่นลดเฉพาะค่ายาตามทีโ่รงพยาบาลก าหนดเท่าน้ัน ยกเว้น ยารายการ

พิเศษและวัคซนี

15% 15% 10% 12%

3 สว่นลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

ใช้สทิธิ์ได้ทันทีทีส่มัคร

1. ยกเว้นค่าแพทย,์ ยาพิเศษ, อปุกรณ์พิเศษ,เวชภัณฑ์พิเศษ ,Lab พิเศษ, รายการสง่เสริมการขาย, รายการ

เหมาจ่ายทุกรายการ ยา Net Price และหมวดรายการพิเศษตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

2.โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 และ นวมินทร์ สงวนสทิธิ์ให้สว่นลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ ยา Net 

price และหมวดรายการพิเศษตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสทิธิ์สว่นลดเฉพาะค่ายาตามทีโ่รงพยาบาลก าหนดเท่าน้ัน ยกเว้น ยารายการ

พิเศษและวัคซนี

15% 15% 10% 12%

4 สว่นลดค่าวัคซนี 

1. ยกเว้น วัคซนีพิเศษ วัคซนีแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ

2. สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่าน้ัน

3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลบีเอน็เอชและเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ

4.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาและโรงพยาบาลสมิติเวช  ชลบุรี ร่วมรายการเฉพาะบัตร Junior เท่าน้ัน บัตร

ประเภทอืน่ๆ งดร่วมรายการ

5. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก มอบสว่นลด10%

15% 15% 10% 12%

5 สว่นลดส าหรับตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET/CT Scan

จากอตัราแพคเกจทุกรายการทีโ่รงพยาบาลก าหนด

1.กรุณาแสดงบัตรสมาชิกชีววัฒนะ และนัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์กอ่นรับบริการตรวจ

2.ขอสงวนสทิธิ์เฉพาะเจ้าของบัตรเท่าน้ัน

3.สามารถรับบริการเฉพาะทีโ่รงพยาบาลวัฒโนสถ ตั้งอยูท่ีโ่รงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)

10% 10% - -

สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ
รายการ
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Perfect Diamond Prime Platinum Value Gold Junior

สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ
รายการ

6 สว่นลดค่าบริการทันตกรรม ดังน้ี

• ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใสฟ่ัน/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5 %

• ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก,

หัตถการอดุฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน,

ค่าบริการทางทันตกรรม 10%

1.โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย), โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, เครือโรงพยาบาลสมิติเวช และ เครือ

โรงพยาบาลพญาไท ยกเว้น ค่าอปุกรณ์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ ค่าแลปทันตกรรม ค่าเวชภัณฑ์พิเศษเฉพาะราย 

และค่าทันตสขุภาพ

2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 , 3, นวมินทร์ และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น รากเทียมและจัดฟันหรือ

เง่ือนไขอืน่ๆตามโรงพยาบาลก าหนด

3. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราช ยกเว้น จัดฟัน, ฟอกสฟีันขาว,รากเทียม และค่าแพทย์

4. โรงพยาบาลบีเอน็เอช และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ขอสงวนสทิธิ์มอบสว่นลดส าหรับอดุฟัน, ขูดหินปูน และ

ถอนฟันเท่าน้ัน

5. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ยกเว้นทันตกรรมรากเทียม

6. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ และโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ

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

(ทันตกรรมส าหรับเด็ก)

7 สว่นลดใช้บริการตรวจสขุภาพด้วยเครื่องมือพิเศษจากอตัราปกติ ตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

1. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุร,ี โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาล

กรุงเทพเชียงใหม,่ โรงพยาบาลสมิติเวชสขุุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร,์ โรงพยาบาลพญาไท1, 2, 

3และนวมินทร์  งดร่วมรายการ

2. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็และโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ยกเว้น EKG

5% 5% - -

8 สว่นลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กบัญาติสายตรง (บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตร) หรือสว่นลดเพื่อการต่อ

อายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

5% - - -

9 รับชุดตรวจสขุภาพฟรี (กรุณาปรึกษาแพทย์กอ่นเข้ารับบริการ)

1.กรุณาท านัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์

2.กรณีใช้ไม่ถึงมูลค่าทีไ่ด้รับ โรงพยาบาลขอสงวนสทิธิ์ไม่ทอนหรือคืนเป็นเงินสด

3.โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) สามารถใช้บริการทีศู่นย์สง่เสริมสขุภาพ ชุดตรวจน้ี ขอสงวนสทิธิ์เฉพาะ

ผู้ทีม่ีอาย1ุ5ปี ข้ึนไป และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ใช้บริการรถเข็นน่ังหรือรถเข็นนอน

4. ชุดตรวจสขุภาพและวงเงินสขุภาพ  กรุณาสอบถามเง่ือนไขการเข้ารับบริการทีเ่คาน์เตอร์ชีววัฒนะกอ่นรับบริการ

■ ชุด Diamond Plus

จ านวน 3 ชุด มูลค่าชุดละ

 21,100 บาท

มูลค่ารวม 63,300 บาท*

■ ชุด Platinum Plus

จ านวน 1 ชุด มูลค่า14,000

 บาท

■ วงเงินตรวจสขุภาพ 

มูลค่า 5,000 บาท

มูลค่ารวม 19,000 บาท*

■ ชุด Gold Plus 1 ชุด

มูลค่า 6,000 บาท*

-

10 สว่นลดส าหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสขุภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกนัตามเง่ือนไขที ่รพ.

ก าหนด 

1. รายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสขุภาพชีววัฒนะ ได้แก่

- รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(Lab) ยกเว้น Lab พิเศษ

- อปุกรณ์และเครื่องมือตรวจพิเศษบางรายการ ได้แก ่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. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย)และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ สามารถใช้บริการทีศู่นย์สง่เสริมสขุภาพ

เท่าน้ัน

15%*

(3 ครั้ง)

15%*

(2 ครั้ง)

10%*

(1 ครั้ง)

-
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สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ
รายการ

11 สว่นลดห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะค่าห้องพัก ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาล และตรวจสขุภาพเท่าน้ัน)

1. วิธกีารหักสว่นลดค่าห้องพัก จะต้องน าสทิธิ์น้ีมาลดค่าห้อง จากราคาเต็มกอ่น แล้วใช%้ สว่นลดค่าห้องของ

แต่ละบัตรน ามาหักสว่นต่างทีเ่หลือ

2. เฉพาะค่าห้องพักเท่าน้ัน ยกเว้น ค่าห้องคลอด ,ห้องสงัเกตอาการ , ห้องทารกแรกเกดิ และ ห้อง Economy

3. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาลและอืน่ๆ ตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

4. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ใช้สทิธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกนิ 4 คืน, สมาชิกอายุ

น้อยกว่า 4ปี ขอสงวนสทิธิ์รับสว่นลดค่าห้อง 10% เท่าน้ัน ยกเว้นห้อง Extra และ VIP

5.โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ

6. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, 

NICU ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และ ห้องอืน่ๆตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด

7. หากอตัราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสทิธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสทิธิ์ ไม่ทอนหรือคืนเป็นเงินสด

8. ขอสงวนสทิธิ์การใช้สว่นลดได้ 1,000 - 2,500 บาทต่อ 1 คืน ตามประเภทบัตร

4 คืน

คืนละ 2,500 บาท

มูลค่ารวม 10,000 บาท*

2 คืน

คืนละ 2,500 บาท

มูลค่ารวม 5,000 บาท*

2 คืน

คืนละ 1,000 บาท

มูลค่ารวม 2,000 บาท*

2 คืน

คืนละ 2,500 บาท

มูลค่ารวม 5,000 บาท

12 สว่นลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก

1. ใช้กรณีผู้ป่วยนอกเท่าน้ัน

2. ยกเว้น ค่าแพทย์ทันตกรรม

3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และ

 เครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ

6 ครั้ง

ครั้งละ 250 บาท

มูลค่ารวม 1,500 บาท*

2 ครั้ง

ครั้งละ 250 บาท

มูลค่ารวม 500 บาท*

3 ครั้ง

ครั้งละ 200 บาท

มูลค่ารวม 600 บาท*

5 ครั้ง

ครั้งละ 200 บาท

มูลค่ารวม 1,000 บาท

13 สว่นลด 30%  ส าหรับเรียกใช้รถรถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU

1.ใช้เป็นสว่นลดเฉพาะค่ารถเท่าน้ัน ไม่รวมค่าแพทย,์ ค่าอปุกรณ์, ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการอืน่ๆ

2. ส าหรับใช้บริการรับ-สง่ผู้ป่วยทัว่ประเทศไทย โดยคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง

3. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม,่ โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ให้สทิธิ์

เฉพาะผู้ป่วยในเท่าน้ัน

4. โรงพยาบาลบีเอน็เอช งดร่วมรายการ

6 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง

14 สว่นลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 256-slice CT scan ร่วมกบัการตรวจหาแคลเซยีมทีผ่นังหลอดเลือด

หัวใจ จากอตัราปกติ

1. กรุณานัดหมายล่วงหน้ากอ่นรับบริการ

2. รับบริการได้ทีโ่รงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึง่ตั้งอยูท่ีโ่รงพยาบาลกรุงเทพ

(ซอย ศูนย์วิจัย)

3 ครั้ง

ครั้งละ 6,500 บาท

มูลค่ารวม 19,500 บาท*

2 ครั้ง

ครั้งละ 6,500 บาท

มูลค่ารวม 13,000 บาท*

1 ครั้ง

ครั้งละ 6,500 บาท*

-

15 สว่นลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo หรือ Dobutamine Stress Echo จากอตัราปกติ

1. รับบริการได้ทีโ่รงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึง่ตั้งอยูท่ีโ่รงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย), เครือโรงพยาบาล

พญาไท และเครือโรงพยาบาล เปาโล

2. ยกเว้น ค่าแพทย์ ,ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการอืน่ๆ

3.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุร,ี โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกและโรงพยาบาลบี

เอน็เอช งดร่วมรายการ

4. ขอสงวนสทิธิ์การใช้สว่นลดได้ 1,800 บาทต่อครั้ง

2 ครั้ง

มูลค่าครั้งละ 1,800 บาท

มูลค่ารวม 3,600*

- - -

16 สว่นลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการว่ิงสายพาน (EST) หรือ Echocardiography จากอตัราปกติ

1. ยกเว้น ค่าแพทย,์ ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการอืน่ๆ

2. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีและโรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ งดร่วมรายการ

3. ขอสงวนสทิธิ์การใช้สว่นลดได้ 1,200 บาทต่อครั้ง

2 ครั้ง

ครั้งละ 1,200 บาท

มูลค่ารวม 2,400 บาท *

- - -

17 สว่นลดฉีดวัคซนี 

1. ยกเว้น วัคซนีพิเศษ วัคซนีแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ

2. สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่าน้ัน

3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์,โรงพยาบาลบีเอน็เอช และเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ

- - - 5 ครั้ง

ครั้งละ 200 บาท

มูลค่ารวม 1,000 บาท
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Perfect Diamond Prime Platinum Value Gold Junior

สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ
รายการ

18 รับบริการตรวจสขุภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์

1. กรุณานัดหมายล่วงหน้ากอ่นรับบริการ

2. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ

3. หากอตัราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสทิธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสทิธิ์ไม่ทอน หรือคืนเป็นเงินสด

4. ขอสงวนสทิธิ์การใช้สว่นลดได้ 400 บาทต่อครั้ง

3 ครั้ง

ครั้งละ 400 บาท

มูลค่ารวม 1,200 บาท*

1 ครั้ง

มูลค่า 400 บาท*

1 ครั้ง

มูลค่า 400 บาท*

3 ครั้ง

ครั้งละ 400 บาท

มูลค่ารวม 1,200 บาท

19 รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์ส าหรับเด็ก

1. กรุณานัดหมายล่วงหน้ากอ่นเข้ารับบริการ

2. ยกเว้น ค่าอปุกรณ์พิเศษ, เครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, ค่าบริการทางทันตกรรมต่างๆ และไม่สามารถใช้

ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอืน่ๆ

3. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็และโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ

4. ขอสงวนสทิธิ์การรับบริการได้ครั้งละไม่เกนิ 500 - 1,500 บาทต่อครั้ง

- - - จ านวน 2 ครั้ง

(มูลค่าครั้งละ

500 - 1,500 บาท)

20 สว่นลดรายการฟอกฟันขาวด้วยระบบ Zoom whitening จากอตัราปกติ 

1. กรุณานัดหมายล่วงหน้ากอ่นรับบริการ

2. หากอตัราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสทิธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสทิธิ์ไม่ทอน หรือคืนเป็นเงินสด

3. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย) และโรงพยาบาลพญาไท 2 ใช้ในกรณีฟอกสฟีันทีม่ีมูลค่าเกนิ 10,000

บาท และไม่สามารถใช้ร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายอืน่ๆได้

4. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุร,ี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็, โรงพยาบาลกรุงเทพ

เชียงใหม,่ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท, 

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร,์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา,โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุร,ี โรงพยาบาลบีเอน็

เอช, โรงพยาบาลพญาไท 1, โรงพยาบาลพญาไท 3, โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ และโรงพยาบาลพญาไท 

ศรีราชา งดร่วมรายการ

5. ขอสงวนสทิธิ์การใช้สว่นลดได้ 2,000 บาทต่อครั้ง

3 ครั้ง

ครั้งละ 2,000 บาท

มูลค่ารวม 6,000 บาท*

1 ครั้ง

ครั้งละ 2,000 บาท*

1 ครั้ง

ครั้งละ 2,000 บาท*

-

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

3 2 1 3

หมายเหตุ

3.   สามารถใช้บริการบัตรชีววัฒนะได้ที่

1. รพ. กรุงเทพ** 11. รพ.กรุงเทพสมุย 21. รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ 30. รพ.พญาไท 3

2. รพ.หัวใจกรุงเทพ** 12. รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 22. รพ.สมิติเวช สขุุมวิท 31. รพ.พญาไท นวมินทร์ 

3. รพ.วัฒโนสถ** 13. รพ.กรุงเทพราชสมีา 23. รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 32. รพ.พญาไท ศรีราชา

4. รพ.เปาโล พระประแดง 14. รพ.กรุงเทพปากช่อง 24. รพ.สมิติเวช ศรีราชา 33. รพ.เปาโล พหลโยธนิ

5. รพ.กรุงเทพพัทยา 15. รพ.กรุงเทพหัวหิน 25. รพ.สมิติเวช ชลบุรี 34. รพ.เปาโล โชคชัย 4

6. รพ.กรุงเทพระยอง 16. รพ.กรุงเทพอดุร 26. รพ.สมิติเวช ธนบุรี 35. รพ.เปาโล สมุทรปราการ

7. รพ.กรุงเทพจันทบุรี 17. รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ 27. รพ.บีเอน็เอช 

8. รพ.กรุงเทพตราด 18. รพ.กรุงเทพขอนแกน่ 28. รพ.พญาไท 1

9. คลินิกอนิเตอร์เนชั่นแนลเกาะช้าง 19. รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 29. รพ.พญาไท 2

10. รพ.กรุงเทพภูเกต็ 20. รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์ **ตั้งอยูท่ีโ่รงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)

1. (*)สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้

2. บัตรสมาชิกน้ีขอสงวนสทิธิ์เฉพาะชาวไทย และชาวต่างชาติทีม่ีถ่ินพ านักถาวรหรือมีใบอนุญาตท างาน (Work permit) ในประเทศไทยเท่าน้ัน

คา่ธรรมเนียมสมาชิกใหม่ (บาท)

อายุสมาชิก (ปี)
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