
Perfect Diamond Prime Platinum Value Gold Junior

1 สว่นลดคา่หอ้งพักเมอืเขา้รักษาแบบผูป่้วยในภายใตเ้งอืนไขทโีรงพยาบาลกําหนด
(ใชส้ทิธไิดห้ลงัสมัคร 7 วัน) 50% 40% 30% 40%

2 สว่นลดคา่รักษาพยาบาลผูป่้วยในภายใตเ้งอืนไขทโีรงพยาบาลกําหนด
(ใชส้ทิธไิดห้ลงัสมัคร 7 วัน) 15% 15% 10% 12%

3 สว่นลดคา่รักษาพยาบาลผูป่้วยนอก 
(ใชส้ทิธไิดท้ันทหีลงัสมัคร) 15% 15% 10% 12%

4 สว่นลดคา่วัคซนี ภายใตเ้งอืนไขทโีรงพยาบาลกําหนดสว่นลดคา่วัคซนี ยกเวน้ วัคซนีพเิศษ,
 วัคซนีแพคเกจ 

15% 15% 10% 12%

5 สว่นลดสําหรับตรวจคน้หามะเร็งดว้ยเครอืงชว่ยตรวจ PE/CT Scan จากอัตราแพคเกจทกุ
รายการทโีรงพยาบาลกําหนด
สามารถใชบ้รกิารทโีรงพยาบาลวัฒโนสก ตงัอยูท่โีรงพยาบาลกรงุเทพ (ซอยศนูยว์จิัย)”

10% 10% - -

6 สว่นลดคา่บรกิารทันตกรรม ดงันี
• ทันตกรรมประดษิฐ ์(ใสฟั่น/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแตง่, ทันตกรรมรากเทยีม 5 %
• ขดูหนิปนู และปรทิันตวทิยา (รักษาโรคเหงอืก), ทันตกรรมเดก็, หตัถการอดุฟัน, ทันตก
รรมบดเคยีว, รักษารากฟัน,คา่บรกิารทางทันตกรรม 10%

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

(ทันตกรรมสําหรับ
เด็ก)

7 สว่นลดใชบ้รกิารตรวจสขุภาพดว้ยเครอืงมอืพเิศษจากอัตราปกต ิตามเงอืนไขทโีรงพยาบาล
กําหนด 5% 5% - -

8 สว่นลดในการสมัครสมาชกิชวีวัฒนะใหก้บัญาตสิายตรง (บดิา, มารดา, คูส่มรส และบตุร) 
หรอืสว่นลดเพอืการตอ่อายใุหต้นเองทกุประเภทบตัร ตลอดอายบุตัรสมาชกิ 5% - - -

9 รับชดุตรวจสขุภาพฟร ี(กรณุาปรกึษาแพทยก์อ่นเขา้รับบรกิาร) ชดุตรวจน ีขอสงวนสทิธิ
เฉพาะผทูมีอีาย ุ15 ปีขนึไป และสามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้ไมใ่ชบ้รกิารลดเข็นนัง หรอื 
รถเข็นนอน

■ ชดุ Diamond Plus
จํานวน 3 ชดุ มลูคา่ชดุ

ละ 21,100 บาท

■ วงเงนิตรวจสขุภาพ 
มลูคา่ 5,000 บาท 

มลูคา่รวม 68,300 บาท*

■ ชดุ Platinum Plus
จํานวน 1 ชดุ มลูคา่ 14,000

 บาท

■ วงเงนิตรวจสขุภาพ มลูคา่
 5,000 บาท รวมจํานวน 2ชดุ

มลูคา่รวม 24,000 บาท*

■ ชดุ Gold Plus 1 
ชดุ

มลูคา่ 6,000 บาท*
-

10 สว่นลดสําหรับรายการตรวจเพมิเตมิจากโปรแกรมตรวจสขุภาพชวีวัฒนะภายในวันเดยีวกนั
ตามเงอืนไขท ีรพ.กําหนด

15%*
(3 ครงั)

15%*
(3 ครงั)

10%*
(1 ครงั)

-

11 สว่นลดหอ้งพักผูป่้วยใน (เฉพาะตา่หอ้งจากอัตราปกต ิใชไ้ดก้รณีรักษาพยาบาล และตรวจ
สขุภาพเทา่นัน)

4 คนื
คนืละ 2,500 บาท

มลูคา่รวม 10,000 บาท*

2 คนื
คนืละ 2,500 บาท

มลูคา่รวม 5,000 บาท*

4 คนื
คนืละ 1,000 บาท
มลูคา่รวม 4,000 

บาท*

4 คนื
คนืละ 2,500 บาท
มลูคา่รวม 10,000 

บาท
12 สว่นลดพบแพทยก์รณีผูป่้วยนอก 6 ครงั

ครงัละ 250 บาท
มลูคา่รวม 1,500 บาท*

2 ครงั
ครงัละ 250 บาท

มลูคา่รวม 500 บาท*

4 ครงั
ครงัละ 200 บาท

มลูคา่รวม 800 บาท*

7 ครงั
ครงัละ 200 บาท
มลูคา่รวม 1,400 

บาท
13 สว่นลดสําหรับเรยีกใชร้ถพยาบาลฉุกเฉนิหรอื Mobile CCU / Mobile ICU จากทวัประเทศ

ไทย ตามเงอืนไขทกีําหนด
30% 

(6 ครงั)
30% 

(3 ครงั)
30% 

(1 ครงั)
30% 

(3 ครงั)
14 สว่นลดตรวจหวัใจและหลอดเลอืด ดว้ย 256-slice CT scan รว่มกบัการตรวจหาแคลเซยีม

ทผีนังหลอดเลอืดหวัใจ จากอัตราปกติ
3 ครงั

ครงัละ 6,500 บาท
มลูคา่รวม 19,500 บาท*

2 ครงั
ครงัละ 6,500 บาท

มลูคา่รวม 13,000 บาท*

1 ครงั
ครงัละ 6,500 บาท*

-

สทิธปิระโยชนบ์ตัรชวีวฒันะ 
รายการ



Perfect Diamond Prime Platinum Value Gold Junior

สทิธปิระโยชนบ์ตัรชวีวฒันะ 
รายการ

15 สว่นลดใชบ้รกิารตรวจสมรรถภาพหวัใจ Exercise Stress Echo หรอื Dobutamine Stress 
Echo จากอัตราปกติ

2 ครงั
มลูคา่ครงัละ 1,800 บาท

มลูคา่รวม 3,600*
- -

16 สว่นลดใชบ้รกิารตรวจสมรรถภาพหวัใจดว้ยการวงิสายพาน (EST) หรอื Echocardiography
 จากอัตราปกติ

2 ครงั
ครงัละ 1,200 บาท

มลูคา่รวม 2,400 บาท *
- - -

17 สว่นลดฉีดวัคซนีจากอัตราปกต ิภายใตเ้งอืนไขทโีรงพยาบาลกําหนด

- - -

5 ครงั
ครงัละ 200 บาท
มลูคา่รวม 1,000 

บาท
18 รับบรกิารตรวจสขุภาพฟันและชอ่งปากฟรโีดยทันตแพทย์

3 ครงั
ครงัละ 400 บาท

มลูคา่รวม 1,200 บาท*

1 ครงั
มลูคา่ 400 บาท*

1 ครงั
มลูคา่ 400 บาท*

3 ครงั
ครงัละ 400 บาท
มลูคา่รวม 1,200 

บาท
19 รับบรกิารขดัฟันและเคลอืบฟลอูอไรดฟ์รโีดยทันตแพทยส์ําหรับเด็ก

- - -
2 ครงั

(ครงัละ 500-1500 
บาท)

20 สว่นลดรายการฟอกฟันขาวดว้ยระบบ Zoom whitening จากอัตราปกติ 3 ครงั
ครงัละ 2,000 บาท

มลูคา่รวม 6,000 บาท*

1 ครงั
ครงัละ 2,000 บาท*

1 ครงั
ครงัละ 2,000 บาท*

-

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

อตัราตอ่อายบุตัร (บาท) 39,500 13,500 4,500 4,000

3 2 1 3

หมายเหตุ

2. บตัรสมาชกินขีอสงวนสทิธเิฉพาะชาวไทย และชาวตา่งชาตทิมีถีนิพํานักถาวรหรอืมใีบอนุญาตทํางาน (Work permit) ในประเทศไทยเทา่นัน
1. (*) สามารถเปลยีนมอืผูใ้ชไ้ด ้

3.  สามารถใชบ้รกิารบตัรชวีวัฒนะไดท้ี

คา่ธรรมเนยีมสมาชกิใหม ่(บาท)

อายสุมาชกิ (ปี)


