
กรุงเทพฯ

รับสวนลดพิเศษที่โรงพยาบาลชั้นนําทั่วประเทศ

1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลที่ใหสวนลดคารักษาพยาบาล สําหรับผูถือบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย

เกษมราษฎร 
รามคําแหง

เกษมราษฎร 
ประชาชื่น

เจาพระยา

ราษฎรบูรณะ

ศิครินทร

ไทยนครินทร

เซนตหลุยส

02-729-3000

02-910-1600

02-434-1111

02-872-1001

02-366-9900

02-361-2727

02-838-5555

OPD 5% สําหรับคาหอง คายา ชําระดวยบัตรเครดิต
IPD 5% สําหรับคายา ชําระดวยบัตรเครดิต
OPD 10% สําหรับคาหอง คายา ชําระดวยเงินสด
IPD 10% สําหรับคายา ชําระดวยเงินสด

10% คาหองพักและคายา 
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจําป 20 รายการ ราคา 1,990 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ราคา 2,590 บาท

10% สําหรับคาสวนลด 10 รายการตามระเบียบโรงพยาบาล

10% สําหรับคารักษาพยาบาล ยกเวนคาแพทย คาทันตกรรม 
คาเอกซเรยคอมพิวเตอร และคาตรวจพิเศษอื่นๆ นอกสถานที่ 
ทั้งแผนกผูปวยในและผูปวยนอก

5% คายาและคาหองพัก (ยกเวนคาแพทย คาตรวจ คาวิเคราะห 
ที่นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล) ทั้ง OPD และ IPD

5% คายาและคาหองพัก (ยกเวนคาแพทย คายาพิเศษ 
ยาเฉพาะโรค) ทั้ง OPD และ IPD 
หมายเหตุ แสดงบัตร และจายชําระเปนเงินสด หรือ 
เครดิตการดเทานั้น 

5% คายาและคาหอง ยกเวน คาแพทย ยาสมุนไพรจีน 
กลุมยาเวชสําอางค ยาบางตัวในกลุมยาหรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ยารักษาโรคไต โรคมะเร็งและฮอรโมน การรักษาคลินิกแพทยจีน
ทุกกรณี การรักษาดานทันตกรรม การใชบริการที่ศูนยผิวหนัง
เกี่ยวกับความสวยงาม

โรงพยาบาล โทร. รายละเอียดสวนลดที่ให



บางนา 1

บางปะกอก 9 
อินเตอรเนชั่นแนล

นครธน

 ธนบุรี 2

พระราม 9

แพทยปญญา

หัวเฉียว

สมิติเวช สุขุมวิท

10% คายา (ยกเวนคาแพทย คาหองและคาใชจาย
ที่ไมใชสวนของโรงพยาบาล)

10% คาหอง และคายา (ยกเวนยาพิเศษ)
10% ทันตกรรม ขูดหินปูน อุดฟน ถอนฟน

5% คาหอง คายา 
โปรแกรมลดปญหาความหยอนคลอย ดวยเครื่อง Thermage 
แถม Ultraformer 200 Shots มูลคา 11,000 บาท 
ราคาพิเศษ 69,000 บาท จากราคาปกติ 160,000 บาท
เงื่อนไข 
1. แสดงบัตรสมาชิกโครงการกอนเขารับบริการทุกครั้ง 
2. ไมสามารถใชรวมกับบัตรสวนลดและรายการสงเสริม
การขายอื่นได

5% คาหองและคายา

10% สําหรับคาหองพักผูปวยใน (ยกเวนหอง CCU, ICU)
5%  สําหรับคายา (ยกเวน ยารายการพิเศษ)
สิทธิพิเศษสําหรับโปรแกรม BOTOX USA 
ในราคา 14,900 บาท (จากราคา 16,331.30 บาท)
สิทธิพิเศษสําหรับโปรแกรม Eye Lid Spa 
ในราคา 1,200 บาท (จากราคา 1,400 บาท)
สิทธิพิเศษสําหรับโปรแกรมยกกระชับหนา Thermage 
ในราคา 49,900 บาท

10% คายาและคาหอง (ยกเวนคาแพทย) ทั้ง OPD และ IPD  
ตรวจสุขภาพประจําป 11 รายการ ราคา 1,700 บาท
• ตรวจหาเชื้อและหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี ราคา 500 บาท
• ฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี ราคา 1,500 บาท/3 เข็ม
• วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ ราคา 690 บาท
เงื่อนไข แสดงบัตรเครดิตไทยพานิชย

10% คาหอง (IPD) และชุดตรวจสุขภาพประจําปของโรงพยาบาล
5% สําหรับบริการผิวพรรณ (เปนคอรส)

30% คาหองพักผูปวยใน เฉพาะ 3 คืนแรก (ยกเวน คาแพทย 
คาอาหาร คาบริการพยาบาล คายาพิเศษ คาเครื่องมือพิเศษ 
เวชภัณฑพิเศษ และรายการเหมาจาย)
สวนลดบริการฉุกเฉิน : บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ฟรี 1 ครั้ง 
เฉพาะคารถ (กรณีเขาพักผูปวยใน) เฉพาะเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล เทานั้น ยกเวน คาแพทย คายา เครื่องมือพิเศษ
ที่อาจเกิดขึ้นระหวางใชบริการ

02-746-8630-8

02-109-9111

02-450-9999

02-487-2100

02-202-9999

02-314-0726-9

02-223-1351

02-022-2222

โรงพยาบาล จังหวัด โทร. รายละเอียดสวนลดที่ให

ปริมณฑล

02-596-7888

 

02-740-1800-6

นนทเวช

  
บางนา 2

นนทบุรี

 
สมุทรปราการ

5% คายา กรณีผูปวยนอก (OPD)
5% คายาและคาหอง กรณีผูปวยใน (IPD)
เงื่อนไข
1. สิทธปิระโยนชนี ้สําหรับผูถอืบัตรเครดติไทยพาณชิย (SCB) เทานัน้
2. สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสด 
และไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นๆได       
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์สวนลดคายาพิเศษบางรายการ 
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
 
10% คารักษาพยาบาล (ยกเวนคาแพทยและสวนที่ไมเกี่ยวของ
กับโรงพยาบาล) ทั้ง OPD และ IPD



02-738-9900-7

02-769-2900-3

02-323-2991-7

จุฬารัตน 9 
แอรพอรต

จุฬารัตน 3 
อินเตอร

รัทรินทร 
เครือศิครินทร

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

5% คายา คาหอง คาเอ็กซเรย คาตรวจวิเคราะหทาง
หองปฎิบัติการ ที่ทําในโรงพยาบาล (ยกเวน คายาพิเศษ 
คาเอ็กซเรยพิเศษ คาตรวจ Lab พิเศษ ทันตกรรม 
รายการเหมาจายทุกรายการ คาแพทย คาบริการ)

5% คายา คาหอง คาเอ็กซเรย คาตรวจวิเคราะหทาง
หองปฎิบัติการ ที่ทําในโรงพยาบาล (ยกเวน คายาพิเศษ 
คาเอ็กซเรยพิเศษ คาตรวจ Lab พิเศษ ทันตกรรม 
รายการเหมาจายทุกรายการ คาแพทย คาบริการ)

10% คารกัษาพยาบาล ยกเวนคาแพทย คาการพยาบาล 
คากายภาพ

โรงพยาบาล จังหวัด โทร. รายละเอียดสวนลดที่ให

ภาคกลาง

036-315-555-94

038-500-300

เกษมราษฎร 
สระบุรี

จุฬารัตน 11 
อินเตอร

สระบุรี

ฉะเชิงเทรา

5% สําหรับคายา
10% สําหรับคาหองพักผูปวย

5% คายา คาหอง คาเอ็กซเรย คาตรวจวิเคราะหทาง
หองปฎิบัติการ ที่ทําในโรงพยาบาล (ยกเวน คายาพิเศษ 
คาเอ็กซเรยพิเศษ คาตรวจ Lab พิเศษ ทันตกรรม 
รายการเหมาจายทุกรายการ คาแพทย คาบริการ)

โรงพยาบาล จังหวัด โทร. รายละเอียดสวนลดที่ให

ภาคเหนือ

053-819-333

053-920-300

053-852-590-9

053-220-022

053-999-777

053-711-366

055-909-000

เซ็นทรัลเชียงใหม 
เมโมเรียล

เชียงใหมราม

เทพปญญา

เทพปญญา2

ลานนา

โอเวอรบรูค

พิษณุเวช

เชียงใหม

เชียงใหม

เชียงใหม

เชียงใหม

เชียงใหม

เชียงราย

พิษณุโลก

5% คายา คาหอง คา Lab และ คา X-ray 
(ยกเวนคาแพทย) ทั้ง OPD และ IPD

20% คารักษาพยาบาล ทั้ง OPD และ IPD (ยกเวน คาแพทย, 
เลเซอรความงาม, ทันตกรรม และโปรแกรมเหมาจายทุกชนิด)

5% คายาและคาหอง (ยกเวนคาแพทย) ทั้ง OPD และ IPD

5% คาหองพัก

10% คาหอง, คาตรวจหองปฏิบัติการ, 
คาตรวจคลื่นไฟฟาหวใจ, คาเอกซเรยธรรมดา (ยกเวน CT, MRI, 
Ultrasound และเอ็กซเรยพิเศษ) 
เงื่อนไข แสดงบัตรเพื่อขอรับสวนลดที่แผนกการเงินทุกครั้ง  
ขอสงวนสิทธิ์รายการชวงโปรโมชั่น และรายการที่อยูใน
ราคาเหมาจาย

10% คายาและคาหอง (ยกเวนคาบริการบางรายการ) 
ทั้ง OPD และ IPD
1.รับสวนลด 500บาท สําหรับการตรวจ 
•  ตรวจหินปูนที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ  
•  ตรวจเอ็กซเรยและอัลตราซาวดเตานม
•  ตรวจคลื่นหัวใจขณะออกกําลังกาย
2.รับสวนลด 200บาท สําหรับการตรวจ
•  ตรวจมวลกระดูก/จุด 
•  ตรวจมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี Thin prep pap test

OPD 5% คายา (ยกเวนยาพิเศษและวัคซีนเหมาจาย) 
IPD 5% คายา (ยกเวนยาพิเศษและวัคซีนเหมาจาย) 
และสวนลด 10% คาหอง 



ภาคใต

โรงพยาบาล จังหวัด โทร. รายละเอียดสวนลดที่ให

โรงพยาบาล จังหวัด โทร. รายละเอียดสวนลดที่ให

ภาคตะวันออก

โรงพยาบาล จังหวัด โทร. รายละเอียดสวนลดที่ให

ภาคตะวันตก

075-205-555

076-254-421-9

074-272-800

วัฒนแพทยตรัง

กรุงเทพภูเก็ต

กรุงเทพหาดใหญ

ตรัง

ภูเก็ต

สงขลา

10% คาหอง คายา (ยกเวนคายากลุมพิเศษ) 
คาตรวจทางหองปฏิบัติการ (เฉพาะแลปที่ทําในโรงพยาบาล) 
ทั้งแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Annual Check up 
รับสวนลด 10% จากราคาโปรโมชั่น

10% คายาและคาหอง (ยกเวนคาแพทย คายาพิเศษ 
และคาบริการเหมาจายทุกรายการ) โดยมียอดคาใชจาย
ผานบัตรไมตํ่ากวา 1,000 บาท

10% คายาและคาหองพักผูปวยใน (ยกเวน คายาพิเศษ 
คาตรวจหองวิเคราะห คาธรรมเนียมแพทย และคาวัคซีน)

039-319-888

038-259-999

038-488-777

039-552-777

038-770-200-8

038-921-999

กรุงเทพจันทบุรี

กรุงเทพพัทยา

พัทยาเมโมเรียล

กรุงเทพตราด

พญาไทศรีราชา

กรุงเทพระยอง

จันทบุรี

ชลบุรี

ชลบุรี

ตราด

ชลบุรี

ระยอง

10% ยกเวนคาแพทย หอง ICU หอง IMCU คายาพิเศษ 
คาตรวจ Lab พิเศษ คาอุปกรณและเครื่องมือพิเศษ 
และคาทําฟน ทั้งแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน

10% คาหอง ยกเวน ICU/CCU/NICU
10% คายา ยกเวน วัคซีน และ หมวดยาพิเศษ
15% คาขูดหินปูน
5% คาทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมเด็ก 
หมายเหตุ : สวนลดนี้ไมรวมราคาแพ็คเกจ ราคาเหมาจาย
และราคาโปรโมชั่นตางๆ ของ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

5% คายา คาหอง คาตรวจวิเคราะหโรค (LAB) และ 
คาตรวจทางรังสีวินิจฉัย (X-RAY) ทั้ง OPD และ IPD

10% คายา (ยกเวนคายาพิเศษเฉพาะราย และคาหอง 
(ยกเวน คาหอง ICU)

10% คาหอง คายา (ยกเวนคาแพทยและคาบริการ
โรงพยาบาล) ทั้ง OPD และ IPD 
20% สําหรับคอรสทรีทเมนต, เวชสําอาง 
5% สําหรับเทอรมาจ, โบท็อกซ, ฟลเลอร, 
เลเซอรความงาม (จากราคาปกติ)
40% สําหรับรายการตรวจสุขภาพโปรแกรมหลัก
ของโรงพยาบาล (จากราคาปกติ)

10% สําหรับคายา ยกเวน คาแพทย, คายาพิเศษ
และเวชภัณฑพิเศษ
10% สําหรับคาหอง ยกเวน หอง ICU CCU 

034-520-911

032-532-576-85

กาญจนบุรีเมโมเรียล

ซานเปาโล หัวหิน

กาญจนบุรี

ประจวบคีรีขันธ

10% คาหองและคายา (ยกเวนคาแพทย) 
10% ตรวจสุขภาพทางหองปฏิบัติการ Lab/รังสี

5% คาหอง คาอาหาร คายา 
(ยกเวนคาแพทยและยาพิเศษบางชนิด)



โรงพยาบาล จังหวัด โทร. รายละเอียดสวนลดที่ให

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

043-002-002

042-870-000

042-712-800

042-342-555

042-325-999

042-465-201-8

ขอนแกน-ราม

เมืองเลย-ราม

รักษสกล

เอกอุดร 
อินเตอรเนชั่นแนล

นอรท 
อีสเทอรน-วัฒนา

หนองคาย-วัฒนา

ขอนแกน

เลย

สกลนคร

อุดรธานี

อุดรธานี

หนองคาย

5% คายาและคาหอง (ยกเวนคาแพทย) 

5% คายาและคาหอง (ยกเวนยาพิเศษบางรายการ)

5% สําหรับคายา
10% สําหรับคาหองผูปวยใน

50% สําหรับคาหอง VIP3 จากราคา 1,500 บาท 
เหลือ 750 บาทตอคืน
10% คายา ทั้งแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน
สวนลดพิเศษ On Top สําหรับลูกคามาใชบริการ OPD 
ตั้งแตเวลา 17.00 น.ถึง 05.00 น. ครั้งละ 300 บาท/ครั้ง 
50% ตรวจสุขภาพ Beneficial Health 
ภายในเดอืนเกดิของลูกคา สวนลดพเิศษไมเกนิ 20,000 บาท/ครัง้
20% สําหรบัเครือ่งตรวจวนิจิฉยัโรคดวยคลืน่แมเหลก็ไฟฟา (MRI)

5% คายา สําหรับผูปวยนอก
10% คาหอง สําหรับผูปวยใน
10% ตรวจสุขภาพประจําป ทุกแพ็คเกจ
 
5% คายาสําหรับผูปวยนอกเทานั้น
10% คาหอง สําหรับผูปวยใน
10% ตรวจสุขภาพประจําป ทุกแพ็คเกจ

หมายเหตุ

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใหสวนลดโดยไมแจงลวงหนา


