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สรปุความคุ้มครองกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ความคุ้มครอง 
จ านวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 

Plan A Plan B Plan C Plan D 

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอบุติัเหตุ (TA 1)  
คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัจากการสญูเสยีอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางรา่งกายโดยอุบตัเิหตุ ภายใน 180 วนันับแต่วนัทีเ่กดิ
อุบตัเิหตุ โดยความคุม้ครองเริม่ตน้ 2 ชม. ก่อนออกเดนิทางจากประเทศไทยและสิน้สุดหลงักลบัมาถงึประเทศไทย 2 ชม. 
• ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ แรกเกดิ-75 ปี 

 
 
 

5,000,000 

 
 
 

4,000,000 

 
 
 

1,500,000 

 
 
 

1,000,000 

• ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 76-85 ปี 2,500,000 2,000,000 750,000 - 
2. ผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาล (TA 2) 
คุม้ครองการเจบ็ป่วยรวมถงึการบาดเจบ็เนื่องจากอุบตัเิหตุในระยะเวลาเอาประกนัภยั ทัง้ผูป่้วยนอก/ใน รวมทัง้คา่บรกิารทาง
ทนัตกรรมจากอุบตัเิหตุ 10,000 บาท ยกเวน้โรคประจ าตวั และโรคทีเ่ป็นมาก่อนการเดนิทาง 
• ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ แรกเกดิ-75 ปี 

 
 
 

5,000,000 

 
 
 

3,000,000 

 
 
 

2,000,000 

 
 
 

2,000,000 

• ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 76-85 ปี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 
3. ผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลในประเทศไทย (TA 3) 
หากผูเ้อาประกนัภยัเจบ็ป่วยหรอืไดร้บัอุบตัเิหตุ และไดท้ าการรกัษาทีต่า่งประเทศแลว้แตย่งัไม่หาย สามารถกลบัมารกัษาต่อที่
ประเทศไทยได ้โดยตอ้งมาเขา้รบัการรกัษาภายใน 7 วนั นับจากวนัทีก่ลบัถงึประเทศไทย รวมทัง้ค่าบรกิารทางทนัตกรรม
ต่อเนื่องในประเทศไทยจากอุบตัเิหตุในตา่งประเทศสงูสุด 2,000 บาท ทัง้นี้เมื่อรวมกบัค่าบรกิารทางทนัตกรรมทีร่กัษาใน
ต่างประเทศตอ้งไม่เกนิ 10,000 บาท 
• ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ แรกเกดิ-75 ปี 
• ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 76-85 ปี 

 

 
 
 

 
250,000 
150,000 

 
 
 

 
150,000 
100,000 

 
 
 

 
70,000 
50,000 

 
 

 
 

40,000 
- 

หากผูเ้อาประกนัภยัเจบ็ป่วย หรอืไดร้บัอุบตัเิหตุ และไม่เคยรบัการรกัษาทีต่า่งประเทศ  สามารถกลบัมารกัษาทีป่ระเทศไทยได ้ 
โดยตอ้งรกัษาภายใน 2 วนันับจากวนัทีก่ลบัถงึประเทศไทย และยงัสามารถรกัษาต่อเนื่องไปไดอ้กี 5 วนั นับจากวนัทีไ่ดร้บัการ
รกัษาเป็นครัง้แรก รวมทัง้ค่าบรกิารทางทนัตกรรมในประเทศไทยจากอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศสงูสุด 2,000 บาท 
• ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ แรกเกดิ-75 ปี 

 
 
 

150,000 

 
 
 

100,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

20,000 

• ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 76-85 ปี 150,000 100,000 50,000 - 
4. ผลประโยชน์การเคลือ่นยา้ยเพ่ือการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลบัประเทศไทย (TA 4) 

• การเคลื่อนยา้ยจะเป็นไปตามค าแนะน าของแพทยจ์ากศูนยบ์รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง (AIG Travel Asia 
Pacific) 

• คุม้ครองสภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing) จ่ายตาม
จรงิ 

5,000,000 2,000,000 2,000,000 
5. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศไทย (TA 5) 

• ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัภูมลิ าเนาคุม้ครองเมื่อไดร้บับาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยระหวา่งการเดนิทาง มผีลใหเ้สยีชวีติ
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีบ่าดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย 

• คุม้ครองสภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing) 

 

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

เอกสารฉบบันี้มใิช่สญัญาประกนัภยั  และไม่ถอืเป็นสญัญาประกนัภยั  ความคุม้ครองและผลประโยชน์ทีบุ่คคลผูเ้อาประกนัภยัจะ
ไดร้บัขึน้อยู่กบัค าจ ากดัความ เงือ่นไข และขอ้ยกเวน้ทีร่ะบไุวภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั และแผนความคุม้ครองทีไ่ดเ้ลอืกซื้อไว้ 

 
หากขอ้ความในเอกสารน้ีขดัแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ ใหใ้ชข้อ้ความในกรมธรรมแ์ทน 
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ความคุ้มครอง 
จ านวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 

Plan A Plan B Plan C Plan D 

6. ผลประโยชน์ค่าโทรศพัท์ในกรณีฉุกเฉิน (TA 6) 

• บรษิทัจะชดใชค้่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิจากการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืสว่นตวัระหว่างเกดิเหตุฉุกเฉินทีโ่ทรเขา้ศูนยบ์รกิารให้
ความช่วยเหลอืฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง (AIG Travel Asia Pacific +662-649-1346) 

1,000 1,000 1,000 1,000 

7. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเยี่ยมผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลในต่างประเทศ (TA 7) 
ส าหรบัการเขา้พกัรกัษาตวัของผูเ้อาประกนัภยัในโรงพยาบาลตดิต่อกนันานเกนิ 5 วนั 

250,000 150,000 

 

- 

• กรณีไมม่สีมาชกิของครอบครวัทีบ่รรลุนิตภิาวะคอยดแูล บรษิทัจะจ่ายคา่เดนิทางเฉพาะค่าเดนิทางโดยเครื่องบนิชัน้
ประหยดั ค่าเดนิทางโดยรถไฟชัน้หนึ่ง หรอืค่าเดนิทางทางเรอื ตามคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ รวมทัง้ค่าทีพ่กัและค่าอาหาร
สงูสุดวนัละ 10,000 บาท ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหก้บั
สมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัสงูสดุ 2 คน เพื่อไปดูแลผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ 

 
70,000 

• กรณมีสีมาชกิของครอบครวัทีบ่รรลนุิตภิาวะคอยดแูล บรษิทัจะจ่ายคา่ใชจ้่ายใหก้บัสมาชกิของครอบครวัทีอ่ยู่กบัผูเ้อา
ประกนัภยัในต่างประเทศ จ านวน 2 คน ส าหรบัคา่ใชจ้่ายในการเลื่อนหรอืเปลีย่นเทีย่วบนิกลบัประเทศไทย, ค่าทีพ่กัและ
ค่าอาหารทีเ่กดิขึน้จรงิและสมเหตสุมผลตัง้แต่วนัที ่6 ของวนัทีผู่เ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

- 

8. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (TA 8) 

• หากผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นตอ้งรกัษาตวัในฐานะผูป่้วยในโรงพยาบาลในต่างประเทศ บรษิทัจะจ่ายเงนิชดเชยรายวนัใหว้นั
ละ 3,000 บาท  และหากตอ้งรกัษาตวัต่อเนื่องในฐานะผูป่้วยในโรงพยาบาลในประเทศไทย บรษิทัจะจ่ายเงนิชดเชย
รายวนัใหว้นัละ 1,000 บาท 

25,000 15,000 7,000 - 

9. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เยาวก์ลบัประเทศไทย (TA 9) 

• หากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รกัษาตวัในฐานะผูป่้วยในโรงพยาบาลในตา่งประเทศและไม่มสีมาชกิของครอบครวัหรอืผูใ้หญ่
ทีบ่รรลุนิตภิาวะอยู่กบัผูเ้ยาวท์ีอ่ายุต ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ทีอ่อกเดนิทางจากประเทศไทยพรอ้มกบัผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัจะ
จ่ายคา่ทีพ่กัและคา่อาหารสงูสุดวนัละ 10,000 บาท และค่าเดนิทางตามจรงิใหแ้กส่มาชกิของครอบครวัของผูเ้อา
ประกนัภยั 1 คน เพื่อรว่มเดนิทางพรอ้มกบัผูเ้ยาวน์ัน้กลบัมายงัประเทศไทย 

250,000 150,000 - - 

10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (TA 10) 
บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัเงนิมดัจ าคา่เดนิทาง คา่ซื้อตัว๋ล่วงหน้า และ/หรอืคา่ทีพ่กั ค่าอาหารทีผู่เ้อา
ประกนัภยัไดจ้่ายไปล่วงหน้าและไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้ส าหรบักรมธรรมท์ีซ่ื้อก่อนวนัออกเดนิทางอย่างน้อย 7 วนั ในกรณีที่
การเลื่อนหรอืบอกเลกิการเดนิทางนัน้เกดิจาก 
• การเสยีชวีติ บาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยของผูเ้อาประกนัภยั หรอืการบาดเจบ็สาหสัหรอืเจบ็ป่วยหนักของสมาชกิของครอบครวั

การนัดหยุดงานของพนักงานสายการบนิ การจลาจล สงครามกลางเมอืง ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย, หรอืการไดร้บัหมาย
ศาล ภายใน 30 วนัก่อนวนัออกเดนิทาง 

• กรณีทีอ่ยู่อาศยัของผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความเสยีหายจากเหตุไฟไหม ้หรอืภยัธรรมชาต ิภายใน 1 สปัดาห ์ก่อนวนัออก
เดนิทาง 

 
 
 
 

จ่ายตาม
จรงิ 

 
 
 
 

จ่ายตาม
จรงิ 

 
 
 
 

จ่ายตาม
จรงิ 

 
 
 
 
- 

• เหตุการณ์ใดๆ ทีน่ าไปสูก่ารปิดน่านฟ้าหรอืสนามบนิ ภายใน 1 สปัดาห ์ก่อนวนัออกเดนิทาง 10,000 5,000 - - 
11. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวนัเดินทาง รวมถึงการจี้เคร่ืองบิน (TA 11) 
คุม้ครองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางทีเ่พิม่ขึน้ ค่าทีพ่กั รวมถงึคา่ปรบัหรอืคา่ใชจ้่ายทีต่ามมาเนื่องจากตอ้งเดนิทางกลบัก่อนก าหนด  
(แต่ไม่รวมถงึคา่ตัว๋เครื่องบนิหรอืค่าเดนิทางใดๆ ส าหรบัการเดนิทางกลบัประเทศไทยตามก าหนดการเดมิ) เนื่องจากสาเหตุ
เหล่านี้ 
• ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บับาดเจบ็/เจบ็ป่วย, สมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนร่วมเดนิทางไดร้บับาดเจบ็สาหสั/เจบ็ป่วยหนกั, 

เครื่องบนิโดยสารถูกจี,้ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, ถูกกกัดา่นกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย ์

 
 
 
 

จ่ายตาม
จรงิ 

 
 
 
 

จ่ายตาม
จรงิ 

 
 
 
 

จ่ายตาม
จรงิ 

 
 
 
 
- 

• เหตุการณ์ใดๆ ทีน่ าไปสูก่ารปิดน่านฟ้าหรอืสนามบนิ 10,000 5,000 - - 
12. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายเมือ่การเดินทางหยุดชะงกั (TA 12) 
หากการเดนิทางถกูขดัขวางและไมส่ามารถเดนิทางตามตารางทีก่ าหนดการเดมิได ้บรษิทัจะชดใชค้่าใชจ้่ายในการเดนิทางกลบั
ประเทศไทยทีเ่พิม่ขึน้ เงนิมดัจ าคา่เดนิทาง ค่าซื้อตัว๋ลว่งหน้า และ/หรอืค่าทีพ่กั ทีผู่เ้อาประกนัภยัจา่ยไปก่อนออกจากประเทศ
ไทย หรอืตอ้งถูกรบิมดัจ า เนื่องจาก 
• การถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย ์
• ผูเ้อาประกนัภยั สมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนร่วมเดนิทางตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

ตดิต่อกนัเกนิ 5 วนั หรอืน้อยกวา่ 5 วนัแต่แพทยม์คี าแนะน าวา่ไม่ควรเดนิทาง 

จ่ายตาม
จรงิ 

จ่ายตาม
จรงิ 

จ่ายตาม
จรงิ 

- 
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ความคุ้มครอง 
จ านวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 

Plan A Plan B Plan C Plan D 

13. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (TA 13) 

• ในกรณกีารล่าชา้ของการออกเดนิทางของยานพาหนะสาธารณะตัง้แต่ 6 ชัว่โมงตดิต่อกนั เนื่องจากสภาพอากาศไม่
อ านวย เครื่องอุปกรณ์ไมส่มบูรณ์ การนัดหยุดงานโดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะหรอืการนัดหยุดการปฏบิตังิาน
อื่นโดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะทีท่ าใหไ้ม่สามารถเดนิทางได้ บรษิทัจะชดเชยให ้10% ของทุนประกนัภยัในทุก 
6 ชัว่โมงเตม็ทีล่า่ชา้ โดยตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสายการบนิหรอืบรษิทัผูข้นสง่ 

35,000 25,000 5,000 - 

14. ผลประโยชน์ชดเชยการพลาดการโดยสารเคร่ืองบินอนัเน่ืองมาจากสายการบินจ าหน่ายบตัรโดยสารเกินจ านวนท่ี
นัง่ (TA 14) 

• กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัไดม้กีารจองตัว๋เครือ่งบนิลว่งหน้าและพลาดการโดยสารเครือ่งบนิส าหรบัการออกนอกประเทศไทย
หรอืเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทยรวมถงึการเดนิทางในต่างประเทศ เนื่องจากสายการบนิมกีารจ าหน่ายบตัรโดยสารเกนิ
จ านวนทีน่ัง่และสายการบนิไม่สามารถจดัหายานพาหนะทดแทนใหผู้เ้อาประกนัภยัไดภ้ายใน 6 ชัว่โมง บรษิทัจะชดเชย
ให ้10% ของทุนประกนัภยัในทุก 6 ชัว่โมงเตม็ทีล่่าชา้ โดยตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสายการบนิ 

35,000 25,000 - - 

15. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางลา่ช้าเน่ืองจากการเปลีย่นเส้นทางการบิน (TA 15) 

• กรณเีครื่องบนิทีผู่เ้อาประกนัภยัโดยสารไม่สามารถเดนิทางตามตารางการบนิเดมิและเดนิทางไปถงึทีห่มายล่าชา้จาก
ก าหนดการเดมิตัง้แต่ 6 ชัว่โมงตดิต่อกนั เนื่องจาก ภยัธรรมชาต,ิ การแพร่ระบาดหรอืโรคระบาดตามทีป่ระกาศโดย
องคก์รอนามยัโลก , การเกดิอุบตัเิหตุในโรงงานอุตสาหกรรมทีร่า้ยแรง, ความไมส่งบในบา้นเมอืง การประทว้ง หรอื การ
นัดหยดุงานของพนักงานสายการบนิอนัเป็นผลใหม้กีารยกเลกิการใหบ้รกิาร ตามตารางการบนิของสายการบิน, 
เหตุการณ์ใดๆ ทีน่ าไปสูก่ารปิดน่านฟ้าหรอืสนามบนิ, สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย หรอืเครื่องอุปกรณ์ไม่สมบรูณ์ บรษิทั
จะชดเชยให ้10% ของทุนประกนัภยัในทุก 6 ชัว่โมงเตม็ทีล่า่ชา้ โดยตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสายการบนิ 

35,000 25,000 - - 

16. ผลประโยชน์ชดเชยการพลาดการต่อเท่ียวบิน (TA 16) 

• กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัพลาดการเดนิทางต่อตามตารางการเดนิทางโดยเครื่องบนิ รถไฟ หรอืเรอื เนื่องจากการล่าชา้ของ
เครื่องบนิ รถไฟ หรอืเรอืทีเ่ดนิทางมายงัจุดเปลีย่นถา่ยยานพาหนะและไม่สามารถจดัหายานพาหนะทดแทนได้ภายใน
ระยะเวลา 6 ชัว่โมงนับจากเวลาทีเ่ดนิทางมาถงึจดุเปลีย่นถ่ายยานพาหนะ บรษิทัจะชดเชยให ้10% ของทุนประกนัภยัใน
ทุก 6 ชัว่โมงเตม็ทีล่่าชา้ โดยตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสายการบนิหรอืบรษิทัผูข้นสง่ 

35,000 25,000 5,000 - 

17. ผลประโยชน์ชดเชยการลา่ช้าของกระเป๋าเดินทาง (TA 17) 

• กรณกีระเป๋าเดนิทางลา่ชา้เกนิกว่า 6 ชัว่โมงตดิต่อกนั หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางมาถงึจุดรบักระเป๋า ณ จุดหมาย
ปลายทางในต่างประเทศ บรษิทัจะชดเชยให ้10% ของทุนประกนัภยัในทุก 6 ชัว่โมงเตม็ทีล่า่ชา้ โดยตอ้งมหีนังสอืรบัรอง
จากสายการบนิหรอืบรษิทัผูข้นส่ง 

35,000 25,000 5,000 - 

18. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั (TA 18) 

• กรณีทีก่ระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิสว่นตวัสญูเสยีหรอืเสยีหาย ระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั ซึง่ 1.อยู่ในความดูแล
ของพนักงานโรงแรมหรอืบรษิทัขนส่ง 2. เป็นผลจากการถูกกรดีกระเป๋า ถูกบงัคบัอย่างรุนแรง ขม่ขูห่รอืถขูเ่ขญ็เพื่อเอา
ทรพัยไ์ป หรอื 3. เป็นผลจากภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะชดเชยเป็นเงนิหรอืคา่ซ่อมแซมให้ โดยจ ากดัสงูสดุไม่เกนิ 5,000 บาท 
ต่อชิน้ ต่อคู่ ต่อชุด โดยตอ้งมเีอกสารยนืยนัจากทางโรงแรมหรอืสายการบนิ หรอืต ารวจภายใน 24 ชม. (ไม่คุม้ครองการ
ถูกยดึทรพัย ์หลงลมื ถูกลว้งกระเป๋า และ ของทีร่ะลกึ ของประดบัมคี่า) 

100,000 75,000 50,000 - 

19. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง (TA 19) 

• บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ้า่ย ในการขอรบัเอกสารการเดนิทางและเอกสารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งแทนเอกสารทีส่ญูเหาย คา่เดนิทาง
และคา่ทีพ่กัทีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้ เพื่อขอรบัเอกสารการเดนิทางแทนเอกสารทีส่ญูหาย จากการถูกชงิทรพัย ์โจรกรรม หรอื
ปลน้ทรพัย ์ถูกกรดีกระเป๋า หรอื เสยีหายจากภยัธรรมชาต ิโดยตอ้งแจง้ความกบัต ารวจภายใน 24 ชม. ไม่คุม้ครองกรณี
หลงลมื ท าหาย โดยไม่รูต้วั ถูกลว้งกระเป๋า 

30,000 20,000 10,000 - 

20. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตวั (TA 20) 

• บรษิทัจะคุม้ครองเงนิสด ธนบตัร เชค็เดนิทาง หรอืดราฟท ์ทัง้นี้ไม่รวมถงึบตัรเครดติทุกชนิด บตัรเดนิทาง ใบหุน้ ตัว๋เงนิ 
หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ เนื่องจาก ถูกชงิทรพัย ์โจรกรรม หรอืปลน้ทรพัย ์หรอืถูกกรดีกระเป๋า ระหว่างเดนิทางใน
ต่างประเทศ โดยผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบคา่เสยีหายส่วนแรก 1,000 บาท โดยตอ้งแจง้ความกบัต ารวจภายใน 24 
ชม. ไม่คุม้ครองกรณีหลงลมื การละเลยของผูเ้อาประกนัภยั ท าหายโดยไม่รูต้วั ถูกลว้งกระเป๋า ทะเลาะววิาท ก่อ
อาชญากรรมหรอืถูกจบักมุหรอืหลบหนีการจบักมุ หรอืตกอยู่ภายใตฤ้ทธิส์รุาหรอืยาเสพตดิ 

10,000 5,000 - - 
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ความคุ้มครอง 
จ านวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 

Plan A Plan B Plan C Plan D 

21. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรพัยสิ์นของผู้เอาประกนัภยัอนัเกิดจากการล้วงกระเป๋า (TA 21) 
คุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของทรพัยส์นิสว่นตวั เงนิส่วนตวั และเอกสารการเดนิทางระหว่างเดนิทางไป
ต่างประเทศทีเ่กดิจากการลว้งกระเป๋า ดงันี้ 
• เงนิส่วนตวั บริษัทจะชดเชยค่าเสยีหายให้กบัผู้เอาประกนัภยั กรณีเงนิสด ธนบตัร เช็คเดินทาง หรือดราฟต์ สูญหาย

เนื่องจากการลกัทรพัยโ์ดยวธิลีว้งกระเป๋า ระหว่างเดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบความรบั
ผดิส่วนแรก เป็นจ านวนเงนิ 1,000 บาทของความสญูเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุก ๆ ครัง้ที่เกดิความสญูเสยี
หรอืความเสยีหาย 

• เอกสารการเดนิทาง บรษิทัจะชดใชส้ าหรบัคา่ใชจ้่ายในการขอรบัเอกสารการเดนิทาง แทนเอกสารทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหาย 
รวมถงึค่าเดนิทางและคา่ทีพ่กัทีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้เพื่อจดัหาเอกสารทดแทน โดยตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัค่าเดนิทาง 
ค่าทีพ่กั และค่าด าเนินการออกหนังสอืเดนิทาง ค่าวซี่าใหม่ 

• ทรพัยส์นิสว่นตวั บรษิทัจะชดใชค้า่เสยีหายใหต้ามจ านวนเงนิความสญูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิของสิง่ของ สงูสุดไม่
เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยั 

หมายเหตุ: ตอ้งมเีอกสารการแจง้ความกบัต ารวจภายใน 24 ชม. เพื่อประกอบการพจิารณาตามผลประโยชน์ความคุม้ครองนี้ 

3,000 2,000 - - 

22. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรพัยสิ์นของผู้เอาประกนัภยัท่ีเกบ็อยู่ในยานพาหนะ (TA 22) 
คุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวั เงนิสว่นตวั เอกสารเดนิทางทีเ่กบ็อยู่ใน
ยานพาหนะ ในระหว่างเดนิทางตา่งประเทศ จากการถูกชงิทรพัย ์โจรกรรมหรอืปลน้ทรพัย ์ดงันี้ 
• เงนิส่วนตวั บริษัทจะชดเชยค่าเสยีหายให้กบัผู้เอาประกนัภยั กรณีเงนิสด ธนบตัร เช็คเดินทาง หรือดราฟต์ สูญหาย

เนื่องจากการลกัทรพัยโ์ดยวธิลีว้งกระเป๋า ระหว่างเดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบความรบั
ผดิส่วนแรก เป็นจ านวนเงนิ 1,000 บาทของความสญูเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุก ๆ ครัง้ที่เกดิความสญูเสยี
หรอืความเสยีหาย 

• เอกสารการเดนิทาง บรษิทัจะชดใชส้ าหรบัคา่ใชจ้่ายในการขอรบัเอกสารการเดนิทาง แทนเอกสารทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหาย 
รวมถงึค่าเดนิทางและคา่ทีพ่กัทีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้เพื่อจดัหาเอกสารทดแทน โดยตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัค่าเดนิทาง 
ค่าทีพ่กั และค่าด าเนินการออกหนังสอืเดนิทาง ค่าวซี่าใหม่ 

• ทรพัยส์นิสว่นตวั บรษิทัจะชดใชค้า่เสยีหายใหต้ามจ านวนเงนิความสญูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิของสิง่ของ สงูสุดไม่
เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยั 

หมายเหตุ: ตอ้งมเีอกสารการแจง้ความกบัต ารวจภายใน 24 ชม. เพื่อประกอบการพจิารณาตามผลประโยชน์ความคุม้ครองนี้ 

3,000 - - - 

23. ผลประโยชน์ความรบัผิดส่วนแรกส าหรบัรถเช่า (TA 23) 

• ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิชอบสว่นแรกใดๆ ทีร่ะบุอยู่ในกรมธรรมร์ถเชา่ทีผู่เ้อาประกนัภยัซื้อเพื่อคุม้ครองรถเช่า 
สญัญาเชา่รถตอ้งก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัซื้อประกนัภยัรถยนต์ชัน้หนึ่ง ในกรณนีี้ตอ้งเช่ารถจากบรษิทัที่มใีบอนุญาต
ประกอบธุรกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

50,000 20,000 - - 

24. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรพัยสิ์นภายในท่ีพกัอาศยั (TA 24) 

• คุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสิง่ของภายในบา้นทีเ่กดิขึน้จากไฟไหม ้ซึง่ไม่มผีูด้แูล ในขณะทีผู่เ้อา
ประกนัภยัอยู่ระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ บรษิทัจะชดเชยเป็นเงนิตามมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ หรอืซ่อมแซม หรอืจดัหา
ทรพัยส์นิทีค่ลา้ยคลงึมาทดแทน โดยตอ้งมเีอกสารการแจง้ความกบัต ารวจ 

100,000 50,000 - - 

25. ผลประโยชน์ความคุม้ครองอปุกรณ์การเล่นกอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั (TA 25) 

• กรณีอุปกรณ์กอลฟ์สญูเสยี หรอืเสยีหายระหว่างเดนิทางในตา่งประเทศโดยตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ หรอืผูม้ี
อ านาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสายการบนิ โรงแรม หรอืสนามกอลฟ์ ภายใน 24 ชม. ไม่คุม้ครองกรณีหลงลมื 
ท าหาย โดยไม่รูต้วั และ ระหว่างการฝึก หรอืเล่นจรงิในสนาม 

• กรณีตโีฮล-อนิ-วนัได ้ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัสงูสุดตามวงเงนิระบุตามหน้าตารางกรมธรรมโ์ดยเป็นสนาม
กอลฟ์ 18 หลุม และตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสนามกอลฟ์ 

20,000 10,000 - - 
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ความคุ้มครอง 
จ านวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 

Plan A Plan B Plan C Plan D 

26. ผลประโยชน์ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (TA 26) 
บรษิทัจะชดใชจ้ านวนเงนิทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิตามกฎหมายใหแ้ก่บคุคลภายนอก ส าหรบัผลของความสญูเสยีหรอื
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
• การเสยีชวีติหรอืความบาดเจบ็ทางร่างกายของบคุคลภายนอกอนัสบืเนื่องหรอืเป็นผลมาจากอุบตัเิหตุจากผูเ้อาประกนัภยั 
• ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกอนัสบืเนื่องหรอืเป็นผลมาจากอุบตัเิหตุจากผูเ้อา

ประกนัภยั 
หมายเหตุ:  1. กรณเีกดิเหตุผูเ้อาประกนัภยัตอ้งตดิต่อศูนยบ์รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉนิเครอืขา่ยทัว่โลก 24 ชัว่โมง  
                  AIG Travel Asia Pacific (ATAP) +662-649-1346 

2. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงจา่ยหรอืยอมรบัผดิต่อบคุคลภายนอก หรอืบคุคลอื่น หรอื
ผูเ้สยีหาย หรอืกระท าการทีอ่าจก่อใหเ้กดิหรอืก่อใหเ้กดิการฟ้องรอ้ง หรอืต่อสูค้ดีโดยไม่ไดร้บัการยนิยอมเป็น
หนังสอืจากบรษิทั 

4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000 

 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั* 
- ในกรณีท่ีเป็นความคุ้มครองแบบรายเท่ียว   
ความคุม้ครองเริม่ตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง และด าเนินต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยั
เดนิทางกลบัถึงที่อยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมง นับแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิ้นสุดระยะเวลา
ประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน 
- ในกรณีท่ีเป็นความคุ้มครองแบบรายปี 
คุม้ครองการเดนิทางไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อปีกรมธรรม์ โดยใหม้รีะยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครัง้เช่นเดยีวกบัความคุม้ครองแบบราย
เทีย่ว ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้สงูสุดไม่เกนิ 184 วนั 
 
*ระยะเวลาเอาประกนัภยัอาจมกีารขยาย/ก าหนดเป็นอย่างอื่น ขึน้อยู่กบัแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง/เอกสารแนบทา้ย 

 
ข้อยกเว้นทัว่ไป 

การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ ไม่คุ้มครอง ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 
หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ (เวน้แต่จะมกีารระบุคุม้ครองไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองเป็นการเฉพาะ) 

1. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง 
2. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรอืการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมกีาร

ประกาศหรอืไม่กต็าม) หรอืสงครามกลางเมอืงซึง่หมายถงึสงครามระหว่างชนทีอ่าศยั อยู่ในประเทศเดยีวกนั การแขง็
ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏวิตั ิการรฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึ 
หรอืเหตุการณ์ใด ๆ ซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศ หรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ  

3. การก่อการรา้ย 
4. การกระท าโดยเจตนาที่ผดิกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั การยดึทรพัย์ การยดึหน่วง การท าลาย โดยศุลกากร หรอื

พนักงานเจา้หน้าทีอ่ื่น ๆ การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล  
5. การแผ่รงัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกากนิวเคลยีรใ์ด ๆ อนัเนื่องมาจากการเผา

ไหมข้องเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีด ๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีรซ์ึง่ด าเนินตดิต่อไปดว้ยตวัเอง 
6. การระเบิดของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรอืวตัถุอนัตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลยีรไ์ด้ 
7. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทหาร ต ารวจ หรอือาสาสมคัร และเขา้ปฏบิตักิารในสงครามหรอืปราบปราม 
8. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรอือาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ

เอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 
9. ขณะทีเ่กดิขึน้บรเิวณแท่นขดุเจาะน ้ามนั แท่นขดุเจาะก๊าซธรรมชาตใินทะเล หรอืเหมอืงใตด้นิ  
10. เมื่อผู้เอาประกนัภยัไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การเดินทาง และเดินทางโดยขดัต่อค าแนะน าของแพทย์ผูไ้ด้รบั

อนุญาตใหร้กัษาโรค 
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11. ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจีุดประสงคเ์พื่อเขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด 
12.  การเดนิทางที่มกีจิกรรมการปีนเขา การไต่เขา การเดนิป่า การเที่ยวป่า หรอือื่น ๆ รวมอยู่ในการเดนิทาง ที่ อยู่บน

ระดบัความสูงเท่ากบั หรอืสูงกว่า 3,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง เว้นแต่ว่าผู้เอาประกนัภยัจะสามารถ
จดัหาหลกัฐานจากพยานที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัทวัร์ หรอืไกด์น าเที่ยวที่พสิูจน์ได้ว่าเป็นการได้รบั
บาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ หรอืการเจบ็ป่วยที่เกดิขึน้ขณะอยู่บนระดบัความสงูทีต่ ่ากว่า 3,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปาน
กลาง 

13. การทีผู่เ้อาประกนัภยักระท าการเกีย่วเนื่องกบัการก่อการรา้ย หรอืการเป็นสมาชกิขององคก์รการก่อการรา้ย หรอืการ
ลกัลอบขนยาเสพตดิ หรอืการคา้ที่เกี่ยวเนื่องกบัยาเสพตดิ หรอืการลกัลอบขนอาวุธนิวเคลยีร์ อาวุธเคม ีหรอือาวุธ
ชวีภาพ 

 
ข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 
TG – Exclusion 1  

การประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี้ ไม่คุม้ครองถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย หรอื
ความรบัผดิตามกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม อนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจาก หรอืมสีาเหตุมาจาก หรอืเป็นผลมาจาก หรอืที่
เกดิขึน้ในเวลาทีผู่เ้อาประกนัภยัอยู่ใน หรอืเดนิทางไป หรอืเดนิทางผ่าน หรอืเดินทางภายในประเทศเนปาล 
TG – Exclusion 2 

1. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไม่คุม้ครองการเดนิทางทีไ่ดว้างแผนไวล้่วงหน้า หรอืการเดนิทางจากภายใน หรอื การ
เดนิทางไป หรอืการเดนิทางผ่าน ประเทศสาธารณรฐัควิบา สาธารณรฐัอาหรบัซเีรยี สาธารณรฐัอสิลามอหิร่าน สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีภูมภิาคไครเมยี (Crimea Region)  

2. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไม่คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัทีม่สีญัชาตหิรอืถิน่พ านักในประเทศสาธารณรฐัควิบา สาธารณรฐั
อาหรบัซเีรยี สาธารณรฐัอสิลามอหิร่าน สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีภูมภิาคไครเมยี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัมภีูมลิ าเนา
ในประเทศไทย 

โปรดศกึษารายละเอยีดขอ้ยกเวน้อืน่ๆในแต่ละความคุม้ครองจากกรมธรรม์ประกนัภยั 
ตรวจสอบรายละเอยีด เงือ่นไข และขอ้ยกเวน้กรมธรรมเ์พิม่เตมิไดท้ี ่

https://www.aig.co.th/travelguard 
 
การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

1. กรอกแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนประกนัภยัการเดนิทางและประกนัอุบตัเิหตสุ่วนบุคคลทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส่งแบบฟอรม์ทีก่รอกแลว้และเอกสารประกอบการพจิารณามาทีบ่รษิทัทางไปรษณีย(์ลงทะเบยีน) ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุอยู่ใน

แบบฟอรม์ และบรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนัหลงัจากไดร้บัเอกสารครบถว้น 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนประกนัภยัการเดนิทางและประกนัอุบตัิเหตุสว่นบุคคลและ 

ดูเอกสารประกอบการเรยีกรอ้งค่าทดแทนไดท้ี ่ https://www.aig.co.th/claims 
 

ศนูยบ์ริการลูกค้าสมัพนัธ์ 
โทร.: 0-2649-1999 (จนัทร-์ศกุร ์8.30 น. – 17.00 น.) 
โทรสาร: 0-2649-1998 

https://www.aig.co.th/travelguard
https://www.aig.co.th/claims

