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เอกสิทธิ์ส าหรับบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  
ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม 
 

บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล...อ านวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิก เหมือนมีผู้ช่วยส่วนบุคคล
ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงโทร.มาที่เบอร์ (662) 205 7880 เพื่อช่วยประสานงานบริการต่างๆ ดังนี้ 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ 

บริการแนะน าด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคล่ือนยา้ยผู้ป่วย 

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล บริการส่งศพกลับประเทศ 

บริการนัดหมายผู้ป่วยเขา้รักษาในสถานพยาบาล บริการส่งญาติ หรือเพื่อนไปเยีย่มผู้ป่วย 

บริการส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริการจัดสง่เดก็ที่อยูใ่นปกครองกลับประเทศ   

บริการล่ามแปลภาษาเกี่ยวกับการแพทย์ บริการจัดหาที่พัก 

บริการจัดสง่ยาทีจ่ าเป็น  

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง 

บริการชว่ยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง/เอกสารเดินทาง

สูญหาย 

บริการฉุกเฉินดา้นการตีความภาษา 

บริการด้านกฎหมาย บริการให้ขัอมูลด้านสถานทูต 

บริการประสานงานฉุกเฉินขณะเดินทาง บริการแจง้ข่าวสารฉุกเฉิน 

บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล 

การท่องเที่ยว 

บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม บริการให้ข้อมูลและจองตั๋วรถไฟ 

บริการให้ข้อมูลและจองตั๋วเครื่องบิน  

ช้อปปิ้ง และบันเทิง 

บริการให้ข้อมูลและจองสนามกอล์ฟ บริการให้ข้อมูลและจองรา้นอาหาร 

บริการให้ข้อมูลและจองคอนเสิรต์ การแสดง บริการจัดซื้อจดัหาดอกไม้และของขวัญ 
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บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ 

ผู้ถือบัตรจะสามารถใช้บริการดงักล่าวเมื่อมกีารเดินทางออกนอกประเทศหรือที่พ านักอาศยั โดยระยะเวลาการเดินทางนั้น

ต้องไม่เกิน 90 วัน 

1. บริการแนะน าด้านการแพทยท์างโทรศัพท ์- บริการค าแนะน าด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์แก่ผู้ใช้บริการ 

2. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล - บริการให้ข้อมูลด้านสถานพยาบาล อาทิ โรงพยาบาล คลินิก แพทย์ และทันต

แพทย์ 

3. บริการนัดหมายผู้ป่วยเขา้รักษาในสถานพยาบาล - บริการนัดหมายผู้ป่วยเขา้รักษาในสถานพยาบาล เมื่อผู้ถือบัตรมี

อาการเจ็บปว่ยขั้นรุนแรง 

4. บริการส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล - บริการส ารองค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ใชเ้มื่อมีการการันตีวงเงิน

ผ่านทางบัตรเครดติของผู้ถือบตัร หรือวงเงินประกันจากครอบครัวผู้ถือบัตร ในส่วนการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้

ให้บริการจะส ารองค่ารักษาพยาบาลแทนผู้ถือบัตรในส่วนท่ีเกิดขึน้ท่ีโรงพยาบาลโดยทางผู้ให้บริการจะตดิตามอาการและ

สังเกตการณ์ค่าใช้จา่ยในการรักษาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามมาตราฐานท่ีเหมาะสม 

5. บริการล่ามแปลภาษาเกี่ยวกับการแพทย ์- บริการล่ามแปลภาษาเกีย่วกับการแพทย์ทางโทรศัพท์ 

6. บริการจัดสง่ยาทีจ่ าเป็น - บริการส่งยาทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือบัตร ในกรณีท่ีไม่สามารถหายานั้นไดใ้นสถานท่ีนั้นๆ 

7. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย - บริการช่วยด าเนินการเคลื่อนยา้ยผู้ใช้บริการจากสถานพยาบาล

หน่ึงไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหน่ึง เมื่ออยูใ่นภาวะวกิฤต และมคีวามจ าเป็นทางการแพทยเ์พื่อการรักษาพยาบาลท่ี

ดีกวา่  โดยผู้ให้บริการจะชว่ยประสานงานต่างๆในการจดัเตรียมยานพาหนะทีเ่หมาะสมในการเคล่ือนย้ายรวมทั้ง

บุคคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่จ าเป็นในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด 

8. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิล าเนา - บริการชว่ยด าเนินการในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

กลับภูมิล าเนาเพื่อการพักฟื้น หลังจากที่ผู้ใช้บรกิารได้รับการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาล โดยที่ผู้ใช้บริการ

ได้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลนอกประเทศไทยในฐานะผู้ป่วยใน 

9. บริการส่งศพกลับประเทศ - บริการชว่ยด าเนินการในการส่งศพของผู้ใช้บรกิารจากสถานท่ีเสียชวีิตกลับภูมิล าเนาหรือ

จัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสยีชวีิตตามทีร่ับความเห็นชอบ 

10. บริการส่งญาติ หรือเพื่อนไปเยี่ยมผู้ป่วย - บริการจัดหาตั๋วเครือ่งบินไปกลับชั้นประหยัดให้แกญ่าติหรือเพื่อนสนิทของผู้

ถือบัตรเดินทางไปดูแลผู้ถือบตัร ในกรณีผู้ถือบัตรเจ็บป่วยขณะเดนิทางไปเพียงล าพงั โดยต้องอยู่ในความเห็นชอบของผู้

ให้บริการ 

11. บริการจดัส่งเด็กที่อยูใ่นปกครองกลับประเทศ  - บริการจัดหาตั๋วเครื่องบินเทีย่วกลับชั้นประหยดัจ านวนหนึ่งที่นั่ง

ส าหรับส่งเด็กที่อยู่ในปกครองกลับประเทศไทยเพื่อรับการดูแลจากญาติ ในกรณีท่ีเด็กที่อยูใ่นปกครองมีอายุ ต่ ากวา่16 ปี 
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และได้เดินทางไปกับผู้ถือบัตร แต่ไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากผู้ถือบัตรเจบ็ป่วยอยูใ่นภาวะวิกฤตและเด็กไม่สามารถเดินทางกลับ

ด้วยตนเอง 

12. บริการจดัหาที่พัก - บริการจดัหาที่พักให้แก่ผู้เดินทางไปเยี่ยมผู้ถือบัตรระหว่างที่ผู้ถือบัตรต้องท าการรักษาตัวอยู่ใน

โรงพยาบาลท่ีตา่งประเทศ 

*ส าหรับบริการข้อ (4) (6-12) จะถูกคิดค่าบริการตามเคสท่ีเกดิขึ้น การจัดการคา่ใช้จา่ยเป็นความรบัผิดชอบของผู้ถือบตัร 

ทางบริษัทผู้ให้บริการ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆส าหรับค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น * 

 

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง 

ผู้ถือบัตรจะสามารถใช้บริการดงักล่าวเมื่อมกีารเดินทางออกนอกประเทศหรือที่พ านักอาศยั โดยระยะเวลาการเดินทางนั้น

ต้องไม่เกิน 90 วัน 

1. บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย - บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหายเมื่อผู้ถือบัตร

เดินทางไปต่างประเทศ โดยจะประสานงานให้ผู้ถือบัตรตดิต่อกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแล 

2. บริการช่วยเหลือในกรณีเอกสารเดินทางสูญหาย - บริการช่วยเหลือเมื่อเอกสารเดินทาง ของผู้ใช้บริการสูญหายขณะ

เดินทางตา่งประเทศ โดยชว่ยประสานให้ผู้ถือบัตรตดิต่อกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแล 

3. บริการด้านกฎหมาย - บริการช่วยจัดหาชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนักกฎหมายหากมกีารร้องขอจากผู้ถือบัตร โดย

ไม่รวมถงึการให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย 

4. บริการประสานงานฉุกเฉินขณะเดินทาง - บริการช่วยประสานงานท าการจอง ตั๋วเครื่องบิน หรีอ โรงแรม กรณีฉุกเฉิน

เมื่อเดินทางต่างประเทศ 

5. บริการฉุกเฉินดา้นการตีความภาษา - บริการชว่ยจัดการบริการด้านการตีความภาษาใหแ้ก่ผู้ถือบัตรทางโทรศัพท์ใน

กรณีฉุกเฉิน 

6. บริการให้ขัอมูลด้านสถานทูต - บริการชว่ยจัดหา ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ ช่วงเวลาท าการ ของสถานกงสุล หรือ สถานทูต

ทั่วโลก 

7. บริการแจง้ข่าวสารฉุกเฉิน - บริการส่งข่าวสารฉุกเฉินให้แกค่รอบครัวของผู้ใช้บริการ เพื่อน ตามแต่ผู้ถือบัตรร้องขอ 
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บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล  

ด้านท่องเที่ยว 

1. บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม - บริการชว่ยจัดหา ชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อ ของโรงแรม รวมทั้งประสานงานในการ

จองโรงแรมให้ผู้ถือบัตร 

2. บริการให้ข้อมูลและจองตั๋วเครือ่งบิน - บริการชว่ยจัดหา ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ ตารางการบิน ของสายการบิน 

รวมทั้งประสานงานในการจองตัว๋เครื่องบินให้แก่ผู้ถือบัตร 

3. บริการให้ข้อมูลและจองตั๋วรถไฟ - บริการช่วยจัดหา ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ ตารางการเดินทาง ของรถไฟ รวมทั้ง

ประสานงานในการจองตั๋วเครื่องบินให้แก่ผู้ถือบัตร 

ด้านบนัเทิง 

1. บริการให้ข้อมูลและจองสนามกอล์ฟ - บริการชว่ยจดัหาที่อยู่และเบอร์ติดต่อของสนามกอล์ฟท้ังในและต่างประเทศ 

รวมทั้งประสานงานในการจองสนามกอล์ฟให้ผู้ถือบัตร 

2. บริการให้ข้อมูลและจองคอนเสิร์ต การแสดง - บริการจดัหาข้อมูลคอนเสิร์ตและการแสดงทัว่โลก รวมทั้งการจองและ

จัดซื้อให้ผู้ถือบัตร 

3. บริการให้ข้อมูลและจองรา้นอาหาร - บริการช่วยจดัหาชื่อ ที่อยู ่และเบอร์ติดต่อของร้านอาหาร รวมทั้งประสานงานใน

การจองให้ผู้ถือบตัร 

ด้านช้อปปิ้ง 

1. บริการจัดซื้อจดัหาดอกไม้และของขวัญ* - บริการจัดซื้อและจัดหาดอกไม้หรือของขวัญให้แก่ผู้ถอืบัตร 

*บริการเบื้องต้นเป็นการจัดหาเทา่นั้น คา่ใช้จา่ยตา่งๆทีเ่กิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถือบัตร 

 

 

 

 

 


