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สรปุความคุ้มครองประกนัภยัการเดินทางส าหรบัศึกษาต่อต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุความคุ้มครอง 
จ านวนเงินผลประโยชน์ 

Platinum Premier Basic 
1. ผลประโยชน์ชดเชยค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุติัเหตแุละเจบ็ป่วย 
คุม้ครองการเจบ็ปว่ยรวมถงึการบาดเจบ็เนื่องจากอุบตัเิหตุในต่างประเทศ  ทัง้ผูป้ว่ยนอก/ใน ยกเวน้
โรคประจ าตวั  และโรคทีเ่ป็นมาก่อนการเดนิทาง 

5,000,000 2,000,000 1,500,000 

2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน 
บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัค่าเล่าเรยีนในส่วนทีข่อคนืไมไ่ด ้ในกรณทีีผู่เ้อา
ประกนัภยัไมอ่าจศกึษาต่อไดใ้นภาคเรยีนทีไ่ดจ้่ายค่าเล่าเรยีนไปแลว้เนื่องจาก เขา้รกัษาตวัใน
โรงพยาบาลตดิต่อกนันานเกนิกว่าหนึ่งเดอืน จากการบาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ย, การเจบ็ปว่ยขัน้สุดทา้ย, 
ถูกส่งกลบัเพือ่รบัการรกัษาทางการแพทยต์ามค าวนิิจฉยัของแพทย,์ มรณกรรมของสมาชกิของ
ครอบครวั 

300,000 250,000 150,000 

3. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเย่ียมผูเ้อาประกนัภยั 
ส าหรบัการเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลตดิต่อกนันานเกนิ 5 วนั และไมม่สีมาชกิในครอบครวัคอย
ดแูล  บรษิทัจะจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบนิ และค่าใชจ้่ายอื่นๆไดแ้ก่ ค่าเดนิทาง ค่าทีพ่กัและค่าอาหารไมเ่กนิ 
5,000 บาท/วนั ใหก้บัสมาชกิของครอบครวั 1 คน เพือ่ไปดแูลผูเ้อาประกนัภยั 

300,000 250,000 150,000 

สรปุควา 
4. ผลประโยชน์ชดเชยส าหรบัการเสียชีวิต การสญูเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
เน่ืองจากอบุติัเหตุ 
คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัจากการสญูเสยีอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางร่างกายโดยอุบตัเิหตุ โดยความ
คุม้ครองจะเริม่ตน้ 2  ชัว่โมงก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจากประเทศไทย และสิน้สุดหลงักลบั
มาถงึประเทศไทยอย่างถาวร 2 ชัว่โมง  

3,000,000 2,000,000 1,500,000 

5. ผลประโยชน์ชดเชยการเคล่ือนย้ายเพ่ือการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนย้ายกลบั
ประเทศภมิูล าเนาและผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภมิูล าเนา 
• การเคลือ่นยา้ยจะเป็นไปตามค าแนะน าของแพทยจ์ากศนูยบ์รกิารใหค้วามช่วยเหลอืฉุกเฉนิ 24 
ชัว่โมง (AIG Travel Asia Pacific)   
• ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัภมูลิ าเนาคุม้ครองเมือ่ไดร้บับาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ยระหว่างการ
เดนิทาง มผีลใหเ้สยีชวีติภายใน 30 วนันบัจากวนัทีบ่าดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ย 

5,000,000 4,000,000 3,000,000 

6. ผลประโยชน์ชดเชยการสญูเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรพัยสิ์น
ส่วนตวัในระหว่างการใช้บริการของบริษทัขนส่ง 
กรณทีีก่ระเป๋าเดนิทางนัน้อยู่ในความดแูลของบรษิทัขนส่ง (common carrier)  บรษิทัจะชดใชใ้ห้
ส าหรบัการสญูหายหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง เสือ้ผา้หรอืทรพัยส์นิสว่นตวัทีอ่ยู่ภายใน
กระเป๋าเดนิทาง  โดยตอ้งมเีอกสารยนืยนัจากผูม้อี านาจของยานพาหนะนัน้ๆ ทีแ่สดงจ านวนเงนิที่
ไดร้บัการชดใชแ้ลว้  (ไมคุ่ม้ครองการถูกยดึทรพัย ์หลงลมื และ ของทีร่ะลกึ ของประดบัมคี่า) 

80,000 40,000 20,000 

- ความรบัผดิส่วนแรกของการเรยีกรอ้งคาสนิไหมแต่ละครัง้ 500 500 500 
- จ่ายสงูสุดต่อชิน้/ คู่/ ชุด 8,000 4,000 2,000 

ศนูยบ์รกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉินเครอืขา่ยทัว่โลก 24 ชัว่โมง (AIG Travel Asia Pacific) +662-6491346 

เอกสารฉบบันี้มใิช่สญัญาประกนัภยั  และไม่ถอืเป็นสญัญาประกนัภยั  ความคุม้ครองและผลประโยชน์ทีบุ่คคลผูเ้อาประกนัภยัจะ
ไดร้บัขึน้อยู่กบัค าจ ากดัความ เงือ่นไข และขอ้ยกเวน้ทีร่ะบุไวภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั และแผนความคุม้ครองทีไ่ดเ้ลอืกซือ้ไว ้

 
หากขอ้ความในเอกสารน้ีขดัแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ  ใหใ้ชข้อ้ความในกรมธรรมแ์ทน 
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7. ผลประโยชน์ชดเชยความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกในต่างประเทศ 
เมือ่คุณเป็นตน้เหตุใหเ้กดิอุบตัเิหตุหรอืท าความเสยีหายต่อทรพัยส์นิต่อผูอ้ืน่ซึง่ไมใ่ช่ญาตทิีพ่กัอาศยั
ดว้ยกนั  รวมถงึลกูจา้งและหุน้สว่น  ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย ใหป้รกึษาTravel 
Guard ทนัททีีเ่กดิเหตุ   

5,000,000 4,000,000 2,000,000 

8. ผลประโยชน์ชดเชยการสญูเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ หรือการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอนั
เน่ืองมาจากการถกูท าร้ายร่างกายจากอาชญากรรม 
คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัจากการสญูเสยีอนัเกดิจากอาชญากรรม 

1,500,000 1,000,000 750,000 

 
ระยะเวลาคุ้มครอง 

ความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัจะเร่ิมต้น: 
1. เมือ่บรษิทัหรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ของทางบรษิัทไดร้บัใบค าขอเอาประกนัภยัและไดร้บัเบี้ยประกนัภยัจากผูเ้อา

ประกนัภยัเรยีบรอ้ยแลว้ 
2. ในวนัทีเ่ดนิทางโดยความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 2 ชัว่โมงก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจากประเทศภมูลิ าเนา 
3. ตามวนัทีแ่ละเวลาทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเอาประกนัภยัแลว้แต่ว่าวนัใดจะเกดิขึน้หลงัสุด 
ความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสดุลง: 
1. เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัประเทศภมูลิ าเนาอย่างถาวรหรอืเมือ่พน้ 2 ชัว่โมงนบัแต่กลบัมาถงึประเทศภมูลิ าเนา 
2. เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัขอยกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั 
3. เมือ่ระยะเวลาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัสิน้สุดลงแลว้แต่ว่าวนัใดจะเกดิขึน้ก่อน 

 
ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยันี้ ไมคุ่ม้ครองการบาดเจบ็ การเจบ็ปว่ย การสญูเสยีหรอืความเสยีหาย อนัเกดิจากหรอื สบืเนื่องจากสาเหตุทีเ่กดิขึน้ในเวลา 
ดงัต่อไปนี้ 

1. การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง 
2. สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่ง่รา้ยของศตัรตู่างชาต ิหรอืการกระท าทีมุ่ง่รา้ยคลา้ยสงคราม ไมว่่าจะไดม้กีารประกาศ

สงครามหรอืไมก่ต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ
ปฏวิตั ิการรฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึ หรอืเหตุการณ์ใดๆ ซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

3. การใชอ้าวุธเคม ีอาวุธชวีภาพ 
4. การแผ่รงัส ีการระเบดิหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกากหรอื สว่นประกอบของนิวเคลยีรใ์ดๆ 

อนัเนื่องมาจากการเผาไหมข้องเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีรซ์ึง่ด าเนินตดิต่อไป
ดว้ยตวัเอง  

5. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น ทหาร ต ารวจ หรอือาสาสมคัร และเขา้ปฏบิตักิารในสงคราม หรอืปราบปราม 
6. ขณะทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศหรอือาณาเขตทีย่กเวน้ความคุม้ครองตามทีร่ะบุไว้ ซึง่ไดแ้ก่ สาธารณรฐัควิบา, สาธารณรฐัอสิลาม

อหิร่าน, สาธารณรฐัซูดาน, อฟักานิสถาน, สาธารณรฐัไลบเิรยี, สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก, สาธารณรฐัอริกั, สาธารณรฐั
อาหรบัซเีรยี, ไครเมยี 

7. ขณะทีเ่กดิขึน้บรเิวณแท่นขดุเจาะน ้ามนั หรอืเหมอืงใตด้นิ 
8. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ และโรคในระบบเสน้ประสาท 
9. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัลงมอืท างานดงัต่อไปนี้ ช่างปะปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครือ่งยนต์ ช่างไม ้ช่างทาส ีช่างตกแต่งหรอืช่าง

ก่อสรา้ง หรอืงานทีเ่กีย่วกบั การตดิตัง้ งานประกอบ บ ารุงรกัษา หรอืซ่อมแซมเครือ่งจกัร เครือ่งใชไ้ฟฟ้า หรอืเครือ่งจกัร
ไฮโดรลกิ หรอืท างานในสถานทีม่คีวามเสีย่งสงู หรอืงานใชแ้รงงานอื่นๆ ทัง้นี้ ไมร่วมถงึงานบรหิาร งานควบคุมดแูล งานขาย 
หรอืงานประเภทการจดัการหรอืงานประกอบอาหาร 

10. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 

โปรดศกึษารายละเอยีดขอ้ยกเวน้อืน่ๆในแต่ละความคุม้ครองจากกรมธรรม์ 
ตรวจสอบรายละเอยีด เงือ่นไข และขอ้ยกเวน้กรมธรรมเ์พิม่เตมิไดท้ี ่www.travelguard.in.th  

 
 

http://www.travelguard.in.th/
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การเคลม 
1. กรอกแบบฟอรม์การเคลม 
2. ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแลว้  และเอกสารประกอบมาที่บรษิทัฯ ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบยีน)  ตามที่อยู่ทีร่ะบุอยู่ในแบบฟอร์ม

การเคลม และบรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมภายใน 30 วนัหลงัจากไดร้บัเอกสารครบถว้น 
ดาวน์โหลดแบบฟอรม์และดเูอกสารประกอบการเคลมไดท้ี ่www.travelguard.in.th 

 
เอกสารประกอบการเคลมกรณีผูเ้อาประกนัภยัได้รบับาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย   

 รายงานแพทยผ์ูท้ าการรกัษา  
 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับทุกครัง้ที่ท าการรักษา หากเป็นคนไข้ในต้องมีใบแสดงรายการคิดค่า

รกัษาพยาบาลดว้ย  
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง หน้า passport และหน้าทีร่ะบุวนัทีเ่ขา้และออกจากประเทศไทย  

 
หมายเหตุ:  ส าหรบัการเคลมอืน่ๆ  สามารถดเูอกสารประกอบการเคลมไดท้ี ่www.travelguard.in.th  
 
 
ศนูยบ์ริการลกูค้าสมัพนัธ ์
โทร.: 0-2649-1999 (จนัทร-์ศกุร ์8.30 น. – 17.00 น.) 
โทรสาร: 0-2649-1998 
 

http://www.travelguard.in.th/

