
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ตารางผลประโยชน์: 

Benefit Elite Paragon Titanium Gold Plus Silver Plus 
ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อการเดินทาง

ครัง้ใดครัง้หน่ึง 
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 

ค่าห้องและค่าอาหาร รวมถึง  
ค่าการพยาบาลต่อวัน 

10,000 10,000 10,000 10,000 8,000 

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์
ฉุกเฉิน** 

 บริการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย
ฉุกเฉิน 

 บริการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย 
จาก ร.พ. เพื่อกลับไปพกัฟ้ืน 

 บริการเคลื่อนย้ายศพ 

USD 
1,000,000 

USD 
1,000,000 

USD 
1,000,000 

USD 
1,000,000 

ไมคุ่้มครอง 

** กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขความคุ้มครองของบริการช่วยเหลอืทางการแพทย์ฉกุเฉินได้จากคู่มือกรมธรรม์ 

เงื่อนไขการรับประกันภยั: 

 รับประกนัภยัตัง้แตอ่าย ุ1 เดือน- 70 ปี ส าหรับคนไทย หรือ ชาวตา่งชาติที่มีถ่ินพ านกัอาศยัในประเทศไทย 
 เด็กอายตุ ่ากวา่ 16 ปี ผู้ปกครองต้องเป็นคนด าเนินการสมคัรให้กบัเด็ก และเดก็จะต้องเดินทางไปพร้อมกบัผู้ปกครอง

เทา่นัน้ 

 คุ้มครองเฉพาะกรณีที่เดินทางออกนอกประเทศไทย และต้องกลบัมายงัถ่ินพ านกัในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 ส าหรับแผนประกนัแบบรายเที่ยวให้ความคุ้มครองสงูสดุ 180 วนัตอ่เที่ยว คุ้มครองขณะอยูต่า่งประเทศทัว่โลก  

 ส าหรับแผนประกนัแบบรายปี โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ในการเดินทาง แตจ่ ากดัระยะเวลาสงูสดุ 90 วนั ตอ่การเดินทาง
ในแตล่ะครัง้ 

 เร่ิมต้นความคุ้มครอง 2 ชัว่โมงก่อนออกจากประเทศไทย ตามตารางบินขาออก ตอ่เน่ืองกนัไป จนกระทัง่สิน้สดุความ
คุ้มครองภายใน 2 ชัว่โมงนบัแตก่ลบัถงึประเทศไทย ตามเวลาในตารางการบนิขาเข้า 

 เดินทางโดยเคร่ืองบิน ของสายการบินพาณิชย์ เทา่นัน้ 

 ประเทศที่ยกเว้นความคุ้มครอง: สาธารณรัฐไครเมีย, คิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, ซีเรีย 

 

 เอ็ทน่าประกันการเดนิทาง  พเิศษ ! ส าหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว 

 

 

 

 

 

ให้คณุมัน่ใจในทกุการเดนิทางตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก 
o มีบริการชว่ยเหลือฉกุเฉินทางการแพทย์ระหวา่งเดินทาง 

o ซือ้ได้งา่ยผ่านระบบออนไลน์ aetna.co.th  

o ช าระเงินคา่เบีย้ประกนั ได้หลากหลายชอ่งทาง ผ่านบตัรเครดิตและเงินสด  
o ได้รับการรับรองจากสถานฑตูในการยืน่ขอวีซา่ประเทศกลุม่เชงเก้น 

o คืนเงิน 100% เม่ือถกูปฎิเสธวีซา่ 



 

 

ข้อยกเว้นหลกัในกรมธรรม์นี:้  

 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนั  

 การก่อการร้าย และขณะที่ผู้ ได้รับความคุ้มครองปฎิบตัิหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัรและเข้าปฏบิตัิการในสงคราม 

 การรักษาใดๆที่เก่ียวกบัการตัง้ครรภ์ รวมถึง การคลอดบตุร การแท้งบตุร และการท าหมนั 

 การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะเลน่ หรือแขง่กีฬาอนัตราย รวมถึง แข่งรถหรือแข่งเรือทกุชนิด แข่งม้า แข่งสกีทกุชนิด รวมถึงเจ็ตสกี กีฬา
ฤดหูนาว เลน่บนัจีจ้ัม๊พ์ ปีนหรือไตเ่ขาที่ต้องใช้เคร่ืองมือชว่ย ด าน า้ที่ต้องใช้ถงัอากาศและเคร่ืองชว่ยหายใจใต้น า้ 

 คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวกบัการบริการทางทนัตกรรม ยกเว้นเพ่ือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอบุตัิเหต ุ

 

สิทธิพเิศษและเงื่อนไขส าหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว:  

 รับสิทธิพิเศษประหยดั 15% เม่ือซือ้เอ็ทน่า ประกนัเดินทางแผนรายเที่ยวหรือรายปี ทางชอ่งทางออนไลน์ ผ่านลิ๊งค์ 
https://www.aetna.co.th/TravelOnline/th/index.aspx ตัง้แต ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 

 ในการซือ้ประกนัการเดินทางผา่นชอ่งทางออนไลน์ลกูค้าสามารถกรอกข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูการเดินทาง การเลอืกแผนประกนั 
และช าระเงิน 

 ในกรณีรับสิทธ์พิเศษประหยัด 15% (ส าหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว): 
สมาชิก ใสร่หสัโปรโมชัน่  AETNAGPF19 ในชอ่ง promo-code ก่อนไปสูห่น้าช าระเงิน หลงัจากนัน้ คลิก ค านวณค่าเบีย้ เพ่ือรับ
สิทธ์ิ และสามารถช าระเงิน ด้วยบตัรเครดิต เงินสด หรือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิง้ หลงัจากที่ระบบได้รับการช าระเงิน กรมธรรม์ประกนั
เดินทางพร้อมใบรับเงิน จะถกูสง่ไปที่อีเมลล์ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 นาท ี

 ในการเรียกร้องผลประโยชน์คา่รักษาพยาบาล ผู้ เอาประกนัภยัต้องส ารองเงินจา่ยลว่งหน้า ส าหรับคา่รักษาพยาบาลและสง่เอกสาร
การเบิกคา่สินไหม มายงับริษัทภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ออกจากโรงพยาบาล (เอกสารที่จ าเป็นในการเบิกคา่สินไหม: แบบฟอร์ม
การเรียกรองคา่สินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัท, ใบรายงานแพทย์ที่แพทย์ระบอุาการส าคญั ผลการวินิจฉัย และการรักษา, 
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบบั, ส าเนาหนงัสือเดินทาง, หลกัฐานอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจ าเป็น)  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่การยกเลิกกรมธรรม์หรือคืนเบีย้ประกนั ยกเว้นกรณีถกูปฏิเสธวีซา่จากสถานฑตู  

 ในกรณีมีข้อพิพาทค าตดัสนิของบริษัทถือเป็นที่สิน้สดุ 

หมายเหตุ:  

 เอกสารฉบบันีมิ้ใชส่ว่นหนึ่งของสว่นใดของสญัญาประกนัภยั โปรดศกึษารายละเอียด และข้อยกเว้นความคุ้มครองเพ่ิมเติมใน
กรมธรรม์ประกนัภยั 

 ผู้ซือ้ควรท าความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเง่ือนไขก่อนตดัสินใจ ท าประกนัทกุครัง้ 

           

 

 

ติดตอ่ สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม  
แผนกประกนัการเดินทาง โทร. 02-677-0066/  
email: travel@aetna.co.th) 
(วนัและเวลา ท าการ จ.-ศ.  08.30 น.-17.00 น หรือ ติดตอ่ 

แผนกลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 02-232 8666 (ตลอด 24 ชัว่โมง) 

https://www.aetna.co.th/TravelOnline/th/index.aspx
mailto:travel@aetna.co.th


 
เบีย้ประกันเดินทางต่างประเทศ (บาท) 

 แผนผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบรายปี คุ้มครอง สงูสดุ 90 วนั ตอ่การเดนิทางในแตล่ะครัง้ 

 อตัราคา่เบีย้ในตารางด้านบน เป็นอตัราพิเศษหลงัจากหกัสว่นลด และรวมคา่ภาษี 

 

 

  
 

  

จ านวนวนั/
แผน 

Elite Paragon Titanium Gold Plus Silver Plus 

4 794.75 709.75 624.75 505.75 327.25 

8 1,079.50 964.75 837.25 671.50 480.25 

12 1,398.25 1,194.25 956.25 786.25 522.75 

15 1,691.50 1,449.25 1,092.25 922.25 607.75 

24 2,052.75 1,768.00 1,432.25 1,224.00 867.00 

31 2,537.25 2,214.25 1,878.50 1,551.25 1,058.25 

45 3,519.00 2,885.75 2,460.75 1,853.00 1,372.75 

60 4,685.00 3,939.75 3,332.00 2,248.25 1,538.50 

70 5,129.75 4,356.25 3,663.50 2,503.25 1,742.50 

80 5,597.25 4,772.75 3,995.00 2,758.25 1,929.50 

90 6,234.75 5,469.75 4,441.25 3,315.00 2,341.75 

100       3,761.25 2,766.75 

110       4,050.25 2,987.75 

120             4,343.50 3,298.00 

130       4,636.75 3,570.00 

140       5,146.75 4,003.50 

150       5,452.75 4,275.50 

160       5,758.75 4,551.75 

170       6,064.75 4,828.00 

180       6,370.75 5,100.00 

     รายปี 
365 วัน 

      3,684.75  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


