บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที 017555000431 เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 017555000431
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชัน 11-12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 1283 โทรสาร 0-2675-3818 www.chubb.com/th

รายชือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็ นผู้ป่วยใน
จากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โรงพยาบาลต้นทางเป็ นโรงพยาบาลคู่สญ
ั ญา)
ลําดับ

จังหวัด

โรงพยาบาลต้นทางคู่สัญญา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกล้วยนําไท
โรงพยาบาลกล้วยนําไท
โรงพยาบาลกล้วยนําไท
โรงพยาบาลกล้วยนําไท
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคําแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคําแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคําแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคําแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคําแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคําแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคําแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคําแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคําแหง
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลธนบุรบี าํ รุงเมือง
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชันแนล
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชันแนล
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชันแนล
โรงพยาบาลบางโพ
โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลพระรามเก้า

หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)
โรงแรมชีวากรุงเทพ
โรงแรมเอคิว
โรงแรมคลาสสิค สุขมุ วิท
โรงแรมไทยซัน สุขมุ วิท
โรงแรมแอนดา บางกะปิ
โรงแรมฟอรัม พาร์ค สาทร
โรงแรมวันเทอร์ตี เรสซิเดนซ์
โรงแรมทูทรี
โรงแรม ฌ เดอะกรีนโฮเท็ล
โรงแรม Court wing
โรงแรม Justice
โรงแรม ริชมอนด์
โรงแรมคิงส์ตนสวี
ั ทส์
โรงแรมโซรีเทร์ สุขมุ วิท
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ มาบุญครอง
โรงแรมดาหลาสมุทรปราการ
โรงแรมพูลแมนกรุงเทพฯแกรนด์ สุขมุ วิท
โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ อิมแพ็ค
โรงแรมเดอะคาแนล
โรงแรมเดอะกรีนวิวโฮเทล
โรงแรมโลฮาท
โรงแรมเอวาน่า
โรงแรมสเตย์
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ
โรงแรมโนโวเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขขุมวิท 4
โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์
โรงแรมเดอะบาซาร์
โรงแรมอินทรารีเจ้นท์
โรงแรมอัลมาส

อัปเดตข้อมูล:
21 กรกฎาคม 2564
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รายชือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็ นผู้ป่วยใน
จากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โรงพยาบาลต้นทางเป็ นโรงพยาบาลคู่สญ
ั ญา)
ลําดับ

จังหวัด

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
เชียงใหม่
นนทบุรี

โรงพยาบาลต้นทางคู่สัญญา
โรงพยาบาลพีเอ็มจี (พระราม2)
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
โรงพยาบาลรามคําแหง
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลลาดพร้าว
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลวิชยั เวชฯหนองแขม
โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขมุ วิท
โรงพยาบาลสินแพทย์
โรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา
โรงพยาบาลสินแพทย์ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสุขมุ วิท
โรงพยาบาลสุขมุ วิท
โรงพยาบาลเสรีรกั ษ์
โรงพยาบาลเสรีรกั ษ์
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
โรงพยาบาลเทพปัญญา
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)
โรงแรมเวิรฟ์ โฮเต็ล สุขมุ วิท
โรงแรมเวิรฟ์ โฮเต็ล
โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล กรุ งเทพ
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ สาทร
โรงแรม เมโทร์พอยด์
โรงแรมเอ็ม 2 วิภาวดี
โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ราชปรารภ
โรงแรมชาลีนา่
โรงแรมเกรซ
โรงแรมนารายณ์
โรงแรมเดอะแพลทตินัม สวีท
โรงแรมเดอะภัทรา พระรามเก้า
โรงแรมโซบูทีค สุวรรณภูมิ
โรงแรมปรินซ์ตนั กรุ งเทพ
โรงแรมทวิน
โรงแรมไทซัน
โรงแรมโฮปแลนด์โฮเต็ล
โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ ฟิ นิกซ์ เพลินจิต
โรงแรมสินศิริ 1
โรงแรม สิน สิริ รีสอร์ท
โรงแรมเมเปิ ล
โรงแรมมาเลเซีย
โรงแรมฟอรัม พาร์ค
โรงแรทสินสิรริ สี อร์ท
โรงแรมเดอะบาซาร์
โรงแรมสยามเบย์ชอว์
โรงแรมเอเดนโฮเทลแอนด์เรสซิเด้น
โรงแรมเอเชียพัทยา
โรงแรม3เชดพูลวิลลา
โรงแรม Tropicana
โรงแรมอโมร่าท่าแพ
โรงแรมบันดารา

อัปเดตข้อมูล:
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รายชือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็ นผู้ป่วยใน
จากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โรงพยาบาลต้นทางเป็ นโรงพยาบาลคู่สญ
ั ญา)
ลําดับ
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

จังหวัด
ปทุมธานี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สงขลา
สงขลา

โรงพยาบาลต้นทางคู่สัญญา
โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2
โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ
โรงพยาบาลวิชยั เวชสมุทรสาคร
โรงพยาบาลวิชยั เวชฯอ้อมน้อย
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)
โรงแรมธาราพาร์ครีโซเทล ปทุมธานี
โรงแรมธาราเรสซิเด้นท์ ปทุมธานี
โรงแรมโอทู ลักซ์ชวั รี
โรงแรมเอชไฟว์ ลักซ์ซูรี โฮเต็ล
โรงแรมเดอะเลชเชอร์
โรงแรมวิสมายา
โรงแรมอิลิแกนท์ แอร์พอร์ต
โรงแรมอาร์ พี เอ็น พูล
โรงแรมคูณ
โรงแรมเกต43แอร์พอร์ต กิงแก้ว
โรงแรมเลอแกรนด์ ซิตี ประตูนาํ
โรงแรมโอโซนโฮเต็ลแอทสามย่าน
โรมแรมรอยัลคิงส์ สวีท
โรงแรม The Cotai Luxury Design Hotel
โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
โรงแรมเอทีเค การ์เด้น ฮิลล์ หาดใหญ่

อัปเดตข้อมูล:
21 กรกฎาคม 2564
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หมายเหตุ
- ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเรียกร้องสินไหมได้ ผ่านแฟกซ์เคลม (Fax claims) หรือการส่งเคลมโดยตรงไปยังบริษัทฯ ตามข้อมูลข้างต้น
- กรณีการใช้แฟกซ์เคลม (Fax claims) สําหรับหอผูป้ ่ วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ขึนอยู่กับความพร้อมของโรงพยาบาลคู่สญ
ั ญา
- ข้อมูลและรายชือหอผูป้ ่ วยเฉพาะกิจ (Hospitel) อาจมีการเปลียนแปลง ขึนอยู่กับการประสานงาน สถานการณ์ และเงือนไขของโรงพยาบาลคูส่ ญ
ั ญา
- การใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลและความคุม้ ครองเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์

