
                                                                                                                                       
 

 

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชกิ รอยลั ออร์คดิ พลัส ที่เดินทางกับการบนิไทย – ไทยสมายล์ 

รับส่วนลดและอภนัินทนาการจาก โรงพยาบาลบ ารุงราษฎ์ อินเตอร์เนชนัแนล 

ระยะเวลา 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2565 

 

1. แพ็คเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ Comprehensive Program 

เมื่อซือ้แพค็เกจตรวจสขุภาพตามรายการด้านลา่ง รับฟรีบตัรก านลัส าหรับการตรวจวดัระดบัภมูิคุ้มกนั โควิด19 หลงัจากได้รับวคัซนี (มลูคา่ 1,500 

บาท) 

● Comprehensive Program (ส าหรับเพศชาย) – ราคา 25,400 บาท รายละเอียด คลกิที่นี ่

● Comprehensive Program - (ส าหรับเพศชาย ไมร่วมการทดสอบสมรรถภาพหวัใจ EST) – ราคา 20,700 บาท รายละเอยีด คลกิที่น่ี 

● Comprehensive Program – (ส าหรับเพศหญิงอายตุ ่ากวา่ 40 ปี) – ราคา 22,500 บาท รายละเอียด คลกิที่นี ่

● Comprehensive Program (ส าหรับเพศหญิงอายมุากกวา่ 40 ปี) – ราคา 28,800 บาท รายละเอียด คลกิที่นี ่

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

- บตัรก านลัมีอายใุช้งานระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม – 31 ธนัวาคม 2565 

- ในการรับบตัรก านลั ทา่นจะต้องเป็นผู้ที่เพิ่งมารับการรักษาเป็นครัง้แรก (คนไข้ใหม)่ โดยแสดงบตัรโดยสารการบินไทย รวมถงึบตัรสมาชิก รอยลั 

ออร์คิด พลสั และหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น ที่ นภาเลาจน์ (Napa Lounge) ชัน้ 10 อาคาร A โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

- บตัรก านลัไมส่ามารถคืนเงิน หรือใช้ร่วมกบัแคมเปญ โปรโมชนั แพคเกจ หรือข้อเสนอพิเศษใดๆ จากบ ารุงราษฎร์ และไมส่ามารถสง่ตอ่ให้ผู้อื่นได้ 

- กรุณามอบบตัรก านลัฉบบัจริง และแสดงหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น แก่แคชเชียร์เพื่อรับสว่นลดในขัน้ตอนการช าระเงิน 

- โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- หากบตัรก านลัได้รับความเสยีหาย ถกูเปลีย่นแปลง หรือบตัรก านลัหมดอาย ุหรือในกรณีท่ีสญูหาย บ ารุงราษฎร์ขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธ หรือ

ยกเลกิบตัรก านลัโดยปราศจากการชดเชย 

- ในการใช้บตัรก านลั กรุณาแสดงบตัรก านลัฉบบัจริงและหนงัสอืเดินทางทีศ่นูย์ตรวจสขุภาพ ชัน้ 11 อาคาร A โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

ติดต่อ :  

ศนูย์ตรวจสขุภาพบ ารุงราษฎร์ โทร. +66 2 011 5100                                                     Bumrungrad Contact center : +66 2 066 8888   

อีเมล info@bumrungrad.com                                                                                     เว็บไซต์: https://www.bumrungrad.com                                                                              
 

 

2. แพ็คเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ Comprehensive Advance Program 

เมื่อซือ้แพค็เกจสขุภาพตามรายการด้านลา่ง รับฟรีบตัรก านลัส าหรับการตรวจวดัระดบัภมูิคุ้มกนั โควิด19 หลงัจากได้รับวคัซีน และรับคอร์สเพิ่ม 

ระดบัวิตามินดี (Vitamin D Booster) (มลูคา่ 2,900 บาท) 

https://www.bumrungrad.com/th/packages/comprehensive-male
https://www.bumrungrad.com/th/packages/comprehensive-male-without-est
https://www.bumrungrad.com/th/packages/comprehensive-female-under
https://www.bumrungrad.com/th/packages/comprehensive-female-over
mailto:info@bumrungrad.com
https://www.bumrungrad.com/


 Comprehensive Advance Program (ส าหรับเพศชาย)- ราคา 29,100 บาท รายละเอียด คลกิที่นี่ 

 Comprehensive Advance Program (ส าหรับเพศหญิง)- ราคา 27,700 บาท รายละเอียด คลกิทีน่ี่ 

 Comprehensive Advance Program-Female (ส าหรับเพศหญิง อาย ุ40 ปี ขึน้ไป)- ราคา 33,100 บาท รายละเอยีด คลกิที่นี ่

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

- บตัรก านลัมีอายใุช้งานระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม – 31 ธนัวาคม 2565 

- ในการรับบตัรก านลั ทา่นจะต้องเป็นผู้ที่เพิ่งมารับการรักษาเป็นครัง้แรก (คนไข้ใหม)่ โดยแสดงบตัรโดยสารการบินไทย รวมถงึบตัรสมาชิก รอยลั 

ออร์คิด พลสั และหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น ที่ นภาเลาจน์ (Napa Lounge) ชัน้ 10 อาคาร A โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

- บตัรก านลัไมส่ามารถคืนเงิน หรือใช้ร่วมกบัแคมเปญ โปรโมชนั แพคเกจ หรือข้อเสนอพิเศษใดๆ จากบ ารุงราษฎร์ และไมส่ามารถสง่ตอ่ให้ผู้อื่นได้ 

- กรุณามอบบตัรก านลัฉบบัจริง และแสดงหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น แก่แคชเชียร์เพื่อรับสว่นลดในขัน้ตอนการช าระเงิน 

- โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- หากบตัรก านลัได้รับความเสยีหาย ถกูเปลีย่นแปลง หรือบตัรก านลัหมดอาย ุหรือในกรณีท่ีสญูหาย บ ารุงราษฎร์ขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธ หรือ

ยกเลกิบตัรก านลัโดยปราศจากการชดเชย 

- ในการใช้บตัรก านลั กรุณาแสดงบตัรก านลัฉบบัจริงและหนงัสอืเดินทางทีศ่นูย์ตรวจสขุภาพ ชัน้ 11 อาคาร A โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

 

ติดต่อ :  

ศนูย์ตรวจสขุภาพบ ารุงราษฎร์ โทร. +66 2 011 5100                                      Bumrungrad Contact center : +66 2 066 8888   

อีเมล info@bumrungrad.com                                                               เว็บไซต์: https://www.bumrungrad.com 

 

 

3. ส่วนลด 20% บริการดูแลสุขภาพส าหรับผู้ป่วยนอก รายการดังต่อไปนี ้

 การตรวจวินจัฉยัด้วยห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ (เฉพาะรายการท่ีทางกลุม่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ก าหนดซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ในแตล่ะชว่งเวลา) 

 คา่ตรวจวินิจฉยัทางการแพทย์ (เฉพาะรายการท่ีทางกลุม่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ก าหนดซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะช่วงเวลา) 

 คา่เวชภณัฑ์ 

 การสร้างภาพทางการแพทย์ (Imaging) 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

- บตัรก านลัมีอายใุช้งานระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม – 31 ธนัวาคม 2565 

- ในการรับบตัรก านลั ทา่นจะต้องเป็นผู้ที่เพิ่งมารับการรักษาเป็นครัง้แรก (คนไข้ใหม)่ โดยแสดงบตัรโดยสารการบินไทย รวมถงึบตัรสมาชิก รอยลั 

ออร์คิด พลสั และหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น ที่ นภาเลาจน์ (Napa Lounge) ชัน้ 10 อาคาร A โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

- บตัรก านลัไมส่ามารถคืนเงิน หรือใช้ร่วมกบัแคมเปญ โปรโมชนั แพคเกจ หรือข้อเสนอพิเศษใดๆ จากบ ารุงราษฎร์ และไมส่ามารถสง่ต่อให้ผู้อื่นได้ 

- กรุณามอบบตัรก านลัฉบบัจริง และแสดงหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น แก่แคชเชียร์เพื่อรับสว่นลดในขัน้ตอนการช าระเงิน 

- โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

https://www.bumrungrad.com/th/packages/comprehensive-advance-male
https://www.bumrungrad.com/th/packages/comprehensive-advance-female-under
https://www.bumrungrad.com/th/packages/comprehensive-advance-female-over
mailto:info@bumrungrad.com
https://www.bumrungrad.com/


- หากบตัรก านลัได้รับความเสยีหาย ถกูเปลีย่นแปลง หรือบตัรก านลัหมดอาย ุหรือในกรณีท่ีสญูหาย บ ารุงราษฎร์ขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธ หรือ

ยกเลกิบตัรก านลัโดยปราศจากการชดเชย 

 

ติดต่อ :  

Bumrungrad Contact center : +66 2 066 8888                               อีเมล info@bumrungrad.com 

เว็บไซต์: https://www.bumrungrad.com 

 

 

4. ส่วนลด 40% ส าหรับค่าห้องของ ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

- บตัรก านลัมีอายใุช้งานระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม – 31 ธนัวาคม 2565 

- ในการรับบตัรก านลั ทา่นจะต้องเป็นผู้ที่เพิ่งมารับการรักษาเป็นครัง้แรก (คนไข้ใหม)่ โดยแสดงบตัรโดยสารการบินไทย รวมถงึบตัรสมาชิก รอยลั 

ออร์คิด พลสั และหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น ที่ นภาเลาจน์ (Napa Lounge) ชัน้ 10 อาคาร A โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

- บตัรก านลัไมส่ามารถคืนเงิน หรือใช้ร่วมกบัแคมเปญ โปรโมชนั แพคเกจ หรือข้อเสนอพิเศษใดๆ จากบ ารุงราษฎร์ และไมส่ามารถสง่ตอ่ให้ผู้อื่นได้ 

- กรุณามอบบตัรก านลัฉบบัจริง และแสดงหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น ที่ นภาเลาจน์ (Napa Lounge) เพื่อรับสว่นลด 

- โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- หากบตัรก านลัได้รับความเสยีหาย ถกูเปลีย่นแปลง หรือบตัรก านลัหมดอาย ุหรือในกรณีท่ีสญูหาย บ ารุงราษฎร์ขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธ หรือ

ยกเลกิบตัรก านลัโดยปราศจากการชดเชย 

 

ติดต่อ :  

Bumrungrad Contact center : +66 2 066 8888                                       อีเมล info@bumrungrad.com 

เว็บไซต์: https://www.bumrungrad.com 

 

 

5. อภนัินทนาการใช้ห้องรับรอง นภาเลาจน์  (Napa Lounge) พร้อมรับ High Tea Set 1 ชุด  
ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

- บตัรก านลัมีอายใุช้งานระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม – 31 ธนัวาคม 2565 

- ในการรับบตัรก านลั ทา่นจะต้องเป็นผู้ที่เพิ่งมารับการรักษาเป็นครัง้แรก (คนไข้ใหม)่ โดยแสดงบตัรโดยสารการบินไทย รวมถงึบตัรสมาชิก รอยลั 

ออร์คิด พลสั และหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น ที่ นภาเลาจน์ (Napa Lounge) ชัน้ 10 อาคาร A โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

- บตัรก านลัไมส่ามารถคืนเงิน หรือใช้ร่วมกบัแคมเปญ โปรโมชนั แพคเกจ หรือข้อเสนอพิเศษใดๆ จากบ ารุงราษฎร์ และไมส่ามารถสง่ตอ่ให้ผู้อื่นได้ 

- กรุณามอบบตัรก านลัฉบบัจริง และแสดงหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น ที่ นภาเลาจน์ (Napa Lounge) 

- โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

mailto:info@bumrungrad.com
https://www.bumrungrad.com/
mailto:info@bumrungrad.com
https://www.bumrungrad.com/


- หากบตัรก านลัได้รับความเสยีหาย ถกูเปลีย่นแปลง หรือบตัรก านลัหมดอาย ุหรือในกรณีท่ีสญูหาย บ ารุงราษฎร์ขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธ หรือ

ยกเลกิบตัรก านลัโดยปราศจากการชดเชย 

 

ติดต่อ :  

นภาเลาจน์ (Napa Lounge) : + 66 2 011 3042                            อีเมล info@bumrungrad.com 

Bumrungrad Contact center : +66 2 066 8888                          เว็บไซต์: https://www.bumrungrad.com 

 

      6. ส่วนลด 10 - 20% ส าหรับรายการที่ร่วมโครงการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (VitalLife Scientific Wellness Center) 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

- บตัรก านลัมีอายใุช้งานระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม – 31 ธนัวาคม 2565 

- ในการรับบตัรก านลั ทา่นจะต้องเป็นผู้ที่เพิ่งมารับการรักษาเป็นครัง้แรก (คนไข้ใหม)่ โดยแสดงบตัรโดยสารการบินไทย รวมถงึบตัรสมาชิก รอยลั 

ออร์คิด พลสั และหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น ที่ นภาเลาจน์ (Napa Lounge) ชัน้ 10 อาคาร A โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

- บตัรก านลัไมส่ามารถคืนเงิน หรือใช้ร่วมกบัแคมเปญ โปรโมชนั แพคเกจ หรือข้อเสนอพิเศษใดๆ จากศนูย์สง่เสริมสขุภาพไวทลัไลฟ์ และไม่

สามารถสง่ตอ่ให้ผู้อื่นได้ 

- กรุณามอบบตัรก านลัฉบบัจริง และแสดงหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น แก่แคชเชียร์เพื่อรับสว่นลดในขัน้ตอนการช าระเงิน 

- ศนูย์สง่เสริมสขุภาพไวทลัไลฟ์ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- หากบตัรก านลัได้รับความเสยีหาย ถกูเปลีย่นแปลง หมดอาย ุหรือในกรณีที่สญูหาย ศนูย์สง่เสริมสขุภาพไวทลัไลฟ์ขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธ 

หรือยกเลกิบตัรก านลัโดยปราศจากการชดเชย 

- ในการใช้งานบตัรก านลั คนไข้ต้องมอบบตัรก านลัตวัจริง และหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชน ตอ่ศนูย์สง่เสริมสขุภาพไวทลัไลฟ์ อาคาร C ชัน้ 10 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

 

ติดต่อ :  

ศนูย์สง่เสริมสขุภาพไวทลัไลฟ์ โทร. : +66 2 066 8899                                 อีเมล info@vitallifeintegratedhealth.com 

เว็บไซต์: https://www.vitallifeintegratedhealth.com 

 

 

      7. รับส่วนลด 15% ของรายการที่ร่วมโครงการเอสเพอรานซ์ (Esperance) – คลินิกรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

- บตัรก านลัมีอายใุช้งานระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม – 31 ธนัวาคม 2565 

- ในการรับบตัรก านลั ทา่นจะต้องเป็นผู้ที่เพิ่งมารับการรักษาเป็นครัง้แรก (คนไข้ใหม)่ โดยแสดงบตัรโดยสารการบินไทย รวมถงึบตัรสมาชิก รอยลั 

ออร์คิด พลสั และหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น ที่ นภาเลาจน์ (Napa Lounge) ชัน้ 10 อาคาร A โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

- บตัรก านลัไมส่ามารถคืนเงิน หรือใช้ร่วมกบัแคมเปญ โปรโมชนั แพคเกจ หรือข้อเสนอพิเศษใดๆ จาก เอสเพอรรานซ์ และไมส่ามารถสง่ตอ่ให้ผู้อื่น 

- กรุณามอบบตัรก านลัฉบบัจริง และแสดงหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชนของทา่น แก่แคชเชียร์เพื่อรับสว่นลดในขัน้ตอนการช าระเงิน 

mailto:info@bumrungrad.com
https://www.bumrungrad.com/
https://www.vitallifeintegratedhealth.com/


- เอสเพอรานซ์ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- หากบตัรก านลัได้รับความเสยีหาย ถกูเปลีย่นแปลง หมดอาย ุหรือในกรณีที่สญูหาย เอสเพอรานซ์ ขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธ หรือยกเลกิบตัร

ก านลัโดยปราศจากการชดเชย 

- ในการใช้งานบตัรก านลั คนไข้ต้องแสดงบตัรก านลัตวัจริง และแสดงหนงัสอืเดินทาง / บตัรประชาชน ตอ่ เอสเพอรานซ์คลนิิกรักษามะเร็งเชิง

บรูณาการ อาคาร C ชัน้ 10 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

 

ติดต่อ :  

เอสเพอรานซ์ - คลนิิกรักษามะเร็งเชิงบรูณาการ โทร. : +66 2 115888                                 อีเมล info@esperance.com 

เว็บไซต์: https://www.esperance.com/  

 

 

 

 

https://www.esperance.com/

