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โดยการเ ชื ่อถ ือขอ้แถลงในใบค าขอ เอาประกนัภ ยั ซ่ึง เ ป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม ์ประกนัภยั น้ี                       
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัที่ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยัตอ้งช าระภายใต้
ขอ้บงัคบั เ งื ่อนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ข ้อยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์
ประกันภยัน้ี บริษทัให้สัญญากับผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยัดังต่อไปน้ี 
 

หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 
 ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภยัจะถือเป็น
ความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง ใบสลกัหลงักรมธรรม์
ประกันภยั และเอกสารสรุปสาระส าคัญ เง่ือนไขทัว่ไป ความคุม้ครองและ
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดียวกนั 

บริษัท หมายถึง บริษทั ทูนประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง บุคคลหรือองค์กร ท่ีระบุ ช่ือเป็นผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง

กรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือเอกสารแนบทา้ย และ/หรือใบรับรองการ
ประกันภัย  ซ่ึงเป็นผู ้จัดให้มีการประกันภัย เพื่อประโยชน์ของผู ้เอา
ประกนัภยั 

ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และ/
หรือเอกสารแนบทา้ย และ/หรือใบรับรองการประกันภยั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี
ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้
เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซ่ึงเกิดขึ้นโดย
เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ  ความผิดปกติ  การป่วยไข้หรือการติดโรคท่ี เกิดขึ้ นกับผู ้เอา
ประกนัภยั 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ  ในอาชีพ
ประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
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ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่อเหตุการณ์
แต่ละคร้ัง 

แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตไดข้ึ้นทะเบียนอย่าง
ถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม
ในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม  

พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจาก
แพทย์ตามข้อบ่งช้ี ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ   

ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก  หรือใน
หอ้งรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 
ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่ง ช้ี ท่ี เป็นมาตรฐานทาง
การแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว้
คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ีมีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์
ท่ีเพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
ห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว้
คา้งคืนและไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        

คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดย
แพทยท์ าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไว้
คา้งคืนได ้

มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล และ
น ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละ
สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการ
ชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 
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ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควร 
 
 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกับการ
ให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบั
ผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกซ่ึงผูเ้อา
ประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 

ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ
ปัจจุบนั 
(3) ต้องมิใช่ เพื่อความสะดวกของผู ้รับบริการ  หรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู ้ป่วยท่ี
เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของ
ผูรั้บบริการนั้นๆ 

สภาพท่ีเป็นมาก่อน 
การเอาประกนัภัย 

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับผูเ้อา
ประกันภัยภายใน 24 เดือนก่อนวันท่ีความคุ ้มครอง ตามกรมธรรม์
ประกันภยัน้ีจะมีผลบงัคบัซ่ึงมีนัยส าคญัเพียงพอท่ีท าให้บุคคลทัว่ไปพึง
แสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษาหรือท าให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัยดูแล
หรือรักษา 

เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจาก
การติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพ ฉวย
โอกาส เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการ
เจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส  HIV 
(Human Immuno Deficiency Virus) การติดเ ช้ือจุล ชีพฉวยโอกาส  ให้
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ 
(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิด โรคล าไส้อกัเสบหรือ
เร้ือรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือรา
ท่ีแพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง 
(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเน้ืองอก  Kaposi’s 
Sarcoma เน้ืองอกเซลลน์ ้าเหลืองท่ีระบบศูนยป์ระสาททส่วนกลาง (Central 
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Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัใน
ปัจ จุบัน น้ีว่ า เ ป็นอาการของ ภู มิคุ ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุ ท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่าง
กระทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กันบกพร่อง (AIDS) ให้
รวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้เยื่อ
สมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือ .ב
กลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงัการกระท าการแทนหรือท่ี
เก่ียวเน่ืองกับองค์กรใดหรือรัฐบาลใด  ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งการส่งผล
ให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตก
อยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
  .ג

หมายถึง 
 

บริษทัหรือนิติบุคคล หรือตวัแทนของบริษทัท่ีให้ความช่วยเหลือใดๆ ซ่ึง
บริษทัได้แต่งตั้ งขึ้ นในเวลาใดๆ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู ้เอา
ประกันภัย ซ่ึงก าหนดไวใ้นข้อตกลงคุ ้มครองท่ีบริษัทออกให้ก่อนการ
เดินทาง 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 
2.1  สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกันภัยน้ีเกิดขึ้ นจากการท่ีบริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ                    
ผูเ้อาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัย และ /หรือ                  
ผูเ้อาประกันภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกันภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงได้ออก
กรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารสรุปสาระส าคญั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้
 ในกรณีท่ีผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ /หรือผู ้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ                
ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึง
ถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกันภยัสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา
ประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิ
บอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยและ /หรือ             
ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 5 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

2.2  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัย และการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกันภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกันเป็นสัญญาประกนัภยั                 

การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยั จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภัย 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั หรือระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะ

ไดรั้บความคุม้ครองเฉพาะการเร่ิมตน้และส้ินสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี  
2.3.1 ความคุ้มครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) 
 การเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย (Inbound) ระยะเวลาท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี

ใหเ้ร่ิมตน้ตั้งแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางถึงประเทศไทย และด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออก
จากประเทศไทย หรือจนกระทัง่ส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุ
ไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี) โดยให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองโดยถูกตอ้งทุกขั้นตอนแลว้เป็น
ส าคญั ทั้งน้ี ระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน 180 วนั  
 2.3.2 ความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) 
 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปีเพื่อคุม้ครองการเดินทางหลายคร้ังโดยใหมี้ระยะเวลาเอาประกนัภยัใน
แต่ละคร้ังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน 180 วนั 
 หากผูเ้อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และ
จ าเป็นตอ้งรับการรักษาอย่างต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่     
ผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
 

2.4  การแจ้งและการเรียกร้องค่าทดแทน    
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่

กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชกัช้า  ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้
บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควร จึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบในทนัทีได้  แต่ไดแ้จ้ง
โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ในการเรียกร้องค่าทดแทน ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ /หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทน
ของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานหรือเอกสารตามท่ีระบุไวภ้ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองแต่ละหมวด
ใหแ้ก่บริษทัภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
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2.5 การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ าเป็นกบัการ
ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของ
บริษทั 
 

2.6  การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่าง
อ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น  
แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้  บริษทัจะรับผิดชดใช้ดอกเบ้ีย
ใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
 

2.7 การช าระเบีย้ประกนัภัยและการคืนเบีย้ประกนัภัย 
2.7.1  เบ้ียประกนัภยัจะถึงก าหนดช าระทนัทีโดยผูถ้ือกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั และ

กรมธรรมป์ระกนัภยัจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยั 
 2.7.2  ในกรณีท่ีเป็นความคุ ้มครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจาก
บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้จะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยัให ้ 
 2.7.3  ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกนัภยั หรือบริษทัต่างสามารถใช้สิทธิ    
ในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ดงัน้ี  
  1) บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   
15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืน
เบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้บงัคบั
แลว้ออกตามส่วน 
  2) ผูเ้อาประกันภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีได้โดยการแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ 
และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืนหลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบั
มาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 
ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 
ร้อยละของ 

เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขในขอ้น้ี ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิกทั้ง
ฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดระหวา่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้

2.8  การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธ์ิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท  และหากผู ้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น                 
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 

2.9  อาณาเขตและกฎหมายที่ใช้บังคับ 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะให้ความคุม้ครองเฉพาะความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น 

ภายใตข้อ้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย 
 

2.10 เง่ือนไขบังคับก่อน 
บริษทัจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือ

ผูเ้อาประกันภยั ผูร้ับประโยชน์  หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญา
ประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 8 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ

หรือที่เกดิขึน้ในเวลา ดังต่อไปนี้ 
3.1  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3.2  สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม  ไม่ว่าจะได้มี

การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล  การนัดหยุดงาน 
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มี
การประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

3.3  การก่อการร้าย  
3.4  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเน่ืองมาจากการ

เผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปด้วย
ตัวเอง 

3.5  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิด                    
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

3.6  ความรับผิดส่วนแรก 
3.7  ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือ

ปราบปราม 
3.8  อาณาเขตท่ียกเว้นความคุ้มครองตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหรือตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ 

ใบรับรองการประกนัภัย (ถ้ามี) 
3.9  ขณะท่ีเกดิขึน้บริเวณแท่นขุดเจาะน ้ามัน อุโมงค์หรือเหมืองใต้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 9 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเว้น เ ง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนด และเอกสารแนบท้าย                 

แห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู ถ้ ือกรมธรรม ์ประก ันภยั  และ/หรือ                           
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยั 
และมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยัเท่านั้น 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 10 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้ งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า  และให้หมายรวมถึง             

การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดย ส้ินเชิง 
และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า 

และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
ความคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์
ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นอย่างกระทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซ่ึง
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกันภัยต้องรักษาตัว
ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และการเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใด   
ก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งัน้ี 

1.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพล

ภาพถาวรส้ินเชิงนั้ นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน        
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย์
ชดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

   บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 11 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกิน
จ านวนเงินดังระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือใบรับรองประกันภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตาม
ข้อตกลงคุ ้มครองน้ีย ังไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลา                    
เอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่

บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต หรือนบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
หรือสูญเสียอวยัวะ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ท่ีก าหนดโดยบริษทั 
 2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี 
 3. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ สายตา 
 4. ใบมรณบตัร (กรณีเสียชีวิต) 
 5. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน และส าเนาบนัทึก
ประจ าวนัของต ารวจ (กรณีเสียชีวิต) 
 6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั (กรณีเสียชีวิต) 
 7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ (กรณีเสียชีวิต) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ
อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุเท่าน้ัน) 

 การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหต ุอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้
1. การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้   

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่  150 
มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับมาจาก
อุบัติเหต ุ

3. การแท้งบุตร 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 12 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

4. ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกทุีกชนิด รวมถึง เจ็ตสกด้ีวย แข่ง สเกต็ ชกมวย โดด
ร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน 

5. ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก าลังขึน้หรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในเคร่ืองบินท่ีมิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร 
และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 

6. ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก าลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าเคร่ืองบิน 
7. ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
8. ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะท่ีถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 13 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

 

ความคุ้มครอง 
 ขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ  ภายใต้ข้อก าหนดของเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุ ้มครอง                       

ของกรมธรรม์ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นอย่างกระทนัหัน
และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซ่ึงเกิดขึ้ นในระหว่างการเดินทางในประเทศไทย  จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควร  ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความ
จ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง  แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองประกนัภยั คืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ทั้งน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการติดตามผลการรักษาต่อเน่ืองหลงัจากท่ีระยะเวลาเอา
ประกนัภยัส้ินสุด จะตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากท่ีระยะเวลาเอาประกนัภยัส้ินสุด บริษทั
ยงัคงคุม้ครองใหโ้ดยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลใหต้ามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัค่าใช้จ่าย
ท่ีคุม้ครอง มีดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าแพทยต์รวจรักษา 
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด  ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  รวมค่าใช้จ่าย                      

ในการแยก จดัเตรียม และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ และ
พยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ รวมถึงค่าแพทยอ่์านผล  ค่าใชจ่้ายในการ
ใชห้รือใหบ้ริการ อุปกรณ์ของใชแ้ละเคร่ืองมือทาง การแพทยน์อกห้องผ่าตดั วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์(เวชภณัฑ ์
1) ค่าห้องผ่าตดั และอุปกรณ์ในห้องผ่าตดั ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษระหว่างท่ีพกัรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล  
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน  

3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจ าเป็นทางการแพทย ์

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกว่า 14 วนั  
5. ค่าหอ้งพกัผูป่้วยหนกั หรือหอ้งผูป่้วยเด่ียวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช

กรรมจดัใหส้ าหรับผูป่้วย และค่าการพยาบาลประจ าวนั   
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอ่ืนใด 

บริษทัจะชดใชค้่ารักษาพยาบาลเฉพาะจ านวนท่ีเกินกวา่จ านวนท่ีเบิกคืนได ้
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 14 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อจ ากดั  
 1. ค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน จ ากดัไม่เกิน วนัละ 10,000 บาท ทั้งน้ี ขอ้จ ากดัน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษา
ในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์
การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

ผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ /หรือผู ้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายใน                  
30 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีไดรั้บการรักษาพยาบาลจากคลินิกโดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 

2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี  
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

 4. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
 5. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั  และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี
รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกันภัยรายอ่ืน  แต่หากผูเ้อา
ประกันภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภยัอ่ืนมาแล้วให้ผูเ้อา
ประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ี
ขาดจากบริษทั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ
อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยเท่านั้น) 
 การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions)  
2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายท่ีเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด 
3. การรักษาตัวเพ่ือพักผ่อนหรือเพ่ืออนามัย การนวดเพ่ือสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ           

ค่าตรวจรักษาใดท่ีมิได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
4. การรักษาโรคหรือภาวะท่ีเกี่ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทาง

พนัธุกรรม 
5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 15 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

6. การรักษาใดๆ ท่ีเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร 
7. กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยการพูด (Speech 

Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 
8. ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพ่ือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการ

บูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม หรือ ค่ารักษาพยาบาลส าหรับ
การรักษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 

9. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่วกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเกดิขึน้เพ่ือหวังผลก าไรจากกรมธรรม์ประกนัภัย 
10. การรักษาเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพ่ือแก้ไขความ

บกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งท่ีจ าเป็นต้องกระท าอัน
เป็นผลจากการเกดิอุบัติเหตุ เพ่ือให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลบัมาท างานได้อย่างเดิม 

11. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีเกดิจากแพทย์ท่ีเป็นผู้เอาประกนัภัยเองหรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ
ผู้เอาประกนัภัย 

12. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง การถูกสัตว์ท าร้าย 
และวัคซีนป้องกนับาดทะยักภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 

13. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
14. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย 

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึน้หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 
หรือเคร่ืองร่อน 

15. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
16. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือ

หลบหนีการจับกุม 
17. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ันในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

18. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จด
ทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 

19. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยก าลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 16 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

20. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน
หลงัเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงัเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเส่ือม 
(Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก  (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis 
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจาก
อุบัติเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 17 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศภูมิล าเนา 

 

ความคุ้มครอง 
 ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์
ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นอยา่งกระทนัหันและไม่สามารถ
คาดการณ์ไดซ่ึ้งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัและจ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบั
ความจ าเป็นตามความเห็นหรือค าแนะน าของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของบริษทัท่ีไดรั้บมอบ
อ านาจ เพื่อท าการรักษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสมหรือเพื่อน าผูเ้อาประกันภัยกลับภูมิล าเนา บริษทัจะรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยตามท่ี บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจเรียกเก็บ
กบับริษทั 

วิธีของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินน้ีถูกก าหนดโดย บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรือตวัแทนผูมี้
อ านาจของ บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจซ่ึงอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ 
หรือวิธีการขนส่งอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม การตดัสินใจทั้งหลายเก่ียวกบัวิธีการรูปแบบของการเคล่ือนยา้ยและจุดหมาย
ปลายทางจะไดรั้บการด าเนินการโดยบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจและ
อยูบ่นพื้นฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น 

ความคุม้ครองค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดน้ีเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการบริการซ่ึงก าหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดย บริษทั
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจ ส าหรับการขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เกิดขึ้นตามความ
จ าเป็นซ่ึงเป็นผลของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศภูมิล าเนาของผูเ้อา
ประกนัภยัตามลกัษณะท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศภูมิล าเนา 
 ใหผู้ถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั ด าเนินการและส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนดงัต่อไปน้ี 
 1. ในกรณีผูเ้อาประกนัภยับาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในถ่ินทุรกนัดาร ผูเ้อาประกนัภยัควรติดต่อแพทยท์อ้งถ่ินเพื่อท า
การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ (First Aid) หลงัจากนั้นทาง บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ จะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีในการเคล่ือนยา้ย
และประสานงานกบัแพทยส์ าหรับการรักษาในขั้นต่อไป 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการ
เคล่ือนย้ายกลบัประเทศภูมิล าเนาเท่านั้น) 
 การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือ
การเคล่ือนย้ายกลบัประเทศภูมิล าเนา อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 18 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการท้ังปวงท่ีผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบท่ีจะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีรวมอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการบริการใดๆ ท่ีไม่ได้รับการอนุมัติและจัดการโดย บริษัทท่ีได้รับมอบอ านาจหรือผู้แทนผู้มี
อ านาจของบริษัทท่ีได้รับมอบอ านาจเว้นแต่ว่าผู้เอาประกนัภัย หรือผู้ร่วมเดินทางของผู้เอาประกนัภัยไม่สามารถแจ้ง
ต่อ บริษัทท่ีได้รับมอบอ านาจและมีเหตุผลอันสมควร ส าหรับค่าใช้จ่ายเกินสมควรท่ีเกิดขึน้และไม่สามารถควบคุม
ได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในท่ีใดท่ีหน่ึง ในกรณีนี้บริษัทสงวนสิทธิการชดใช้เงินท่ีผู้เอาประกันภัยได้
ส ารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นส าหรับการบริการท้ังหลายเหล่านั้น เป็นไปตามค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกนั ในสภาวการณ์เช่นน้ันท่ี บริษัทท่ีได้รับมอบอ านาจก าหนด และมีจ านวนเงินสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภัยตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัยและ/หรือใบรับรองการประกนัภัย 

3. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเช้ือไวรัส HIV และโรคอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัโรคเอดส์ 
4. กามโรค หรือโรคใดๆ ท่ีติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 19 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนา 

 

ความคุ้มครอง 
 ขณะท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์
ประกันภยั หากผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นอย่าง
กะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ไดภ้ายในระยเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายในการท าศพ และค่าใชจ่้าย
อ่ืนท่ีจ าเป็นในการจดัการเก่ียวกบัศพ ไดแ้ก่ ค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานท่ีท่ีเสียชีวิต ค่าใชจ่้ายใน
การส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยักลบัภูมิล าเนาท่ีด าเนินการโดยบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจ
ของบริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจ ท่ีได้รับมอบอ านาจจากบริษทัและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษทั ทั้งน้ีไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนา 
 ให้ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัด าเนินการและส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย
สินไหมทดแทนดงัต่อไปน้ี 
  1. ติดต่อและรีบแจง้บริษทัฯ หรือบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจทราบโดยไม่ชกัชา้ หลงัจากนั้นทาง บริษทัท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจจะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการส่งศพกลบัภูมิล าเนา 
  2. ใหผู้รั้บประโยชน์หรือญาติหรือผูเ้ก่ียวขอ้งรวบรวมเอกสารท่ีจ าเป็นในการเรียกร้องค่าไหมทดแทนในกรณีท่ี
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตใหค้รบถว้นส่งบริษทัภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเสียชีวิต 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนาเท่านั้น) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศอัน

เกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการท้ังปวงท่ีบุคคลอ่ืนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัย หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ   

ท่ีรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จัดการเดินทาง หรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบ 
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ือการขนส่งศพของผู้เอาประกันภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติ และจัดเตรียมการโดยบริษัทท่ีได้รับมอบ

อ านาจ 
3. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเช้ือไวรัส HIV และโรคอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัโรคเอดส์ 
4. กามโรค หรือโรคใดๆ ท่ีติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 20 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเย่ียมผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาล 

 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้อาประกันภัยและบิดา 

มารดา ของคู่สมรส 
บรรลุนิติภาวะ หมายถึง การมีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ 

 

ความคุ้มครอง 
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในใน

ประเทศไทยติดต่อกนันานเกิน 5 วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัท าให้ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยกลบัภูมิล าเนาได้และ 
ไม่มีสมาชิกของครอบครัวท่ีบรรลุนิติภาวะอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยัในประเทศไทย  

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเฉพาะค่าเดินทางโดยเคร่ืองบินชั้นประหยดั ค่าเดินทางโดยรถไฟชั้นหน่ึงหรือค่าเดินทาง
ทางเรือ ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงรวมทั้งจ่ายค่าท่ีพกัและค่าอาหารสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั ใหแ้ก่สมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัสูงสุด 
2 คน ทั้งน้ีสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรอง
การประกนัภยั เพื่อใหส้มาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัไดไ้ปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัในประเทศไทย 

บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะเป็นผูด้  าเนินการจดัหาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั ตัว๋รถไฟชั้นหน่ึง หรือตัว๋
เรือโดยสารรวมทั้งจ่ายค่าท่ีพกัและค่าอาหารส าหรับสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัจ านวนสูงสุดไม่เกิน        
2 คน ในการเดินทางไปเยี่ยมไข้และบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะชดเชยค่าใช้จ่ายส าหรับการตอ้งอยู่เพื่อการเยี่ยมไขน้ี้
จนกว่าผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บการรับรองโดยแพทยว์่าสามารถเดินทางกลบัภูมิล าเนาไดสู้งสุดไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัสูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

เง่ือนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเย่ียมผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาล
เท่านั้น) 
1. สภาพทางการแพทยข์องผูเ้อาประกนัภยัท าใหไ้ม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้ตามค าสั่งจากแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาระบุห้าม

เคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยั 
2. ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีสมาชิกของครอบครัวท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้อยูก่บัผูเ้อาประกนัภยั ณ ขณะท่ีตอ้งเขา้รับการรักษา

ตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 21 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทาง 

 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
การบาดเจ็บสาหัสหรือ
การเจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว ตอ้งไดรั้บการรักษาโดยแพทยท่ี์
มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรือการ
เจ็บป่วยรุนแรงนั้น เป็นผลให้ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว
ไดรั้บการรับรองโดยแพทยว์่าเป็นอนัตรายต่อชีวิต และไม่สมควรท่ีจะเดินทาง
หรือเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางนั้น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัและบิดา มารดา 
ของคู่สมรส 

 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเกิดขึ้นภายใน    

30 วนั ก่อนวนัออกเดินทาง (ยกเวน้สาเหตุตามขอ้ 3) อนัมีสาเหตุมาจาก 
1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกันภัย และ/หรือสมาชิกของ

ครอบครัว ซ่ึงเป็นเหตุท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการได ้
2. การเกิดการนดัหยุดงานขึ้นโดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั ท าใหไ้ม่สามารถเดินทางตามก าหนดการได ้
3. เม่ือท่ีพกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัถาวรไดรั้บความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม ้น ้าท่วม

หรือภยัธรรมชาติคลา้ยกัน ได้แก่ พายุไตฝุ้่ น สึนามิ แผ่นดินไหว ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวนัออกเดินทางท าให้ผูเ้อา
ประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามก าหนดเวลาได ้

4. ไดรั้บหมายเรียกใหเ้ป็นพยานท่ีศาล หรือไดรั้บหมายบงัคบัจากศาล 
บริษทัจะชดใช้ค่าใชจ่้ายแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของการเล่ือนหรือการบอกเลิก

การเดินทางท่ีเกิดขึ้นหลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัแลว้ ไดแ้ก่ เงินมดัจ าค่าเดินทาง ค่าซ้ือตัว๋ล่วงหนา้ และ/
หรือค่าท่ีพกั ค่าอาหารท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหน้า เฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงไม่ไดรั้บการชดใช้
จากแหล่งอ่ืน และเป็นผลต่อเน่ืองจากการเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทางก่อนวนัเร่ิมตน้การเดินทางและ/หรือ
ค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย ความคุม้ครองน้ีจะมีผลบงัคบัเฉพาะเม่ือผูเ้อาประกนัภยัได้เอา
ประกนัภยัก่อนไดท้ราบเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทางนั้น 

ส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง ความคุม้ครองให้เร่ิมตน้ ณ วนัท่ี   
ผูเ้อาประกนัภยัซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ  



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 22 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีแลว้ กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี
ถือเป็นอนัส้ินสุดความคุม้ครอง 
การเรียกร้องผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทาง 

ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    
นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการเล่ือนหรือบอกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากการบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วย

รุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว 
6. ส าเนาใบมรณบตัร ในกรณีท่ีตอ้งการเล่ือนหรือบอกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั 

และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว 
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทางเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง อันเกิด
จากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆท่ีเกดิจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล 
2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการช าระหนีสิ้น หรือการขาดการช าระหนีข้องบริษัทจัดการท่องเท่ียวหรือผู้ท า

การขนส่งอนัเป็นสาเหตุให้มีการบอกเลกิการเดินทาง 
3. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนท่ียังมีผลบังคับ หรือโครงการ

ของรัฐบาล หรือการท่ีจะได้รับการชดใช้จากแหล่งอ่ืน ได้แก่ โรงแรม สายการบิน บริษัทจัดการท่องเท่ียว หรือ
ผู้ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเกีย่วกบัการเดินทาง อาหาร และที่พกั 

4. กามโรค หรือโรคใดๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเช้ือไวรัส 
HIV และโรคอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัโรคเอดส์ 

5. การท าประกันภัยนี้ภายในเวลาต ่ากว่า 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัส
จากอุบัติเหตุของผู้เอาประกนัภัยหรือสมาชิกของครอบครัว) 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 23 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

6. การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากสถานะทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแผนการเดินทางของผู้เอา
ประกนัภัยหรือสมาชิกของครอบครัว 

7. การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากโรคทางจิต หรืออาการทางจิตทุกชนิด 
8. การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทางท่ีผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกันภัยนี ้
9. การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย(Pre-existing Conditions) 
10. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกิจ ภาระผูกพันทางธุรกิจ หรือหน้าท่ีความผูกพันของผู้เอาประกันภัย หรือ

สมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกนัภัย 
11. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 
12. การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทางเน่ืองจากการกระท าท่ีผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยถูก

ด าเนินคดีอาญา 
13. การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทางท่ีผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว หรือผู้จัดการทัวร์ หรือ      

ผู้ให้บริการขนส่งหรือท่ีพักในทันทีท่ีทราบว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องเล่ือนหรือบอกเลิกการเดินทางท่ีจัดเตรียมไว้ 
เว้นแต่พสูิจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีกระท า
ได้แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 24 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวันเดินทาง 

 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
การบาดเจ็บสาหัสหรือ
การเจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถึง ผูเ้อาประกันภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว ตอ้งได้รับการรักษาโดย
แพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหัส 
หรือการเจ็บป่วยรุนแรงนั้นเป็นผลให้ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของ
ครอบครัวไดรั้บการรับรองโดยแพทยว์่าเป็นอนัตรายต่อชีวิต และไม่สมควร
ท่ีจะเดินทางหรือเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางนั้น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้อาประกันภัยและบิดา 
มารดา ของคู่สมรส 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดช้ าระไปส าหรับค่าใชจ่้ายในการ

เดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั และ/หรือค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามมาจาก
การท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัภูมิล าเนาก่อนก าหนดเน่ืองจาก 

1. ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยรุนแรง และแพทยแ์นะน าใหเ้ดินทางกลบั 
2. สมาชิกของครอบครัว เสียชีวิตหรือไดรั้บการบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยรุนแรงโดยไม่คาดหมาย 
3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่ น สึนามิ หรือแผ่นดินไหว ท าให้ผูเ้อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตาม

ก าหนดการต่อไปได ้
4. การนดัหยดุงาน การจลาจล การก่อความวุน่วายทางการเมืองท่ีไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ผูเ้อาประกนัภยั หรือ 
5. การถูกกกัด่านกกักนัเช้ือโรคตามค าแนะน าของแพทย ์
 

บริษทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั ส าหรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นโดยทางเคร่ืองบิน ทางบก หรือ
ทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยดัในกรณีท่ีเป็นไปได)้ หรือค่าท่ีพกัท่ีเกิดขึ้น และการสูญเสียค่าเดินทาง และ/หรือค่าท่ีพกั
ท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ หรือท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งถูกริบมดัจ า หลงัจากเร่ิมตน้การเดินทาง อนัเป็นผลมาจากสาเหตุขา้งตน้ 
ทั้งน้ี ให้รวมถึงค่าใชจ่้ายใดท่ีเกิดขึ้นจากการขยายเวลาการเดินทางเน่ืองจากถูกกกัด่านกกักนัเช้ือโรคตามค าแนะน าของ
แพทย ์

 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 25 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

การเรียกร้องผลประโยชน์การลดจ านวนวันเดินทาง  
ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการลดจ านวนวนัเดินทาง เน่ืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง

ของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว 
6. ส าเนาใบมรณบัตร ในกรณีท่ีต้องการลดจ านวนวนัเดินทาง เน่ืองจากการเสียชีวิตของ  ผูเ้อาประกันภัย         

และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว 
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การลดจ านวนวันเดินทางเท่านั้น) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การลดจ านวนวันเดินทาง อันเกิดจากหรือ

สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. การลดจ านวนวันเดินทางเน่ืองจากผู้เอาประกนัภัยมีความผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต โรคในระบบเส้นประสาท 
2. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเช้ือไวรัส HIV และโรคอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัโรคเอดส์  
3. กามโรค หรือโรคใดๆ ท่ีติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
4. การลดจ านวนวันเดินทางเน่ืองจากเหตุใดๆ ท่ีผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกนัภัยนี้ 
 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 26 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าในการเดินทาง 

 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครอง หากก าหนดการเดินทางโดยเคร่ืองบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟของ     

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งล่าชา้ออกไปจากก าหนดการเดินทางตามปกติท่ีระบุไวใ้นตารางการเดินทางเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย  
6 ชัว่โมงติดต่อกนั ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั อนัเน่ืองมาจาก  

1. สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการขนส่งทางเคร่ืองบิน หรือเรือเดิน
สมุทร หรือรถไฟเล่ือนการเดินทางออกไป เพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 

2. การบกพร่อง หรือการท างานผิดพลาด การช ารุดเสียหาย การขดัขอ้งของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของ
เคร่ืองจกัรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ 

3. การประทว้ง หรือการนดัหยดุงาน ของลูกจา้งผูป้ระกอบการขนส่งทางเคร่ืองบิน หรือของท่าอากาศยาน  หรือ
ของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ 

 

ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแสดงหลกัฐานท่ีระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า ท่ีออกโดยผูข้นส่งโดย
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับการเดินทางล่าชา้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยั ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับการเดินทาง
ล่าชา้ทุกๆ 6 ชัว่โมง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรอง
การประกนัภยั 

ทั้งน้ี ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ในการเดินทางส าหรับผูเ้อาประกนัภยัเป็นบุคคลท่ีเดินทางเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรไทย ความคุม้ครองใหเ้ร่ิมตน้ตั้งแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากท่ีอยูอ่าศยัเพื่อการเดินทางนั้น  

 

การเรียกร้องผลประโยชน์การล่าช้าในการเดินทาง 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. หนังสือรับรองจากผูท่ี้มีอ านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้น พร้อมระบุวนัท่ีเกิดเหตุ เหตุผล และ
ระยะเวลาท่ีล่าชา้ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 27 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าในการเดินทางเท่านั้น) 
การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าในการเดินทางอนัเกดิจากหรือสืบเน่ือง

จากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. การท่ีผู้เอาประกนัภัยไม่ไปรับการตรวจบัตรโดยสารก่อนขึน้เคร่ืองบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ตามเวลาท่ีก าหนด

ในรายละเอียดของการเดินทางท่ีได้ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัย และไม่สามารถน ามาซ่ึงหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์
อกัษรจากบริษัทขนส่งหรือตัวแทนท่ีรับผิดชอบในส่วนของจ านวนช่ัวโมงท่ีเกดิการล่าช้าและเหตุของการล่าช้าน้ัน 

2. การนัดหยุดงานหรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่งทางเคร่ืองบิน หรือของท่าอากาศยาน 
หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ท่ีเกดิขึน้อยู่ก่อนวันท่ีผู้เอาประกนัภัยซ้ือการประกนัภัย 

3. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยค าส่ังหรือค าแนะน าจากหน่วยงานควบคุมท่ีเกี่ยวข้องหรือ
จากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ 

4. การท่ีผู้เอาประกนัภัยมาถึงสนามบินหรือท่าเรือ หรือชานชาลารถไฟ ล่าช้ากว่าเวลาตรวจบัตรโดยสารก่อนขึน้เคร่ือง 
(เว้นแต่การเดินทางมาล่าช้าน้ันเกดิจากการนัดหยุดงานหรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่ง
ทางเคร่ืองบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ) 

5. ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐบาล การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางท่ีจองไว้ รวมถึง ความผิดพลาด 
การละเลย หรือการผิดสัญญา โดยผู้ให้บริการท่ีเป็นส่วนหน่ึง ส่วนใดของการเดินทางท่ีจองไว้หรือไม่ว่าจะโดย
บริษัทตัวแทนท่องเท่ียวหรือผู้จัดทัวร์ท่ีเป็นผู้จองการเดินทางนั้น 

6. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดินทางผู้เอาประกนัภัย 
7. ความเสียหายท่ีผู้เอาประกันภัยไม่มีหนังสือแจ้งจากสายการบิน บริษัทรถไฟ หรือบริษัทเดินเรือสมุทร หรือผู้แทน

จ าหน่ายบัตรโดยสารระบุถึงสาเหตุการล่าช้า และระยะเวลาของการล่าช้าของผู้ขนส่ง 
8. ผู้เอาประกันภัยท่ีมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว/ผู้จัดทัวร์หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือท่ีพัก ในทันทีท่ีทราบว่ามี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องเดินทางล่าช้าจากตารางการเดินทางท่ีจัดเตรียมไว้เว้นแต่พสูิจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึง
ไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีกระท าได้แล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 28 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถึงล่าชา้ในระหวา่งระยะเวลาเอา
ประกนัภยั เน่ืองจากสายการบินหรือผูข้นส่งไดส่้งไปผิดสถานท่ี หรือสูญหายชัว่คราว 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเป็นจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยัและ/หรือ ใบรับรองการ
ประกนัภยั ต่อการล่าช้าทุกๆ 6 ชัว่โมงเต็ม นับจากเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางในประเทศไทยตาม
ก าหนดการการเดินทางจนกระทัง่ไดรั้บส่งมอบกระเป๋าเดินทางโดยจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั  

ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของ
กระเป๋าเดินทาง และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์น
ส่วนตวั (ถา้มี) พร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัได ้

หนา้ท่ีในการรักษาสิทธิของบริษทัเพื่อการรับช่วงสิทธิ โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าทุก
อย่างเท่าท่ีจ าเป็นหรือเท่าท่ีบริษทัจะร้องขอให้ท าตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั
เพื่อรักษาสิทธิของบริษทัในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 

 

การเรียกร้องผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
  ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
3. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 29 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางอันเกิดจาก หรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รายงานทันทีต่อสายการบินพาณิชย์หรือผู้ขนส่ง ถึงการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางน้ัน 
2. การถูกยึดทรัพย์ ริบทรัพย์ การกักกัน หรือการถูกควบคุมโดยศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือเจ้าหน้าท่ี

สนามบินหรือทางราชการหรือต ารวจประจ าประเทศนั้นๆ 
3. การท่ีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจัดหาหนังสือยืนยัน หรือจดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากสายการบิน หรือ

ผู้รับขนส่ง ณ วันและเวลาท่ีได้รับกระเป๋าเดินทางในท่ีล่าช้าน้ันคืน 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 30 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 

 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยัท่ีน าติดตวัไปดว้ยในการเดินทาง 
ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใช้ท่ีใช้ประจ าในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปจะไม่น าติดตัวไป

ในขณะเดินทาง ได้แก่ เส้ือผา้ท่ีไม่จ าเป็นส าหรับการเดินทาง เคร่ืองครัว 
เคร่ืองอ านวยความสะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 

ของท่ีระลกึ หมายถึง ส่ิงของท่ีเป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานท่ี หรือส่ิงต่างๆ 
ท่ีจ าหน่าย หรือใหเ้ป็นท่ีระลึก 

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึง ไมก้อลฟ์ และถุงใส่ไมก้อลฟ์หรือรถลากถุงกอลฟ์ 
เคร่ืองประดับ หมายถึง ส่ิงของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จ้ี และนาฬิกาท่ีสวมใส่

เป็นเคร่ืองประดบัตามร่างกาย 
ส่ิงของภายในบ้าน หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงติดตั้ งตรึงตรา เส้ือผ้า และทรัพย์สินส่วนตัวของผู ้เอา

ประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว หรือคนรับใช้ในบา้นท่ีอาศยัอย่าง
ถาวรอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ยกเวน้ โฉนด พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้
เงิน เช็ค เช็คเดินทาง หลกัทรัพย ์เอกสารทุกประเภท เงินสด ธนบตัร 

ส่ิงของมีค่า หมายถึง เคร่ืองประดับท าด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอ่ืนๆ ผ้าขนสัตว์ นาฬิกา 
และอญัมณี หรือหินมีค่า 

 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวั

ของผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัน าติดตวัไปด้วยและได้รับการสูญเสียหรือความเสียหายภายในระยะเวลาเอา
ประกนัภยั ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ขณะท่ีกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษทั      
ผูข้นส่ง  หรือสายการบิน การสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่าน้ีตอ้งได้รับการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่าย
บริหารของโรงแรมนั้น หรือฝ่ายบริหารของบริษทัผูข้นส่งนั้น หรือ 

2. เป็นผลจากบุคคลใดๆ กระท าการในลกัษณะเป็นการบงัคบัอย่างรุนแรง หรือโดยข่มขู่ หรือขู่เข็ญผูเ้อา
ประกนัภยัเพื่อเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวันั้น และการสูญเสียหรือความเสียหายนั้น  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
แจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากท่ีเกิดเหตุนั้นการเรียกร้อง
ใหช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนตอ้งมีบนัทึกประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเช่นวา่นั้น 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 31 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี หักดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) ส าหรับการสูญเสียหรือ
ความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผูเ้อาประกันภัย ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยและ
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัตามระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไวต้ามหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการ
ประกนัภยั ซ่ึงบริษทัจะชดใชใ้หด้งัน้ี 

1. บริษทัจะชดใช้การสูญเสียหรือความเสียหายของส่ิงของไม่เกินจ านวนเงินต่อช้ิน คู่ หรือชุด ทั้งน้ีไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั 

2. บริษทัอาจเห็นควรให้ชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม 
ในกรณีท่ีส่ิงของนั้นๆ มีอายไุม่เกิน 1 ปี 

3. บริษทัอาจชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ซ่ึงบริษทัจะ
หกัค่าเส่ือมราคาเม่ือเป็นท่ียอมรับกนัวา่มีการสึกหรอ และเส่ือมราคาในกรณีท่ีส่ิงของนั้นๆ มีอายเุกิน 1 ปี 
เง่ือนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า
เดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้น) 
1. ผูเ้อาประกันภัยต้องแจ้งการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ   

อากาศยาน เรือ หรือยานพาหนะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก าลงัเดินทาง และไดรั้บหลกัฐานการแจง้การสูญเสียหรือความ
เสียหายเป็นหนงัสือจากผูมี้อ  านาจของยานพาหนะนั้นๆ เวน้เสียแต่ว่าไม่อาจจะกระท าการดงักล่าวได ้เน่ืองจากเหตุ
จ าเป็นหรืออยูใ่นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและท าใหท่ี้ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได ้

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าการอนัสมควรทั้งปวง เพื่อป้องกนัรักษาและคุม้ครองทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั และถา้
หากทรัพยสิ์นท่ีว่านั้นสูญหายหรือเสียหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เจา้หนา้ท่ีโรงแรม บริษทั
ขนส่ง หรือผูมี้อ านาจของท่ีท าการสถานีขนส่งปลายทางอยา่งทนัทีอีกดว้ย 

3. ในกรณีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยั
เพื่อใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไปแลว้ใน
การน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อ
ป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นวา่นั้น และจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อบริษทั 

4. ผูเ้อาประกันภัยต้องด าเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน เพื่อให้กระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตัวของผูเ้อา
ประกนัภยัไดรั้บการดูแลตามสมควร 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 32 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษทั      

ผูข้นส่ง หรือสายการบิน กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรม
หรือบริษทัผูข้นส่ง หรือสายการบิน 

  5. รายการและราคาของท่ีสูญเสียหรือเสียหาย 

 6. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 

 7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ
อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า
เดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัยและ/หรือใบรับรอง

การประกนัภัย (ถ้ามี) 
2. สัตว์ ยานพาหนะท่ีเดินด้วยเคร่ืองจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะน้ันด้วย) รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ 

ยานพาหนะอ่ืนใด สกีหิมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ เคร่ืองประดับมีค่า เช่น เพชร ทอง เงิน รวมถึงเคร่ืองทอง 
เคร่ืองเงินท้ังปวง คอนแท็คเลนส์ เก้าอีม้ีล้อส าหรับคนพกิาร ฟันปลอม ขาแขนปลอม ใบหุ้น เอกสารการเดินทางเช่น 
หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเท่ียว บัตรโดยสารในการเดินทาง กระเป๋าถือหรือ
กระเป๋าท่ีมีลักษณะการใช้โดยท่ัวไปมิใช่อย่างกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือ
ของท่ีระลกึ แว่นตา อาหาร หรืออาหารเสริม อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา(รวมอุปกรณ์ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) รวมถึง
อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด 

3. การสูญเสียหรือความเสียหายท่ีมีสาเหตุมาจากการสึกหรอ การเส่ือมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกินหรือแทะ สัตว์ท่ี
ชอบท าลายพืช ได้แก่ หนู หรือ การเส่ือมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากผู้เอาประกันภัย
ด าเนินการใดๆ เพ่ือท าการซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ท่ีเช่า หรือให้เช่า 
5. การยึดทรัพย์ หรือการกักกันทรัพย์ภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์โดยรัฐบาลการขนส่ง สินค้าผิดกฎหมาย 

หรือกระท าการอ่ืนใดที่ขัดต่อกฎหมาย 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 33 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

6. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินท่ีได้รับการชดใช้จากแหล่งอ่ืน ได้แก่ ทรัพย์สินท่ีเอา
ประกนัภัยภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยอ่ืน การได้รับการชดใช้จากโรงแรม หรือบริษัทขนส่ง หรือสายการบิน เว้นแต่
เฉพาะจ านวนค่าใช้จ่ายท่ีเกินกว่าจ านวนท่ีเบิกคืนได้ บริษัทจะชดใช้ให้แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดท่ี
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือใบรับรองการประกนัภัย 

7. การสูญเสียกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกนัภัยท่ีส่งไปล่วงหน้า หรือของท่ีระลกึ และส่ิงของท่ี
ส่งทางพสัดุไปรษณีย์หรือส่งทางเรือโดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกันภัย 

8. การท่ีผู้เอาประกันภัยลืมกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในยานพาหนะใดๆ หรือสถานท่ีสาธารณะ หรือการ
สูญเสียหรือความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตาม
สมควรเพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น 

9. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า 
10. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลท่ีบันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือส่ิงอ่ืนใดใน

ท านองเดียวกนั 
11. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
12. ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีผู้เอาประกนัภัยสามารถเรียกร้องจากผู้ขนส่งหรือสายการบินได้ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 34 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 

 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 

เอกสารการเดินทาง หมายถึง หนงัสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขบัขี่ ตัว๋เดินทาง หรือตัว๋ท่องเท่ียว บตัรโดยสาร
ในการเดินทาง 

บัตรโดยสารในการ
เดินทาง 

หมายถึง บตัรโดยสารท่ีผูโ้ดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผูใ้ห้บริการขนส่งทางบก ทางน ้ า 
หรือทางอากาศ ซ่ึงด าเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพื่อการขนส่งอยา่งถูกตอ้ง 

ลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 
โจรกรรม หมายถึง การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะ โดยบุคคลใดๆ ซ่ึงได้เขา้ไปหรือออกจาก

สถานท่ีท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั โดยการใชก้ าลงัอยา่งรุนแรง และท าใหเ้กิด
ร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานท่ีท่ีเก็บทรัพย์สินท่ีเอา
ประกนัภยั จากการใช้เคร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์
หรือการปล้นทรัพย์ รวมทั้ งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ
พยายามกระท าดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั้ นจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยก์ารพาทรัพยน์ั้นไป หรือให้ยื่นให้
ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือยดึถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือให้
พน้จากการจบักุม 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระท าความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
 

ความคุ้มครอง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีเกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั ส าหรับค่าใชจ่้ายในการขอท าเอกสารการเดินทาง
ใหม่ ค่าเดินทางและค่าท่ีพกัท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อจดัหาเอกสารการเดินทางใหม่ทดแทน เอกสารการเดินทางท่ีสูญหาย
เน่ืองจากผูเ้อาประกันภยัถูกลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์หรือโจรกรรม หรือภยัธรรมชาติ (เช่น พายุไตฝุ้่ น  สึนามิ 
แผน่ดินไหว เป็นตน้) ขณะท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีมีอ านาจในทอ้งท่ีเกิดเหตุภายใน    
24 ชัว่โมง นบัจากท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น และการเรียกร้องค่าชดเชยจะตอ้งมีบนัทึกประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 35 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง อันเกิดจาก

หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้
1. ในกรณีท่ีไม่มีการรายงานการสูญหายท่ีเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีมีอ านาจในท้องท่ีเกิดเหตุ ภายใน 24 ช่ัวโมง

ภายหลงัจากเกดิเหตุ และ/หรือ ไม่มีบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2. ในกรณีท่ีการสูญหายท่ีเป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรักษา และ

ป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือความปลอดภัยของเอกสารการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีค่าขอเอกสารการเดินทาง ส าหรับประเทศท่ีไม่อยู่ในแผนการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 
4. การสูญหายท่ีไม่ทราบสาเหตุ 
5. การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้   

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่  150 
มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

6. ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
7. ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะท่ีถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 
8. การสูญหายเน่ืองจากอตัราแลกเปลีย่น หรือค่าเส่ือมราคาของเอกสารน้ัน 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 36 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ซ่ึงไม่ใช่ญาติท่ีพกัอาศยัอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้ง และหุน้ส่วนของ  

ผูเ้อาประกนัภยั 
 

ความคุ้มครอง 
การประกันภยัน้ีให้ความคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัเน่ืองจาก

อุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นในภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือใบรับรอง
การประกนัภยั โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนความเสียหายท่ีแทจ้ริง หักดว้ยดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 
แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกันภัย 
ส าหรับผลของความเสียหายดงัต่อไปน้ี 

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 

เง่ือนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงชดใช้ หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือการกระท าอนั

ก่อใหเ้กิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไม่ไดรั้บการยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 37 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากหรือ

สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ

ใบรับรองการประกนัภัย (ถ้ามี) 
2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือท่ีอยู่ในความครอบครอง หรือการ

ควบคุมตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
3. การสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกีย่วกบัความรับผิด ซ่ึงถือเอาสิทธิตามสัญญา 
4. การสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยซ่ึงกระท าโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรือการกระท าท่ีผิด

กฎหมาย 
5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีอาญา 
6. ผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมในการแข่งรถแรลลี ่
7. ค่าเสียหายท่ีก าหนดขึน้เพ่ือลงโทษเป็นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวีคูณ 
8. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ท่ีเช่า หรือให้เช่า 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 38 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบัตรเครดิต 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
บัตรเครดิต   หมายถึง  บตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือบตัรเอทีเอม็ของผูเ้อาประกนัภยั ใหร้วมถึงบตัรเสริมดว้ย 
  

ความคุ้มครอง  
การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองการสูญเสียทางการเงินซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการสูญหายหรือการถูกขโมยของ

บตัรเครดิต ซ่ึงเกิดขึ้นในระหวา่งการเดินทางในประเทศไทย 
บริษทัฯ จะจ่ายค่าทดแทนส าหรับการเสียหายทางการเงินซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการสูญหายหรือการถูกขโมย

ของบตัรเครดิต ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางในประเทศไทยและผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้
จากผูรั้บผิดชอบหรือการประกนัภยัประเภทอ่ืนใหต้ามจ านวนความเสียหายท่ีแทจ้ริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก(ถา้มี) 

ทั้งน้ีผูเ้อาประกันภยัจะต้องแจ้งการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวแก่บริษทัผูใ้ห้บริการบัตรเครดิตนั้นๆ 
ภายใน 6 ชัว่โมงหลงัการเกิดเหตุ รวมถึงการแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีอ านาจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุภายใน  24 ชัว่โมงนบั
จากเวลาท่ีเกิดเหตุนั้น  

 

การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดต่อบัตรเครดิต 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั  
2.  ส าเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือ หลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั  
3.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั  
4.  ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ  
5.  ใบแสดงรายการค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตของผูเ้อาประกนัภยั  
6.  เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ
อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 39 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบัตรเครดิตเท่านั้น) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบัตรเครดิตอันเกิดจาก หรือ

สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรอง

การประกนัภัย (ถ้ามี) 
2. หากบัตรเครดิตถูกขโมยโดยบุคคลภายในครอบครัวของผู้เอาประกนัภัย 
3. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวาย

ทางการเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 40 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

หมวดท่ี 5 เอกสารแนบท้าย  
ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยดังต่อไปน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรม์ประกันภยัให้ใช้ขอ้ความใน

เอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ีแทน  
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 41 จาก 41 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

เอกสารแนบท้ายขยายระยะเวลาอตัโนมัติ 
(ส าหรับใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ 

(ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online))) 
 

รหัสบริษัท 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                            วนัท าเอกสาร 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั   ตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั   ตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั :              วนั      เร่ิมตน้วนัท่ี               เวลา            น.   ส้ินสุดวนัท่ี                   เวลา            น. 
เบ้ียประกนัภยั  บาท ภาษี  บาท อากรแสตมป์ บาท รวม                บาท 

 

 เป็นท่ีตกลงกนัว่าถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภยั    
ให้ใช้ขอ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย
ยงัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
“เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได้” หมายถึง สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทาง ภัยธรรมชาติ          

ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบินกรณีเคร่ืองยนตเ์คร่ืองบินขดัขอ้ง การเปล่ียนขนาดของเคร่ืองบิน เอกสารการเดินทางสูญ
หาย กรณีบุคคลผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ใหข้ึ้นเคร่ืองเน่ืองจากเท่ียวบินเต็ม หรือเน่ืองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทาง
ร่างกายท่ีเกิดขึ้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
การขยายระยะเวลาอตัโนมัติ 

เป็นท่ีตกลงกนัว่า ภายในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว
ขา้งตน้ ไดข้ยายความคุม้ครองถึงช่วงระยะเวลาเอาประกนัภยัในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีตอ้งล่าชา้ออกไป เน่ืองจาก
มีเหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได ้อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยัไดบ้งัเกิดขึ้น โดยบริษทัจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้ความคุ ้มครองจนกระทัง่การเดินทางในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกันภยั
ส้ินสุดลง โดยไม่คิดเบ้ียประกันภยัหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ทั้งน้ี ไม่เกินจ านวนวนัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั 

 
 
 
 

 


