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สงั 

 

 
1. การรกษาพยาบาลและความคุ ุ  มครองอ�ุ  นๆ ท�ุ  รวมอยุ ุ   ในการรกษาโรงพยาบาล 
สามารถเล อกความรบผดิส วนแรกตงัแต  500 
USD จนถงึ 5,000 USD แผน SERENITY แผน ELITE 

ผลประโยชนส์ งส ดต อป  $100,000 ถงึ $1,000,000 $2,000,000 

ค าห องและค าอาหาร ห องปกต ิ ราคาตามจรงิ 
(สุ งสุ ด 180 วนุ ั ) 

ห องปกต ิราคาตามจรงิ 

ห องผ ุ  ป  วยหนกั ตามจรงิ ตามจรงิ 

ค ารกษาพยาบาลและค าบรกิารทวัไป ตามจรงิ ตามจรงิ 
เตุ  ยงนอนเสรุมิในกรณุ  เดุ กทุ  เขุ  ารบุ  ั
การรกษาในโรงพยาบาลอาย ตํากว า 16 ป  

ตามจรงิ ตามจรงิ 

ค  มครองค ารกษาพยาบาลผ  ป  วยนอก 

ในกรณุ  ฉุ  กเฉุ นิเทุ านุ ั�น 
คุ ุ  มครองการผุ าตุดัท�ุ  สามารถใหุ  ผุ 
ุ  ปุ   วยกลุบับุ  าน 

 
ตามจรงิ 

 
ตามจรงิ 

ห องฉ กเฉนิ ตามจรงิ ตามจรงิ 

คุ ารถพยาบาลฉุ  กเฉุ นิไปยุงัโรงพยาบาลท�ุ  ใกลุ  

ท�ุ  สุ ด 
ตามจรงิ ตามจรงิ 

 

การรกษาตุ อเน�ุ  องหรุ  อการรกษาฟุ  � นฟุ ผุ ุ  ปุ   
วยนอก ท�ุ  ตุ อเน�ุ  องจากการรกษาผุ ุ  ปุ   วยใน 

ส งส ด 30 วนัต  อครงั 
เง �อนไขทางการแพทย ์
ส งส ด $2,500 ต  อป  
การด แลเริ�มตุ  นเม �อออกจา
ก 
ผุ ุ  ปุ  วยในและภายใน 14 

วนัท�ุ  ผานมา 

 
ตามจรงิ 
การดุ แลตุ  องเร�ุ ิ
มตุ  น 
เม�ุ  อออกจากผุ ุ  ป
ุ  วยใน 

ค าปล กถ ายหร อเปล ยนอวยวะ ส งส ด $300,000 ตามจรงิ 

การดุ แลตุ อเน�ุ  องท�ุ  บุ  าน 
หลงัออกจากโรงพยาบาลตามท แพทย ์

100% ส งส ด 1,000 ต อป  ตามจรงิ 

ค  มครองการคลอดบ ตร 
การตุงัครรภุแ์ละหรุ  อภาวะใดๆท�ุ  เก�ุ  ยวขุ  องกุบัการตุ ั

งครรภุท์�ุ  เกุดิขุนึ� ม ระยะเวลารอคอย 10 เด อน 

ไม ค  มครองบรกิารด านการเจรญิพนัธ หร อภาวะม บ ตรยาก 

ความค  มครองการคลอดบ ตรรวมถงึ 

รกัษาตวัในโรงพยาบาลปกตแิละ 

การผ าตดัคลอดการด แลก อนคลอดและหลงัคลอด 

 

 

100% ส งส ด $8,000 

 

 

ตามจรงิ 

คุ ุ  มครองภาวะท�ุ  เปุ   
นมาแตุ กุาํเนุ ดิ�ญหาดุ  านพุฒันาการ 
หรุ  อโรคทางพุนัธุ กรรมของทารกแรกเกุ ิ

ดเม�ุ  อซุ  อ� ประกุนัภายใน 31 วนุ ั 
นุ บัจากวนเกุดิของทารก 

 
สูงสุด $20,000 ตลอดช วติ 

 

สงูสดุ $50,000 

ตลอดช วติ 

ความค  มครองทารกแรกเกดิ ต องซ อประกนัร วมกบับดิามารดาภาย 
ใน 1 เด อนนบัจากวนเกดิของทารก 
และจะไดุ  รบพุจิารณาวุ าไมุ ม

ุ   โรคท�ุ  เปุ   นมาแต กําเนดิ 

ได รบการยกเว นเบ ยประกนั 
6 เด อนแรก 
หลุงัจากนุ ั�นตุ  องชุาํ
ระเบุ  ย� 
ประกนัร วมกบับดิามารดา 
ภายใน 1 เด อนทนัท  
และจะได รบพจิารณาว าไม  
มุ   โรคท�ุ  เปุ   
นมาแตุ กุาํเนุ ดิ 

ค  มครองมะเร งผ  ป วยในและผ  ป วยนอก ตามจรงิ ตามจรงิ 
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MRI กรณ ผ  ป  วยใน ตามจรงิ ตามจรงิ 

เอชไอว  ตามจรงิ ตามจรงิ 

การล างไตกรณ  ไตวายเร อรง ั ตามจรงิ ตามจรงิ 
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ค าแพทยเ์ย ยมไข  ตามจรงิ ตามจรงิ 
ค าการผ าตดั ตามจรงิ ตามจรงิ 

ค าวสิญญ แพทย ์ ตามจรงิ ตามจรงิ 

การขอความคุดิเหุ นท�ุ  สองทางการแพทยุ ์ ตามจรงิ ตามจรงิ 

จติเวช 
100% ส งส ด 1,500 USD ต อป  ตามจรงิ 

เพ�ุมิเตุมิ คุ ุ  มครองเฉพาะ�นธรรมชาตุ ิ ตามจรงิ ตามจรงิ 

การขยายความค  มครองทวัโลกกรณ เกดิอ บตัเิหต หร อ 
เจ บป  วยจากอ บตัเิหต ระหว างการเดนิทางส งส ด 6 สปดาห ์

100% ส งส ด 15,000 USD ต อป  ตามจรงิ 

การขยายความค  มครองในประเทศเกดิหร อแหล งกําเนดิ 
ยกเว นประเทศสหรฐอเมรกิาหร อแคนาดา 

100% ส งส ด 3 เด อน ตามจรงิ 

โรคเร อรง ั ไม ค  มครอง พจิารณา 
อาจขยายความค  มครองได  
ซ�ุงึมุ  ระยะเวลารอคอย 2 
ปุ   

Waiting period 
ไม ม ยกเว นการคลอดบ ตร 
10 เด อน 

ไม ม  ยกเว นการคลอดบ ตร 
10 เด อน 
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2. ความคุม้ครองเพิมเติม (OPD) ผูป่้ วยนอก แผน SERENITY แผน ELITE 

ผลประโยชนส์ งส ดต อป  $6,000 $1,000,000 

ความค  มครองการเจ บป  วยระยะส ดท ายกรณ ผ  ป  วยนอก 
$10,000 
ตลอดช วติ 

$20,000 
ตลอดช วติ 

คุ ารถพยาบาลฉุ  กเฉุ นิไปยุงัโรงพยาบาลท�ุ  ใกลุ  ท�
ุ  สุ ด 

ตามจรงิ ตามจรงิ 

การตรวจเย�ุ  ยมหุ  องแพทยุแ์ละการรกษา ตามจรงิ ตามจรงิ 
บรกิารตรวจวนิจิฉยั 

• การตรวจทางห องปฏบิตักิารวนิจิฉยัและเอ กซเ์รย ์
• MRI, CAT, PET 

สแกนและการทดสอบเคร�ุ  องวุนิุ จิฉุ ยัอ�ุ  น ๆ 
• พยาธวิทิยา 

• การรกษาฉายรงส และเคม บําบดั 
• การรกษาบําบดัด วยการส ดดม 

 
 

ตามจรงิ 

 
 

ตามจรงิ 

มะเร งผ  ป วยในและผ  ป วยนอก ตามจรงิ ตามจรงิ 

เอชไอวี 100% ส งส ด US$10,000 ตามจรงิ 
การล างไตกรณ  ไตวายเร อรง ั ตามจรงิ ตามจรงิ 
ยาและวคซุ  นท�ุ  กุาํหนด ตามจรงิ ตามจรงิ 

อุ ปกรณุ ท์างการแพทยุต์ามท�ุ  กุาํหนด คุ าเชุ าถุงึราคาซุ  อ� คุ าเชุ าถุงึราคาซุ  อ� 

ค  มครองกายภาพบําบดัการจดักระด กแพททยท์างเล อก 

และ�งเข ม (ต องได รบัความยนิยอมล วงหน า) 

100% สุ งสุ ด 50 USD 

ตุ อครงุ ั� 
และ 1,000 USD ต อป  

ตามจรงิ 

คุ ุ  มครองอรรถบุาํบุดั 
และกายอุ ปกรณุ ท์�ุ  จุาํเปุ   น 
(ด วยความยนิยอมล วงหน า) 

100% สุ งสุ ด 50 USD 
ตุ อครงุ ั� 
และ 1,000 USD ต อป  

ตามจรงิ 

ค  มครองอวยวะเท ยม 
(ด วยความยนิยอมล วงหน า) 

100% ส งส ด 2,000 USD ต อป  ตามจรงิ 

การบุาํบุดัรกษาดุ  วยนุ ํ�า 
(ดุ  วยความยนิยอมลุ วงหน  ุา) 

สุ งสุ ด 20 วนุ ั  และ 
25 USD ตุ อวนุ ั

ตามจรงิ 

การให สารละลายทางหลอดเล อดดํา 
โปรดดูรายละเอียดความคุ้มครองทางการแพทย์ ตามจรงิ ตามจรงิ 

การขยายความค  มครองทวัโลกกรณ เกดิอ บตัเิหต หร อ 

เจ บป  วยจากอ บตัเิหต ระหว างการเดนิทางส งส ด 6 สปดาห ์
100% ส งส ด $50 

ต อครงุ ัและ 1,000 

USD ต อป  

ตามจรงิ 

การขยายความค  มครองในประเทศเกดิหร อแหล งกําเนดิ 
ยกเว นประเทศสหรฐอเมรกิาหร อแคนาดา 

100% ระยะเวลาส งส ด 
3 เด อน ตามจรงิ 

การตรวจส ขภาพ 
100% ส งส ด 300 USD 

(หลงัจากระยะเวลาค  มครองครบ 3 ป  
และท กๆ 3 ป ) 

100% ส งส ด 2,000 USD 

(หลงัจากระยะเวลาค  มครองครบ 3 ป  
และท กๆ 3 ป  ) 
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3: ความค  มครองเพมิเตมิ ทนัตกรรมและการรกษาตา 
แผน SERENITY แผน ELITE 

ทนัตกรรม 
ให้้เพ�้ิมต้่อคนต้่อป้ ี $1,000 $5,000 

การด แลทนัตกรรม ตามจริง ตามจริง 
ทนัตกรรมการจดั�น 
(เดุ กอายุ ต�ุาํกวุ า 16 ปุ   
และไดุ  รบความยุนิยอมลุ วงหนุ  า) 

ไม่คุม้ครอง ตามจรงิ ส งส ด $200 

ทนัตกรรมประดษิฐ,์อ ด�น อนิเลย ์ออนเลย,ุ ์ ราก�นเท ยม 
(ได รบความยนิยอมล วงหน าและ waiting period 10 เด อน) 

100% ส งส ด $150 ต อ�น 
(สุ งสุ ด 4 ซ�ุ  ) 

ตามจรุงิปุ   ละครง� สุ งสุ ด 
$500 
ต อ�น 

การขยายความค  มครองในประเทศเกดิหร อแหล ง 

กําเนดิยกเว นประเทศสหรฐัอเมรกิาหร อแคนาดา 
ตามเง�ุ  อนไข ตามเง�ุ  อนไข 

ระยะเวลารอคอย 10 เด อน 10 เด อน 

การรกษาตา $1,000 $5,000 

เลนสแุ  ์ 

วุ นตาทุ  �กุาํหนดกรอบและคอนแทคเลนสุ ์
100% ส งส ด $150 ต อป  100% ส งส ด $1000 ต อป  

ศลยกรรมเลเซอรสายตา 
(waiting period 10 เด อน) 

ไม ค  มครอง 100% 

การขยายความค  มครองในประเทศเกดิหร อแหล ง 
กําเนดิยกเว นประเทศสหรฐอเมรกิาหร อแคนาดา 

ตามเง�ุ  อนไข ตามเง�ุ  อนไข 

ระยะเวลารอคอย 10 เด อน 10 เด อน 
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4: ความคุม้ครองเพิมเติม ประกนัช วติและอ บตัเิหต ส วนบ คคล 

 
ผลประโยชนส์ งส ดต อป  : $200,000 ส งส ด $1,000,000 

ประกนัช วติ 
$200,000 ส งส ด $1,000,000 
กรณ เสยช วติจากการเจ บป  วย 

ประกนัช วติ 
$200,000 ส งส ด $1,000,000 

กรณ ท พพลภาพสนิเชงิจากการเจ บป  วย 

อ บตัเิหต ส วนบ คคล 
$200,000 ส งส ด $1,000,000 
กรณ เสยช วติโดยอ บตัเิหต  

อ บตัเิหต ส วนบ คคล 
$200,000 ส งส ด $1,000,000 
กรณ ท พพลภาพสนิเชงิโดยอ บตัเิหต  

 

 

 
 

5: ความค  มครองเพมิเตมิ อ บตัเิหต ส วนบ คคล 

ผลประโยชนส์ งส ดต อป  : $1,000,000 

การบาดเจ็บทางร่างกาย $1,000,000 

ความเสียหายต่อทรพยส์ิน $200,000 

ความรบผิดชอบส่วนแรก $200 
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6: ความคุม้ครองเพิมเติม ประกนัการเดนิทางพร อมว ซ าเชงเก น 

ผลประโยชนส์ งส ดต อป  : 30,000 € 

ค ารกษาพยาบาล: ผ  ป  วยในและ 
การผ าตดักรณ ผ  ป  วยนอก 

€30,000 ต อการเดนิทาง 

สามารถขยายไปยงั $100,000 

ผ  ป วยนอก €200 ต อการเดนิทาง 

ทนัตกรรมฉ กเฉนิ €100 ต อการเดนิทาง 

ค าการประกนัตวั 
ค าทนายความ 

€500 
€2,000 

ความช วยเหล อกรณ เอกสารประจําตวั 
ถ กขโมยส ญหายหร อถ กทําลาย 

€100 

การบงัคบัอย  ต างประเทศ 
ความรบผดิชอบส วนแรก 
ค  มครองเหต ท ต องเดนิทางกลบัประเทศภ มลํิาเนาก  
อนกุาํหนดจากสาเหตุ สมาชุกิในครอบครวตุ  องเขุ  ารบุ  ั
การรกษาพยาบาล ตุ  องดุ แลเด  ุก 

การเส ยช วติของสมาชกิในครอบครวั 

การจุ ุ  โจมของผ ุ  กุ อการรุ  ายเหต ฉ กเฉิ

นทุ  �บุ  าน: 

คุ ุ  มครองคุ าต�ุวัเคร�ุ  องบุนิขากลุบัและค
ุ ารถแทกซ�ุ   
คุ าหุ  องพุกัในกรณุ  ท�ุ  เกุดิเหตุ ฉุ  กเฉุ ิ
นตุ  องเดุนิทางกลุ ับบ านและต องค างค น 
ความรบผดิชอบส วนแรก 

€50 ต่ อคืน (สูงสุด 2 คืน) 

2 คืน 
€150 

 

€50 ต  อค น (ส งส ด 2 ค น) 

2 ค น 

ก  ภยัทางทะเลและภ เขา 
อุ บุตัุเิหตุ จากการดุาํนุ ํ�า 

€10,000 
€10,000 

การโจรกรรมการทําลายของใช ส วนตวัระหว างการเดนิทาง 

ความรบผดิชอบส วนแรก 
การจุดัสุ งสมภาระลุ าชุ  ากวุ า 12 ช�ุวัโมง 

€1,000 

 

€150 
€100 

การพลาดเท�ุ  ยวบ
ุนิ 
การยกเลุกิเท�ุ  ยว
บุนิ 
เท�ุ  ยวบุนิลุ าชุ  ากวุ า 7 ช�ุวัโมง 

€200 
€200 
€100 

5: การประกนัภยัความรบผดิส วนบ คคล รวมแล ว 

7: การช วยเหล อฉ กเฉนิทางการแพทย ์การอพยพ 
การลําเล ยงผ  ป  วยวกิฤตฉ กเฉนิ การส งผ  ป  วยกลบัภ ลํิาเนา รวมแล ว 
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7: ความคุุ มครองเพิมเติม การช วยเหล อฉ กเฉนิทางการแพทย ์
การอพยพ การลําเล ยงผ  ป  วยวกิฤตฉ กเฉนิ การส งผ  ป  วยกลบัภ ลํิาเนา 

การชุ วยเหลุ  อฉุ  กเฉุ นิ การสุ งกลุบัประเทศตุ  นทางหรุ  อถุิ�นท�ุ  อยุ ุ   
ตุ  องมุ  การรบรองลุ วงหนุ  าตามท�ุ  กุาํหนดไวุ   
การไม รบรองล วงหน าและได รบการอน มตัจิะส งผลให  ไม ม การจ ายผลประโยชน ์(0 ดอลลาร)ุ ์
การเดุนิสุําหรบสมาชุกิทุ  ไดุ  รบความคุ ุ  มครองถุงึโรงพยาบาลหรุ  อสถานพยาบาลทุ   
ใกลุ  ทุ  สุ ดสุาํหรบุ  ั
การรกษาอาการบาดเจ บ การเจ บป  วย หร อเหต ฉ กเฉนิทางการแพทย ์

การเลําเล ยงผ  ป  วยวกิฤตฉ กเฉนิทางอากาศ 
(การอพยพทางการแพทยุ)์ 

$30,000 ตุ อครงุ ั� 
$75,000 ตลอดช วติ 
100% 

การส งศพกลบักรณ เส ยช วติ $5,000 

ค าเดนิทางฉ กเฉนิของสมาชกิในครอบครวั $2,000 

ค าส งศพกลบัประเทศต นกําเนดิ 
$1,500 

การสุ งผุ ุ  ปุ   
วยกลุบัไปรกษาตุ อท�ุ  บุ  านหรุ  อภุ มุลิุาํเนา 

ตามจรงิ 

การส งสมาชกิครอบครวกลบัประเทศ $2,000 

การส  ่ งผ ่  เอาประกนัภยักลบัไปยงัประเทศทุ  �พํานุกัอาศ ั
ย 
ภายหลงั"การฟ่   นฟ  ่ส  ่ ขภาพ" 

$2,000 
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