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จัดพิมพ์ S3/5_2565

 เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ “บัตรสมาชิก อพวช.”

	 	 	 พิพิธภัณฑ์	แหล่งเรียนรู้	สถาบันเสริมทักษะ	และสวนสนุก
	 พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.02-2255758
 - มอบส่วนลดของที่ระลึก 20% (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร ์เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.02-6210044
 - มอบสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชม 1 ใบ รับบัตรอีก 1 ใบ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเข้าชม
  *ส�าหรับบัตรสมาชิกประเภทบุคคล (ผู้ใหญ่)*
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย	ประติมากรรมระดับโลก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.034-332607
 รูปหุ่นเหมือนจริง ดุจดังมีชีวิต ขาดแต่เพียงลมหายใจเท่านั้น
 - มอบส่วนลดบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 20% ให้กับผู้ถือบัตรสมาชิก อพวช. 1 ใบ
 (หมดเขต 30 มิถุนายน 2565)
	 โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.02-2792831
 - มอบส่วนลด 10% หลักสูตรเรียนท�าอาหาร 
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 บจก.	เนชั่นแมน	(ไทยแลนด์) อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.02-4208888
 - มอบส่วนลด 10% เมื่อซื้อผ้ายืดสวมป้องกันและรักษาข้อเท้า เข่า น่อง ต้นขา ข้อมือ ข้อศอก หน้าท้อง 
    เส้นเลือดขอด สเตย์ผ่าตัดหลังคลอด สเตย์ลดความอ้วน สเตย์ไขสันหลัง สนับเข่า 
    และตะกร้อรุ่น NM160 และรุ่น NM180
 - มอบส่วนลด 10% เมื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ซื้อครบ 10,000 บาทลดเพิ่ม 5% และซื้อครบ 20,000 บาท
    ลดเพิ่ม 10% (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)

1.  สมาชิก อพวช. ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์จาก อพวช. หรือจากพันธมิตรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ
2.  บัตรสมาชิกประเภทบุคคล (บัตรเด็กและบัตรผู้ใหญ่) ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะเจ้าของบัตรตาม ชื่อ-สกุล ท่ีระบุไว้บน 

บัตรสมาชิกเท่านั้น ทั้งที่ อพวช.และพันธมิตรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ
3.  บัตรสมาชิกประเภทครอบครัวและสมาชิกสถาบันการศึกษา สามารถใช้สิทธิ์ที่ อพวช. ได้มากกว่า 1 ท่าน ตาม

เงื่อนไขที่ อพวช.ก�าหนด **กรณีใช้สิทธิ์จากพันธมิตรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 บัตร
สมาชิกต่อ 1 ท่าน หรือต่อ 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น หรือเว้นแต่พันธมิตรธุรกิจยินดีมอบสิทธิ์เพิ่มเติมให้สมาชิก**

4. บัตรสมาชิกประเภทต่างๆ มีวันหมดอายุตาม (เดือน/พ.ศ.) ที่ระบุบนบัตร
5.  การมอบสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆ ใน “คู่มือสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก อพวช.” เล่มนี้ อพวช. และพันธมิตรธุรกิจ 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใด ๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้ง 
ให้เจ้าของบัตรทราบล่วงหน้า 

6.  ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรสมาชิกได้กับพันธมิตรธุรกิจ
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกบัตร อพวช. ได้รับประโยชน์สูงสุด กรุณาโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมล่วงหน้าก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง

7.  ระยะเวลาการมอบสิทธิ์ส่วนลดและราคาพิเศษต่างๆ ของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ใน “คู่มือสิทธิประโยชน์
บัตรสมาชิก อพวช.” เล่มนี้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามระยะเวลาหมดเขตที่ระบุไว้ท้ายข้อความ

8.  กรณีไม่ได้ระบุระยะเวลาเริ่มและหมดเขตไว้ท้ายข้อความใน”คู่มือสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก	 อพวช.” เล่มนี้ 
สามารถใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันนี้	ถึง	วันที่	31	ธันวาคม	2565
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	 สถาบันคณิตศาสตร์	SenseMath เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร.084-1399308
 - มอบส่วนลด 20% ส�าหรับค่าเรียนคณิตศาสตร์ *เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมรายการ*
     (1) SenseMath ลาดพร้าว71 โทร.084-1399308
   (2) SenseMath ราชพฤษ์-วัดสวนแก้ว โทร.02-1501515      
   (3) SenseMath หทัยราษฎร์ โทร.089-5486888
   (4) SenseMath ลาดปลาเค้า โทร. 080-6253987          
   (5) SenseMath the Jasรามอินทรา โทร.062-2986232
   (6) SenseMath กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.086-5422319 
   (7) SenseMath บ้านนา โทร.086-0940492
   (8) SenseMath ฉะเชิงเทรา โทร.084-0056407             
   (9) SenseMath สกลนคร โทร.086-8940448
   (10) SenseMath เชียงราย โทร.081-7651539  
   (11) SenseMath พิษณุโลก โทร.055-212299
   (12) SenseMath เพชรบูรณ์ โทร.081-4541612   
   (13) SenseMath หัวหิน โทร.081-9886740
   (14) SenseMath พังงา โทร.089-1950188    
   (15) SenseMath ชุมพร  โทร.086-7408369
   (16) SenseMath ตรัง โทร.080-2729597    
 (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565)
	 พิพิธภัณฑ์โชคชัย	รังสิต	อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.02-9989867
 - มอบส่วนลดบัตรเข้าชมผู้ใหญ่ 10% จากราคาปกติ 200 บาท ลดเหลือ 180 บาท
 - มอบส่วนลดบัตรเข้าชมเด็ก 10% จากราคาปกติ 100 บาท ลดเหลือ 90 บาท
  (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 พิพิธภัณฑ์โชคชัย	ปากช่อง	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.02-9989867
 - มอบส่วนลดบัตรเข้าชมผู้ใหญ่ 10% จากราคาปกติ 200 บาท ลดเหลือ 180 บาท
 - มอบส่วนลดบัตรเข้าชมเด็ก 10% จากราคาปกติ 100 บาท ลดเหลือ 90 บาท
   (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน	อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.02-2839557
 - มอบส่วนลด 10% หรือลด 15 บาท ส�าหรับบัตรเข้าชม
    *บัตรเข้าชมเฉพาะผู้ใหญ่ ราคาปกติ 150 บาท/1 ท่าน*
   (หมดเขต 30 มิถุนายน 2565)
	 เดอะศาลายา	(The	Salaya)	อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.02-4298406, 090-1976009, 081-2576053
 - มอบส่วนลดค่าอาหาร ทุกเมนู ณ ศาลายา ไทยโซน 5% แสดงบัตรข้าราชการ บัตรนักศึกษาลดเพิ่มอีก 5%
    *ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์*
   (เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ธันวาคม 2565) 
	 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.02-2259421-3 
 - มอบส่วนลดค่าเข้าชม 20% เปิดให้เข้าชมทุกวัน 
    *ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีต่างๆตามประกาศส�านักพระราชวัง*
   (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
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	 SMART	ENGLISH	โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.02-6139139
 - มอบส่วนลดค่าสมัครแรกเข้า 300 บาท ส�าหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก SMART ENGLISH
  *เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น* (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 MoMath	สถาบันสอนคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็ก เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.089-1221331
 - มอบส่วนลดค่าสมัครแรกเข้า 300 บาท ส�าหรับคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็ก 
  *เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น*
       (1) MoMath หัวล�าโพง โทร.086-6611525 
       (2) MoMath หมู่บ้านพระปิ่น 5 โทร.089-1221331
      (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 สมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี่	(SOMBATPERMPOON	GALLERY) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.02-2546040-2
 - มอบส่วนลด 30% เมื่อซื้อภาพเขียน 
   (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 สถาบันสอนท�าอาหาร	International	Cooking	Center อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.081-8896121
 - มอบส่วนลด 50% คอร์สเรียนท�าอาหาร ส�าหรับนักเรียนท่านที่ 2 - 5 
  “เว็บไซต์ : www.intercookingcenter.com” 
   (เริ่ม 11 กันยายน 2563 - 30 มิถุนายน 2565) 
	 โรงเรียนสอนดนตรี	Music	Factor เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.093-5196365
 - มอบส่วนลด 10% คอร์สเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี *ส�าหรับคอร์สรายเดือน*
 - มอบส่วนลด 10% คอร์สเรียนการผลิตดนตรี *เมื่อสมัครเรียนพร้อมกัน 2 ท่าน*
   (เริ่ม 16 กันยายน 2563 - 30 มิถุนายน 2565) 
	 ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์และภาษา	BCC อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-9525861
 - มอบส่วนลด 20% เมื่อเรียนคอมพิวเตอร์
 - มอบส่วนลด 10% เมื่อเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ
  (1) BCC งามวงศ์วาน โทร.02-9525861  
  (2) BCC อนุสารีย์ชัยฯ โทร.02-2457777
 (เริ่ม 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)
	 อุทยานหลวงราชพฤกษ์	อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-114110-5
 - มอบส่วนลดบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 10% จากราคาปกติ 100 บาท 
   (เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 - 28 ก.พ. 2565)
	 พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าจืดโลกของปลาแม่น�้าโขง	และหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี	
 อ.เมือง จ.นครพนม โทร.042-530780
 - มอบส่วนลดบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ
  จากราคาปกติ ผู้ใหญ่ บัตรราคา 30 บาท เด็ก บัตรราคา 20 บาท ลดเหลือคนละ 10 บาท
 (เริ่ม 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565)
	 พิพิธภัณฑ์พระ	ก�านันชูชาติ	เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.089-9257577
 - มอบส่วนลด 20% ส�าหรับหนังสือพิพิธภัณฑ์พระ ก�านันชูชาติ *ราคาปกละ 2,000 บาท*
 - มอบบัตรเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 1 ครั้ง 
 (เริ่ม 15 มีนาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)
	 สวนสนุกดรีมเวิลด์	อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.02-5778666
 - มอบส่วนลด 10% หรือลด 100 บาท เมื่อซื้อบัตรรวมเครื่องเล่น 2 ใบ 
    *ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์*
 (เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ธันวาคม 2565) 
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   โรงพยาบาล	และคลินิก
	 คลินิกทันตกรรมบ้านฟันมีสุข อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.02-9948613
 - มอบส่วนลด 10% ค่าขูดหินปูน อุดฟัน ถอดฟัน *กรณีช�าระเป็นเงินสด*
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลซีจีเอช	สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร.02-9918999
 - มอบส่วนลดค่ายาและค่าห้อง ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก กรณีช�าระด้วยเงินสดลด 10%
  หรือบัตรเครดิตลด 5%
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565) 
	 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต ์อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร.032-417070-9 ต่อ 1393
 - มอบส่วนลด 10% ส�าหรับค่าห้องพัก 
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลเจ้าพระยา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.02-4341111
 - มอบส่วนลด 5% ส�าหรับ 10 รายการตามระเบียบโรงพยาบาล 
  *ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้*
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลขอนแก่น	ราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-002002
 - มอบส่วนลด 5% ค่าห้องและค่ายา 
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลเทพปัญญา	อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.052-088999
 - มอบส่วนลด 5% ค่าห้องและค่ายา 
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลพีเอ็มจ ีเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.02-4514920-4
 - มอบส่วนลด 10% ส�าหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน
  (กรณีช�าระด้วยเงินสด 10% บัตรเครดิต 5%)
 - มอบส่วนลด 5% ส�าหรับค่ายาผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
  (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
 - มอบส่วนลด 5% ส�าหรับงานทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน
  (ไม่รวมค่าแพทย์) 
  *แสดงบัตรสมาชิก อพวช. ก่อนใช้สิทธิ์*
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลสิริเวช	จันทบุร ีอ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.039-605666   
 - มอบส่วนลดค่าห้องและค่ายา (ยกเว้นยาบางรายการ) 
  *กรณีช�าระด้วยเงินสดลด 10%  หรือบัตรเครดิตลด 5%*
   (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565) 
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	 ศูนย์ทันตกรรม	ลาดสวาย	เดนทอล	เซ็นเตอร ์(LSDC) อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.096-8201414
 - มอบส่วนลด 10% ค่าอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน
  *กรุณาโทรนัดหมายและแจ้งรับสิทธิ์จากบัตรสมาชิก อพวช.*
 (หมดเขต 31 มิถุนายน 2565)
	 โรงพยาบาลเมืองเลย	ราม อ.เมือง จ.เลย โทร.042-870000
 - มอบส่วนลด 5% ค่าห้องพักและค่ายา 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลศรีสวรรค์	นครสวรรค ์อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.1254
 - มอบส่วนลด 5% ค่ายา ส�าหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
    *ยกเว้นยารายการพิเศษ อาหารทางการแพทย์และวัคซีน*
 - มอบส่วนลด 5% ค่าห้องพัก ส�าหรับผู้ป่วยใน
  *แสดงบัตรสมาชิก อพวช. ก่อนใช้สิทธิ์*
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-218988 ต่อ 2209
 - มอบส่วนลด 10% ค่าห้อง และค่ายา ส�าหรับผู้ป่วยใน 
 - มอบส่วนลด 10% ค่ายา ส�าหรับผู้ป่วยนอก
 (เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.02-8670606
 - มอบส่วนลด 10% ส�าหรับค่าห้องและค่ายา *ยกเว้นค่าแพทย์*
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุร ีอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.02-9018400-8
 - มอบส่วนลด 10% ค่ายา
 - มอบส่วนลด 10% ค่าห้อง 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาล	ป.แพทย์	1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-234999 
 - มอบส่วนลด 10% ค่ายาและค่าห้องพัก *ไม่รวมสังเกตุอาการและห้องICU*
 (เริ่ม 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาล	ป.แพทย์	2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-234999
 - มอบส่วนลด 10% ค่ายา
 - มอบส่วนลด 30% ค่าห้องพัก
  *ไม่รวมสังเกตุอาการและห้องICU*
 (เริ่ม 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565)
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	 โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-240240
 - มอบส่วนลด 10% ค่าห้องส�าหรับผู้ป่วยใน (IPD) 
  *แสดงบัตรสมาชิก อพวช. ณ จุดลงทะเบียน*
 - มอบส่วนลด 5% ค่ายาและค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ (Lab) ส�าหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (OPD และ IPD)
   *แสดงบัตรสมาชิก อพวช. ณ จุดลงทะเบียน*
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลธนบุรี	2 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.02-4872100    
 - มอบส่วนลดค่ายา 10% และค่าห้อง 5% กรณีช�าระด้วยเงินสด  
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-015999
 - มอบส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการทันตกรรม 
  *ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน*
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.02-8721001-5, 02-4270175-9
 - มอบส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 20% ส�าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ 
  *ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าทันตกรรม ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ นอกสถานที่* 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลนนทเวช อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5967888 
 - มอบส่วนลด 10% ส�าหรับค่ายา กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) 
 - มอบส่วนลด 10% ส�าหรับค่าห้องและค่ายา กรณีผู้ป่วยใน (IPD) 
  *ยกเว้นค่ายาพิเศษบางรายการ*
 (เริ่ม 15 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.1792 
 - มอบส่วนลดค่ายา 5% และค่าห้อง 10% ส�าหรับผู้ป่วยใน (IPD) 
 - มอบส่วนลดค่ายา 5% ส�าหรับผู้ป่วยนอก (OPD) 
  ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าพยาบาลพิเศษ และค่าตรวจพิเศษภายนอกโรงพยาบาล 
  *ส่วนลดนี้ส�าหรับผู้ถือบัตรสมาชิก อพวช.*
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.038-259922
 - มอบส่วนลด 10% ค่าห้อง ยกเว้น ห้อง ICU / CCU / NICU / PICU
 - มอบส่วนลด 10% ค่ายา ยกเว้น วัคซีน และหมวดยาพิเศษ
 - มอบส่วนลดคลินิกทันตกรรม 15% ค่าขูดหินปูน และ 5% ค่าทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเด็ก 
  ยกเว้นทันตกรรมใส่ฟันปลอม และความงาม 
  *ส่วนลดนี้ไม่รวมราคาแพ็คเกจ ราคาเหมาจ่าย และราคาโปรโมชั่นต่าง ๆ ของโรงพยาบาล* 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
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	 โรงพยาบาลนครินทร ์อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-312800-4 , 075-450450-2
 - มอบส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่า Lab และค่า X-Ray ธรรมดา *ยกเว้นค่าแพทย์* 
    กรณีช�าระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต 
   (เริ่ม 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลอุบลรักษ์	ธนบุรี	(Ubonrak	Thonburi	Hospital) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.045-429100
 - มอบส่วนลด 10% ส�าหรับค่าห้อง และค่ายา 
  *ส่วนลดนี้ส�าหรับผู้ถือบัตรสมาชิก อพวช. และต้องแสดงบัตรสมาชิก อพวช. ทุกครั้ง ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์*
	 เจ.	คลินิกทันตกรรม เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.02-7517806
 - มอบส่วนลด 10% ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และเคลือบหลุมร่องฟัน 
   (หมดเขต 30 มิถุนายน 2565)
	 คลินิกทันตกรรมบ้านฟันฟ้าใส เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร.02-7475563
 - มอบส่วนลด อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และ X-Ray+พิมพ์ปากจัดฟัน 
  กรณีช�าระด้วยเงินสดลด 10% บัตรเครดิตลด 5% 
 - มอบส่วนลดฟอกสีฟันเหลือ 2,500 บาท จากราคาปกติ 4,500 บาท 
 (หมดเขต 30 มิถุนายน 2565)
	 โรงพยาบาลนครธน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.02-4509999
 - มอบส่วนลด 5% ค่าห้องและค่ายา 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565)
	 โรงพยาบาลไทยนครินทร ์เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.02-3406499
 - มอบส่วนลด 5% ค่าห้องและค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) ส�าหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) 
  กรณีช�าระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต แสดงบัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ 
  *ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ควบคู่กับสิทธิ์ส่วนลดอื่น และ Package ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลได*้
 (เริ่ม 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565)
	 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส	อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร.02-9756700-05
 - มอบส่วนลด 10% ค่ายา ส�าหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (IPD/OPD)
 - มอบส่วนลด 10% ค่าห้อง ส�าหรับผู้ป่วยใน (IPD) เฉพาะค่าห้องไม่รวมค่าบริการอื่นๆ
 - มอบส่วนลด 10% ส�าหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพชุดพื้นฐาน 6 โปรแกรม
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงพยาบาลลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.052-134777
 - มอบส่วนลด 10% ค่าห้อง
 - มอบส่วนลด 10% ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 - มอบส่วนลด 10% ค่าเอกซเรย์ธรรมดา (ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND และเอกซเรย์พิเศษ)
 - มอบส่วนลด 10% ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
    *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แสดงบัตรสมาชิก อพวช. เพ่ือขอรับส่วนลด 
  ที่แผนกการเงินทุกครั้ง  
    ขอสงวนสิทธิ์ส�าหรับรายการที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่น และรายการที่อยู่ในราคาเหมาจ่าย*
 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565)
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   โรงแรม	ที่พัก	และร้านอาหาร
	 โรงแรมสีดารีสอร์ท	นครนายก	อ.เมือง จ.นครนายก โทร.037-385154-6
 - มอบส่วนลด 50% ส�าหรับค่าที่พักวันธรรมดา, 40% ส�าหรับค่าที่พักวันหยุด
 - มอบส่วนลด 10% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารสิชล
 - มอบส่วนลด 10% กิจกรรมต่าง ๆ
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565) 
	 เทียนหอมอัมพวารีสอร์ท	อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทร.034-710401
 - มอบส่วนลดค่าห้องพักริมน�้า จากราคาเต็ม 2,500 บาท เหลือ 1,500 บาท *วันอังคาร - พฤหัสบดี*
 - มอบส่วนลดค่าห้องพักริมน�้า จากราคาเต็ม 2,500 บาท เหลือ 1,800 บาท *วันศุกร์ - เสาร์*
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 2,000 บาท 
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงแรม	ดิ	เอเรียแอค	อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง โทร.093-3010004
 - มอบส่วนลด 10% ค่าที่พัก *ยกเว้น วันหยุดนัขตฤกษ์*
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 ซีนิค	ริเวอร์ไซด์	รีสอร์ท	(SCENIC	RIVERSIDE	RESORT) อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร โทร.081-9733319
 - มอบส่วนลด 10% ห้องพักแบบ Luzern และ Amsterdam 
  ฟรี อาหารเช้า อินเตอร์เนทไร้สาย ชุดโฮมเธียเตอร์ในห้องพัก และสระว่ายน�้าระบบเกลือเพื่อสุขภาพที่ดี
  *ยกเว้นวันศุกร์ - อาทิตย์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์* 
 (หมดเขต 30 มิถุนายน 2565)
	 ร้านอาหารเรือนทะเล	บางเสร ่อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.038-436572-3
 - มอบส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 โรงแรมภูเพลสส์	บางแสน	อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.038-387900
 - มอบส่วนลดค่าห้องพักรายวัน จากราคาเต็ม 5,850 บาท เหลือ 4,700 บาท วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี (Weekday)
 - มอบส่วนลดค่าห้องพักรายวัน จากราคาเต็ม 6,300 บาท เหลือ 5,060 บาท วันศุกร์ - วันอาทิตย์ (Weekend) 
  *ไม่รวมวันหยุดยาว วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณีท้องถิ่น* 
 (หมดเขต 30 มิถุนายน 2565)
	 ทวีสุขบูติคโฮมสเตย ์อ.เมือง จ.พังงา โทร.076-412100
 - มอบส่วนลด 10% ห้องพักแบบดีลักซ์
 - มอบส่วนลด 15% ห้องพักแบบครอบครัว 
  *ฟรี!! จักรยานปั่นชมเมือง 3 ชั่วโมง*  
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
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	 โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร โทร.055-711219
 - มอบส่วนลด 35% ห้องพักแบบ ซูพีเรีย (Superior) รวมอาหารเช้า
 - มอบส่วนลด 35% ห้องพักแบบ ดีลักซ์ (Deluxe) รวมอาหารเช้า
 - มอบส่วนลด 10% ค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม) 
  *เฉพาะผู้ใช้บริการที่ห้องอาหารการ์เนท เท่านั้น *ไม่รวมงานจัดเลี้ยง*  
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 สามร้อยยอด	ฮอลิเดย์	รีสอร์ท อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-559364
 - มอบส่วนลดห้องพัก จากปกติราคา 1,400.- ลดเหลือ 800.- (ส�าหรับเข้าพัก 2 ท่าน ต่อห้อง) 
 -  มอบส่วนลด 10% ค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000.- (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ณ ครัวชมทะเล *ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์*
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)
	 ร้าน	ลา	บาเก๊ตต์	สาขานาเกลือ	(LA	BAGUETTE	NAKLUA	BRANCH)
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.038-421707
 - มอบส่วนลด 10% ค่าอาหาร (ยกเว้นเครื่องดื่มและสินค้าฝากขาย) 
  *แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้* 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 ร้าน	ลา	บาเก๊ตต์	สาขาพระต�าหนัก	(LA	BAGUETTE	PRATUMNAK	BRANCH) 
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.038-421707
 - มอบส่วนลด 10% ค่าอาหาร (ยกเว้นเครื่องดื่มและสินค้าฝากขาย) 
  *แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้* 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 ห้องอาหารอิตาเลี่ยน	กร้าปป้า	แอนด์	ไวน์	บาร์	(GRAPPA	ITALIAN	RESTAURANT	&	WINE	BAR)	
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.038-421707
 - มอบส่วนลด 10% ค่าอาหาร (ยกเว้นเครื่องดื่มและสินค้าฝากขาย) 
  *แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้* 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 ห้องอาหาร	ลาเฟม	(LA	FERME) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.038-421707
 - มอบส่วนลด 10% ค่าอาหาร (ยกเว้นเครื่องดื่มและสินค้าฝากขาย) 
  *แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้* 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 ร้านอาหารแป๊ะฮก	สาขาเขาชะโงก อ.เมือง จ.นครนายก โทร.097-0845005
 - มอบส่วนลด 10% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
	 ร้านราเมน	พอร์ต	@	The	Salaya
 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.02-4298406, 090-1976009, 081-2576053
 - มอบส่วนลด 5% ทุกเมนู แสดงบัตรนักศึกษาลดเพิ่มอีก 5% ยกเว้นรายการที่จัดโปร
  *ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์*
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	 ร้านเฟรช	แฟคทอรี่	@	The	Salaya
 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.02-4298406, 090-1976009, 081-2576053
 - มอบส่วนลด 5% ทุกเมนู แสดงบัตรนักศึกษาลดเพิ่มอีก 5% ยกเว้นรายการที่จัดโปร
  *ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์*
	 ร้านครัวนครปฐม	@	The	Salaya
 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.02-4298406, 090-1976009, 081-2576053
 - มอบส่วนลด 5% ทุกเมนู แสดงบัตรนักศึกษาลดเพิ่มอีก 5% ยกเว้นรายการที่จัดโปร
  *ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์*
	 ร้านบัฟฟาโร่แบร์	@	The	Salaya
 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.02-4298406, 090-1976009, 081-2576053
 - มอบส่วนลด 5% ทุกเมนู แสดงบัตรนักศึกษาลดเพิ่มอีก 5% ยกเว้นรายการที่จัดโปร
  *ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์*
	 ร้านบูโกกิ	@	The	Salaya	อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.02-4298406, 090-1976009, 081-2576053
 - มอบส่วนลด 5% ทุกเมนู แสดงบัตรนักศึกษาลดเพิ่มอีก 5% ยกเว้นรายการที่จัดโปร 
  *ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์*
	 ร้านฮอบ	เฮ้าส์	ออฟ	แบล็ค	@	The	Salaya
 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.02-4298406, 090-1976009, 081-2576053
 - มอบส่วนลด 5% ทุกเมนู แสดงบัตรนักศึกษาลดเพิ่มอีก 5% ยกเว้นรายการที่จัดโปร
  *ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์*
	 ร้านฮ่องกง	เปี้ยนตัง	@	The	Salaya
 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.02-4298406, 090-1976009, 081-2576053
 - มอบส่วนลด 5% ทุกเมนู แสดงบัตรนักศึกษาลดเพิ่มอีก 5% ยกเว้นรายการที่จัดโปร 
  *ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์*
	 โรงแรมเดอะริมรีสอร์ท	เชียงใหม ่อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-903999
 - มอบส่วนลดค่าห้องพักซูพรีมดีลักซ์ 300 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน 
  *ท่านที่ 3 คิดค่าเตียงเสริม ราคาพิเศษ 500 บาท จากราคาปกติ 900 บาท* 
 - มอบส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 100 บาท ณ ห้องอาหารเดอะคาแนล 
  *เมื่อใช้บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1,000 บาท*
 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565)
	 โรงแรม	ณดล	วิลล่า	มวกเหล็ก	สระบุรี	อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทร.084-3418484
 - มอบส่วนลดห้องพัก Creek Deluxe 1 Bed Room ราคาพิเศษ 1,890 บาท จากราคาปกติ 
  *เฉพาะวันธรรมดา ยกเว้น วันศุกร์ - เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์* 
 - มอบส่วนลด 15% ค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ณ ร้านอาหารไทย “ต�ารับณดล” 
 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565)
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	 บลูมูน	ริเวอร์ไซด์	รีสอร์ต	อุบลราชธานี
 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทร.045-959889, 061-0212525, 086-2222384
 - มอบส่วนลด 65% ห้องพักทุกประเภท 
  *รหัสส่วนลด : NSM2021 ส�าหรับจองผ่านเว็บไซต์ www.bluemoonriverside.com*
 - มอบส่วนลด 20% ค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ณ ครัวชมมูล *กรณีช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น* 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)
	 โรงแรมคาร์เนชั่น	เรสซิเดนซ์	อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.02-7483650, 088-8742368
 - มอบส่วนลดค่าห้องพักราคาพิเศษ 800 บาท ส�าหรับห้อง Studio *กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน*
 - มอบส่วนลด 10% ส�าหรับเครื่องดื่มทุกเมนู ณ ร้านเบรคไทม์ คาเฟ่
 (เริ่ม 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)
	 โรงแรม	วัน	ฟู	โฮเทล อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-6644961, 044-060527
 - มอบส่วนลด 30% ค่าห้องพักทุกประเภทจากราคามาตรฐาน
 (หมดเขต 30 มิถุนายน 2565)
	 โรงแรมสิริน	เรสซิเดนท์	ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-227333
 - มอบส่วนลด 10% ส�าหรับห้องพักซูพีเรีย 
 - มอบส่วนลด 10% ส�าหรับห้องพักดีลักซ์ 
 (หมดเขต 30 มิถุนายน 2565)
	 Kick	Off	Restaurant อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.044-111444
 - มอบส่วนลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม *ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*
 (หมดเขต 31 ธันวาคม 2565)


