แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประก ันภ ัยการเดินทาง iTravel
(Travel Claim Form iTravel)
คําแนะนํา: กรมธรรม์ของท่านอาจไม่คุ ้มครองทุ กผลประโยชน์ภายใต ้แบบฟอร์มการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนนี โปรดตรวจสอบ ผลประโยชน์ เงือนไข ความ
คุ ้มครอง และข ้อยกเว ้นของกรมธรรม์กอ
่ นกรอกข ้อมูลในแบบฟอร์มนีและกรุณากรอกข ้อมูลทีเกียวข ้องให ้ถูกต ้องและครบถ ้วน
Important Notes: Please note that your policy may not provide cover under all sections of this Claim Form. Please consider the benefits,
terms, conditions and exclusions of your policy prior to completing this Claim Form and provide true and complete relevant information
ประเภทประก ันภ ัยการเดินทาง
Type of Travel Insurance
โปรดเลือกประเภทประกันภัยการเดินทางทีท่านต ้องการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทน (โปรดทําเครืองหมายในช่องให ้เหมาะสม)
Please indicate which type of travel insurance you are claiming (Tick the appropriate box/boxes)

 การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

 การประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ

Tune Outbound Travel Insurance

 การประกันภัยการเดินทางเข ้าประเทศไทย

Tune Domestic Travel Insurance

Tune Inbound Travel Insurance

รายละเอียดผูเ้ อาประก ันภ ัย
Details of the Insured
ชือ-นามสกุล
Name of Insured

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที
Policy Number

วันเดือนปี เกิด
Date of Birth (dd/mm/yyyy)

เลขทีหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน
Passport Number/ID CARD

ทีอยู่
Address
เบอร์โทรศัพท์ – บ ้าน
Telephone Number

เบอร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ
Mobile Number

อีเมล์
Email
วันทีออกเดินทาง
Departure Date

เวลา
Time

น.
Hours

วันทีเดินทางกลับ
Return Date

น.
Hour
s

เวลา
Time

รายละเอียดบ ัญชีธนาคาร (สําหร ับการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็ กทรอนิกส์เท่านน)
ั
Bank Account Details (For Electronic Fund Transfer Only)
โปรดแจ ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน เพือการชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนให ้แก่ท่านโดยตรง
Please provide your bank details to us for claim payment by direct transfer to your bank account
สาขาธนาคาร
BRANCE OF BANK

ชือบัญชี
Name of Bank Account
ธนาคาร
Bank Name
เลขทีบัญชี
Account Number

ประเภทบัญชี
Account

 ออมทรัพย์
Saving

 กระแสรายวัน
Current

รายละเอียดเหตุการณ์ความเสียหาย
Details of Accident
วันทีเกิดความเสียหาย
Date of Accident (dd/mm/yyyy)

เวลาทีเกิดความเสียหาย
Time of Accident

น.
Hours

ประเทศทีเกิดความเสียหาย
Country of Accident

สถานทีเกิดเหตุ
Place of Accident
ประเภทการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
Types of Claims
โปรดเลือกความคุ ้มครองทีท่านต ้องการเรียกร ้องค่าสินไหมดแทนภายใต ้กรมธรรม์นี (โปรดทําเครืองหมายในช่องให ้เหมาะสม)
Please indicate which benefits you are claiming for under your policy (Tick the appropriate box/boxes)



การเสียชีวต
ิ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอุบัตเิ หตุ
Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability Arising from General Accident

รายละเอียดเหตุการณ์
Description of Incident



 จากอุบัตเิ หตุทัวไป



การรักษาพยาบาลเนืองจากการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย
Medical Expenses

สาเหตุของการบาดเจ็บ / เจ็บป่ วย
Causes of Accident / Sickness

 การถูกฆาตกรรม หรือลอบทําร ้ายร่างกาย

arising from general accident

 จากอุบัตเิ หตุทัวไป
arising from general accident

ลักษณะและอาการของการบาดเจ็บ / เจ็บป่ วย
Nature and Extent of Injury / Illness

arising from Murder and Assault

การเคลือนย ้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคลือนย ้ายกลับประเทศภูมล
ิ ําเนา
Emergency Medical Evacuation & Repatriation

 อืนๆ
Other Accident

 ค่าใช ้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับภูมลิ ําเนา
Repatriation of Mortal Remains



การเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
Trip Cancellation Expenses

 การลดจํานวนวันเดินทาง

 ความล่าช ้าในการเดินทาง

Trip Curtailment Expenses

 การพลาดการต่อเทียวบิน

Travel Delay

Missed Connection of Flight

กําหนดการออกเดินทางเดิม
Scheduled Departure Date

เวลา
Time

น.
Hours

หมายเลขเทียวบิน
Flight Number

กําหนดการออกเดินทางใหม่
Final Departure Date

เวลา
Time

น.
Hours

หมายเลขเทียวบิน
Flight Number

สาเหตุของความล่าช ้า/การพลาดการต่อเทียวบิน
Cause of Delay / Missed Connection

ระยะเวลาทีล่าช ้า
Duration of Delay

ชัวโมง
Hours

เหตุผลในการบอกเลิกการเดินทาง /การลดจํานวนวันเดินทาง
Reason for Cancellation / Curtailment

 ความคุ ้มครองเอกสารการเดินทาง

 การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋ าเดินทางหรือ

 การสูญหายของเงินส่วนตัว

 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

Loss of Travel Documents

ิ ส่วนตัว
ทรัพย์สน
Loss of/damage to baggage or personal effects

Loss of Personal Money

Golf Equipment

 การล่าช ้าของกระเป๋ าเดินทาง
Baggage Delay

รายละเอียดเหตุการณ์
Description of Incident





ความรับผิดต่อบัตรเครดิต
Loss of Credit Card

 ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางเพือเยียมผู ้ป่ วยทีโรงพยาบาล

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
Public Liability

Expense to visit patients at the hospital

รายละเอียดเหตุการณ์
Description of Incident



เงินชดเชยรายได ้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็ นผู ้ป่ วยในโรงพยาบาล
อันเนืองมาจากการ บาดเจ็บจาก อุบัตเิ หตุทัวไป



 ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่า

โฮล-อิน-วัน
Hole-in-One

Rental Vehicle Excess

Hospital cash income benefit arising from??General
accident
รายละเอียดเหตุการณ์
Description of Incident

ท่านได ้แจ ้งความต่อเจ ้าหน ้าทีตํารวจในท ้องทีทีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายภายใน 24 ชัวโมง นับจากเวลาทีเกิดเหตุการณ์หรือไม่
Did you report it to the local police at the place of loss within 24 hours from time of accident?

 มี

ิ ส่วนตัวของท่านหรือไม่
ท่านได ้มีการเรียกร ้องค่าเสียหายหรือร ้องเรียนผู ้ขนส่ง สายการบิน โรงแรมสําหรับการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋ าเดินทางหรือทรัพย์สน
Have you lodged a claim or complaint against any carrier/airline/hotel for the loss or damage to your baggage and personal effect?

 มี

 ไม่ม ี

Yes

No

 ไม่ม ี

Yes

No

ิ ส่วนตัว อุปกรณ์กอล์ฟ ทีสูญหายหรือเสียหาย
โปรดระบุรายการของกระเป๋ าเดินทาง ทรัพย์สน
Please itemize all lost or damage baggage, personal effect, golf equipment
รายการ / รายละเอียด
Item / Description

วันทีซือ
Date of Purchase

ราคาซือ
Purchase Price

ราคาทีเรียกร ้อง
Amount Claimed

สําหรับการล่าช ้าของกระเป๋ าเดินทาง
For Baggage Delay
จุดหมายปลายทางทีเกิดเหตุการณ์และวันและเวลาทีท่านถึง
The destination where this occurred and the date and time you arrived
วันและเวลาทีท่านได ้รับกระเป๋ าเดินทาง
The date and time you eventually received your baggage
คําร ับรอง
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าข ้อความข ้างต ้นนีถูกต ้องและเป็ นจริงทุกประการ ข ้าพเจ ้ารู ้อยู่แล ้วว่าการแถลงข ้อความอันเป็ นเท็จหรือพยายามปิ ดบังหรือปกปิ ดข ้อความจริงเป็ นเหตุจูงใจให ้กรมธรรม์ประกันภัยนีตกเป็ นโมฆียะและข ้าพเจ ้าขอสละสิทธิใน
การเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนภายใต ้กรมธรรม์นี
DECLARATION
I/We declare that the information given is true and correct. I/We understand that any false or fraudulent statements or any attempt to suppress or conceal any material facts shall render the policy void and I/We
shall forfeit my/our right to claim under the policy.
หน ังสือยินยอม
ผู ้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให ้สถานพยาบาลทุกชนิด เช่น โรงพยาบาล คลินก
ิ เจ ้าหน ้าทีของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรทีเกียวข ้องเปิ ดเผยข ้อมูลให ้กับ บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) เมือมีการร ้องขอข ้อมูลเกียวกับ
ผู ้ขอเอาประกันภัย
MEDICAL AUTHORIZATION
The insured person agrees and allow medical facilities including hospital, clinic, personnel of other insurance companies or any organization to disclose an information of the insured person.

ลายมือชือผูเ้ อาประก ันภ ัย
Signature of Insured

ว ันที
Date

เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนสําหร ับกรมธรรม์ประก ันภ ัย iTravel
(Claim Documents Required for iTravel)
รายการทีระบุตอ
่ ไปนีเป็ นเพียงรายการเอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนทัวไป บริษัทฯ อาจร ้องขอข ้อมูลหรือหลักฐานเพิมเติม
This is a general check-list documents. The Company may reasonably further request you to provide supplementary information or evidence.
ประเภทการเรียกร้องค่าสินไหม
เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
โปรดทําเครืองหมาย
ทดแทน
Claims Documents Required
Tick here
Types of Claims
เอกสารเบืองต ้นทีจําเป็ นสําหรับการ
1. แบบฟอร์มการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทน

เรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนทุกกรณี
Claim Form
Basic Documents Required For All
2. สําเนาหนังสือเดินทางทีประกับตราเข ้าออก บัตรผ่านขึนเครืองและ/หรือหลักฐานการเดินทางของผู ้เอาประกันภัย

Claims
Copy of Passport with Exit and Entry Stamp, Boarding Pass and/or Travel Evidence of Insured Person
3. สําเนาหน ้าตารางความคุ ้มครองกรมธรรม์

Copy of Policy schedule and certificate of policy
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้เอาประกันภัย/ สําเนาพาสปอร์ต

Copy of Identification Card of Insured Person/ Copy Passport
5. สําเนาหน ้าบัญชีออมทรัพย์ของผู ้เอาประกันภัย/รายละเอียดบัญชีตา่ งประเทศ

Copy of the saving account of Insured Person/Foreign account details
การเสียชีวต
ิ การสูญเสียอวัยวะ สายตา
1. ใบรายงานแพทย์ทยื
ี นยันการทุพพลภาพถาวรสินเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง เนืองมาจาก
Physician’s Report indicating Total Permanent Disability, Dismemberment or Loss of Sight
อุบัตเิ หตุ
2. ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวต
ิ )

Loss of Life, Dismemberment, Loss of
Death Certificate (In case of Death Claim)
Sight or Total Permanent Disability
3. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพรับรองโดยร ้อยเวรเจ ้าของคดีหรือหน่วยงานทีออกรายงานและสําเนาบันทึกประจําวัน
Arising from General Accident

ของตํารวจ (กรณีเสียชีวต
ิ )
Copy of Autopsy Report and Copy of Police Report (In case of Death Claim)

การรักษาพยาบาลเนืองจากการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่ วย
Medical expense incurred in overseas
Medical expense incurred in Thailand
การเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
Trip Cancellation Expenses

การลดจํานวนวันเดินทาง
Trip Curtailment Expenses

ความคุ ้มครองเอกสารการเดินทาง
Loss of Travel Document

การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋ า
ิ ส่วนตัว
เดินทางหรือทรัพย์สน
Loss or Damage of Baggage or
Personal Effects

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ ้านประทับ “ตาย” ของผู ้เอาประกันภัย (กรณีเสียชีวต
ิ )
Copy of Identification Card and House Registration Stamped “Death” of the Insured Person (In case of
Death Claim)
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ ้านของผู ้รับประโยชน์ (กรณีเสียชีวต
ิ )
Copy of Identification Card and House Registration of Beneficiaries (In case of Death Claim)
1. ใบรายงานแพทย์ต ้นฉบับทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินจ
ิ ฉัย และการรักษา
Original Physician’s Report indicating significant symptom, diagnosis and treatment
2. ใบเสร็จรับเงินต ้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช ้จ่าย หรือใบสรุปปิ ดหน ้างบกับใบเสร็จรับเงิน
Original Receipt listing the expenses or a summary of the bill and receipt
1. ใบรับรองแพทย์ต ้นฉบับ ในกรณีทต
ี ้องการเลือนหรือบอกเลิกการเดินทาง เนืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่ วย
รุนแรงของผู ้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว
Original Physician’s Report in case that the trip cancellation resulting from the critical injury or sickness of
the insured person and/or family member of the insured person
2. สําเนาใบมรณบัตร ในกรณีทต
ี ้องการเลือนหรือบอกเลิกการเดินทาง เนืองจากการเสียชีวต
ิ ของผู ้เอาประกันภัย และ/หรือ
สมาชิกของครอบครัว
Copy of Death Certificate in case of trip cancellation resulting from the death of the insured person and/or
family member of the insured person
3. ใบเสร็จรับเงินต ้นฉบับสําหรับเงินมัดจํ าค่าเดินทาง ค่าซือตัวล่วงหน ้า หรือค่าทีพัก ค่าอาหาร ทีผู ้เอาประกันภัยได ้จ่ายไป
ล่วงหน ้า (กรุณาแจ ้งเหตุผลหากไม่สามารถขอเงินคืนได ้ หรือ หลักฐานการปฏิเสธจากผู ้ทีเกียวข ้อง)
Original Receipt for payment of trip deposit and advanced payment for ticket, accommodation or meal of
Insured Person (If nil refund, please state the reason or provide proof of denial from relevant parties)
1. ใบรับรองแพทย์ต ้นฉบับ ในกรณีทต
ี ้องลดจํานวนวันเดินทางเนืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่ วยรุนแรงของผู ้เอา
ประกันภัย และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว
Original Physician’s Report in case that the trip curtailment resulting from the critical injury or sickness of
the insured person and/or family member of the insured person
2. สําเนาใบมรณบัตร ในกรณีทต
ี ้องลดจํานวนวันเดินทางเนืองจากการเสียชีวต
ิ ของผู ้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกของ
ครอบครัว
Copy of Death Certificate in case of the trip curtailment resulting from the death of the insured person
and/or family member of the insured person
3. ใบเสร็จรับเงินต ้นฉบับสําหรับค่าใช ้จ่ายทีเพิมขึนของผู ้เอาประกันภัยทีได ้ชําระไปสําหรับค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง ค่าทีพัก
ค่าอาหาร ค่าปรับ หรือ ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนตามมาจากการกลับก่อนกําหนด
Original Receipt for payment of additional transportation, accommodation, meal, fines or other subsequent
expenses incurred due to returning before scheduled trip
4. ใบเสร็จต ้นฉบับสําหรับค่าเดินทาง และ ค่าทีพักทีจ่ายไปล่วงหน ้า (กรุณาแจ ้งเหตุผลหากไม่สามารถขอเงินคืนได ้ หรือ
หลักฐานการปฏิเสธจากผู ้ทีเกียวข ้อง)
Original Receipt for advance payment for transportation and accommodation expenses (If nil refund, please
state the reason or provide proof of denial from relevant parties)
1. สําเนาใบบันทึกประจําวันของตํารวจในท ้องทีทีเกิดเหตุ
Copy of Local Police Report
2. ใบเสร็จรับเงินต ้นฉบับสําหรับค่าขอทําเอกสารการเดินทางใหม่ ค่าเดินทางและค่าทีพักต ้องจ่ายเพิมขึนเพือจัดหาเอกสาร
การเดินทางใหม่ทดแทน
Original Receipts for Travel Document Replacement, Additional Transportation and Accommodation for
Travel Document Replacement
1. จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดขึนจากฝ่ ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ ายบริหารของบริษัทผู ้ขนส่ง หรือสาย
การบิน กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนันอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู ้ขนส่ง หรือสายการบิน
Letter certifying loss or damage incurred from the management of the hotel or common carrier or airline in
the case that such loss or damage is under supervision of the hotel staff or common carrier or airline
2. รายการและราคาของทีสูญเสียหรือเสียหาย
Lists and Prices of the lost or damaged items
3. สําเนาใบบันทึกประจําวันของตํารวจในท ้องทีทีเกิดเหตุ
Copy of Local Police Report
ิ ทีเสียหาย
4. รูปถ่ายของทรัพย์สน
Photograph of Damaged Property




























การล่าช ้าของกระเป๋ าเดินทาง
Baggage Delay

การล่าช ้าในการเดินทาง
Travel Delay

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
Personal Liability

ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางเพือเยียมผู ้ป่ วยที
โรงพยาบาล
Expense to visit patients at the
hospital
การเคลือนย ้ายเพือรับการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินหรือการเคลือนย ้ายกลับภูมล
ิ ําเนา
Emergency Medical Evacuation and
Repatriation to Country of Domicile

ค่าใช ้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐก
ิ ลับ
ภูมล
ิ ําเนา
Repatriation of Body or Ashes to
Country of Domicile
ผลประโยชน์รายวันสําหรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะผู ้ป่ วยใน
Hospital confinement benefit

การถูกปฎิเสธการขอวีซา่
Visa refusal

ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
Emergency telephone charges

การสูญหายของบัตรเครดิต, เงินส่วนตัว,
เอกสารการเดินทาง
Loss of credit cards, personal money,
travel documents

ความคุ ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ
Golf equipment coverage

ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่า
Rental vehicle excess

โฮลอินวัน
Hole in One

1. จดหมายแจ ้งจากผู ้ทีมีอํานาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเทียวนั น ทีระบุวันทีล่าช ้า เหตุผลทีล่าช ้าและระยะเวลาทีล่าช ้า
Letter of Notification from the authorize person to be responsible for the trip specifying the date of delay,
reason and duration of the delay
2. หนังสือรับรองจากสายการบินของผู ้เอาประกันภัย
Certificate from Airline of insured Person
1. จดหมายแจ ้งจากผู ้ทีมีอํานาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเทียวนั น ระบุวันทีล่าช ้า เหตุผลทีล่าช ้าและระยะเวลาทีล่าช ้า ที
ออกโดยสายการบินพาณิชย์หรือผู ้ขนส่ง
Letter of notification from the authorized person to be responsible for the trip specifying the date of delay,
reason and duration of the delay issued by airline or common carrier
1. สําเนาใบบันทึกประจําวันของตํารวจในท ้องทีทีเกิดเหตุ
Copy of Local Police Report
2. ใบเสร็จรับเงินต ้นฉบับแสดงค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนตามจริง
Original Receipt indicating Actual Expenses
1. ใบเสร็จรับเงินต ้นฉบับสําหรับการจ่ายค่าเดินทาง ค่าทีพักและค่าอาหาร
Original Receipt for Payment of Transportation, Accommodation and Food Expenses



1. สําหรับบริการให ้ความช่วยเหลือ/บริการให ้คําแนะนํ า โปรดติดต่อ Tune Insurance Call Center เบอร์ตด
ิ ต่อ+66 (0)
2039 5760 เพือขอรับบริการหรือคําแนะนํ าโดยทันที
For any Assistance/Guidance, immediately Contact Tune Insurance Call Center at the numbers +66 (0) 2039
5760 should be done as soon as possible
2. ในกรณีผู ้เอาประกันภัยบาดเจ็บในถินทุรกันดาร ผู ้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท ้องถินเพือทําการรักษาพยาบาลเบืองต ้น
(First Aid) หลังจากนั นทาง บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็ นผู ้พิจารณาวิธใี นการเคลือนย ้ายและประสานงานกับแพทย์
สําหรับการรักษาในขันต่อไป
In case getting injured in remote area, the insured person should contact local physician for first aid. The
assistant company will consider means of evacuation and coordinate with physician for further treatment
1. ผู ้รับประโยชน์หรือญาติหรือผู ้เกียวข ้องรวบรวมเอกสารทีจําเป็ นในการเรียกร ้องค่าไหมทดแทนในกรณีทผู
ี ้เอาประกันภัย
เสียชีวต
ิ ให ้ครบถ ้วนและส่งบริษัทภายใน 30 วัน นับตังแต่วันทีเสียชีวต
ิ
In case of the death of the insured person, the beneficiary, relative or related person shall gather necessary
documents for claim and submit them to the Company within 30 days from the date of death
1. ใบรายงานแพทย์ต ้นฉบับทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินจ
ิ ฉัย และการรักษา
Original Physician’s Report indicating significant symptom, diagnosis and treatment
2. ใบเสร็จรับเงินต ้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช ้จ่าย หรือใบสรุปปิ ดหน ้างบกับใบเสร็จรับเงิน
Original Receipt listing the expenses or a summary of the bill and receipt
3. ประวัตก
ิ ารรักษาทังหมด
All medical history
1. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
Original receipt of visa application fee
2. หนังสือชีแจงจากสถานทูต
The letter of the embassy
1. ใบเสร็จฉบับจริงค่าโทรศํพท์
Original receipt of telephone
2. รายละเอียดข ้อมูลการโทรเข ้า-ออก
incoming/outgoing call information detail
1. สําเนาใบบันทึกประจําวันของตํารวจในท ้องทีทีเกิดเหตุ
Copy of Local Police Report
2. ใบแสดงรายการบัตรเครดิตทีแสดงธุรกรรมทีไม่ได ้รับอนุญาต
Credit Card Statement showing the unauthorized transaction
3. หนังสือรายงานความเสียหายจากโรงแรม
Damage report from the hotel
1. รายงานการเกิดอุบัตเิ หตุหรือความเสียหายทีออกและรับรองโดยสนามกอล์ฟ
An accident or damage report issued and certified by the golf course
2. ภาพถ่ายความเสียหายของอุปกรณ์กอล์ฟ
Photos of golf equipment damage
3. ใบแจ ้งหนีค่าซ่อมแซมหรือการเปลียนทดแทน
Invoice for repair or replacement
1. สัญญาเช่ารถ
car rental contract
2. หลักฐานการชําระค่าความเสียหายส่วนแรก
Proof of payment for the first part of the damages
3. บันทึกประจําวัน หรือหลักฐานทีแสดงความเสียหาย
Police report/evidence showing damage
4. สําเนาใบขับขี
Copy of driver's license
กรณีการแข่งขันเป็ นทางการ
1. หนังสือขอรับรางวัลจากสนาม หรือหนังสือขอแจ ้งการรับรางวัลจากผู ้จัดโฮล-อิน-วัล กับสนาม
- โบรชัวร์การจัดการแข่งขัน
Official event
Award request letter from the field or a letter requesting an award from the hole-in-one organizer with the
stadium
- Tournament management brochure
2. ใบสมัครหรือลงทะเบียนเข ้าร่วมการแข่งขัน
- จดหมายรับรองจากผู ้จัดการแข่งขัน
- ใบประกาศนียบัตรจากสนาม
- ใบจดคะแนน (Score Card)
Application or registration to participate in the competition
- Letter of recommendation from the tournament organizer
- Certificate from the field
- Scorecard (Score Card)



































3. กรณีการเล่นทัวไป
- หนังสือขอรับรางวัลจากสนาม หรือ หนังสือขอแจ ้งการรับรางวัลจากผู ้จัดโฮล-อิน-วัล สนาม
- ใบประกาศนียบัตรจากสนาม
- ใบจดคะแนน (Score Card)
general play case
- A letter requesting an award from the stadium or a letter requesting an award from the organizer of
the hole-in-one stadium
- Certificate from the field
- Scorecard (Score Card)
หล ักฐานอืนๆ ทีบริษ ัทร้องขอตามความจําเป็น
Further Documents may be requested where necessary



ติดต่อเรา

Contact Us

แผนกสินไหมทวไป
ั
บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน)
3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชัน 14 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 078 5625, 5626
โทรสาร 02 078 5601-3
อีเมล์
tunetraveleasy.claim@tuneprotect.com

Claim Department
Tune Insurance Public Company Limited
3199 Maleenont Tower14thFloor, Rama IV Road, Klongton,
Klongtoei, Bangkok, 10110 Thailand
Telephone Number 02 078 5625, 5626
Fax Number
02 078 5601-3
Email
tunetraveleasy.claim@tuneprotect.com

