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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 

ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 
ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 

1. Travel Guard International Extra คือ
อะไร 

แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแผนใหมข่องบริษทั 
ที่ให้ความคุ้มครองแบบ 4 in 1 คือ คุ้มครองอุบัติเหต,ุ สุขภาพ, ความไม่สะดวก
ในการเดินทาง ซึ่งมีศนูย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินครอบคลุมดว้ยเครือขา่ยทั่วโลก
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

2. ท าไมต้องซื้อประกันภัยการเดินทางไป
ต่างประเทศ หรือท าไมตอ้งซือ้ Travel 
Guard International Extra? 

เพราะการเดินทางไปต่างประเทศอาจมเีหตทุี่ไมค่าดคดิเกิดขึน้มากมาย และหาก
เกิดอุบัติเหตหุรือเจ็บป่วยทีต่่างประเทศจะมีค่าใชจ้่ายที่สูงมาก ซึ่ง Travel Guard 
International Extra เป็นแผนประกันภัยที่ตอบโจทย์ทุกการเดนิทาง เพราะเราให้
ทุนประกันภัยที่สูงเพ่ือให้ครอบคลุมคา่รักษาพยาบาลและคุม้ครองความไม่
สะดวกในการเดินทางทีเ่กิดขึน้ อีกทั้งยังมศีูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินครอบคลุม
ด้วยเครือข่ายทั่วโลกพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยภาษาไทยและอีก
มากกว่า 40 ภาษา 

3. ใครที่ควรซื้อประกันภัยการเดินทาง Travel 
Guard International Extra 

บุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนตา่งประเทศทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องการ
เดินทางไปตา่งประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว การติดตอ่ธุรกิจ 
การดูงาน การเย่ียมญาติ หรือการขอวีซ่าเป็นต้น (หมายเหต:ุ ประกันภัยการ
เดินทางไม่คุม้ครองการเดินทางไปยังประเทศ เนปาล, คิวบา, ซีเรีย, อิหร่าน, 
เกาหลีเหนือ และ ภูมิภาคไครเมีย และประกันภัยการเดนิทางนีใ้ห้ความคุม้ครอง
เฉพาะการเดินทางออกจากประเทศไทยเทา่นั้น) 

4. Travel Guard International Extra ใช้ขอวี
ซ่าได้หรือไม่ 

ได้ เนื่องจาก Travel Guard International Extra  ให้ความคุม้ครองค่า
รักษาพยาบาลตั้งแต่ 2,000,000 – 5,000,000 บาท ดังนั้นทุกแผนของ Travel 
Guard International Extra สามารถใช้ในการขอวีซ่าได ้
หมายเหตุ วีซ่าเช็งเก้น ก าหนดทนุประกันส าหรับค่ารักษาพยาบาลที่ 30,000 ยูโร 
(ประมาณ 1,500,000 บาท) 

Click Here Click Here 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
5. ประเทศอะไรบ้างที่ต้องใช้ประกันภยัการ

เดินทางในการขอวีซา่ 
ประเทศในกลุ่มเช็งเก้นทั้งหมด  ซึ่งไดแ้ก่  ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ค, 
เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝร่ังเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, 
อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, 
โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ และ 
ลิกเตนสไตน์ 
*ข้อมูลอ้างอิงจาก: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/schengen-
borders-and-visa/visa-policy/schengen-visa_en  ณ วันท่ี 15 กันยายน 2564 

6. ถ้าขอวีซ่าไม่ผ่าน หรือยกเลิกแผนการ
เดินทาง จะสามารถขอเบี้ยประกันภัยคนื
ได้หรือไม่  ถ้าได้ ต้องท าอย่างไร 

ได้ โดยต้องแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันเร่ิมคุ้มครองอย่างนอ้ย 1 วัน  โดยแจ้ง
เร่ืองมาที่บริษัท ตัวแทน หรือนายหน้าประกันวินาศภยั โดยใช้เอกสารตาม
ด้านล่าง 
- แบบฟอร์มขอยกเลิกกรมธรรม์ 
- ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดนิทาง พร้อมลายเซ็นและระบุเหตผุล
ในการขอยกเลิก 
- จดหมายปฎิเสธการออกวีซ่า หรือตราประทับปฏิเสธการออกวีซ่าบนหนงัสือ
เดินทาง / เอกสารการยกเลิกการเดินทาง 

7. ถ้าผู้เอาประกันภัยมีความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนวันเดินทาง และต้องการเปล่ียนวัน
เร่ิมต้นคุ้มครองใหต้รงกับวันเดินทางใหม ่
จะสามารถท าได้หรือไม่ 

ได้ แต่ต้องแจ้งบริษัทให้ทราบก่อนวันเร่ิมคุม้ครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
 

8. กรณีที่มีการเรียกร้องค่าชดเชยภายใต้
ผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลิก
การเดินทางไปแล้ว จะสามารถเปล่ียนวัน
เดินทางของกรมธรรม์ฉบับนี้ได้อีกหรือไม ่

ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากท่านไดใ้ช้ความคุม้ครองกรมธรรม์ฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/schengen-visa_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/schengen-visa_en
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
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ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
9. หากอยู่ต่างประเทศแล้วและต้องการอยู่

ต่อ ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard 
International Extra จะสามารถขยาย
ระยะเวลาคุ้มครองออกไปไดห้รือไม ่

ได้ ส ำหรับกรมธรรม์รำยเที่ยว บริษัทจะด าเนินการออกกรมธรรม์ใหมเ่พ่ือ
ขยายความคุ้มครองให้ตอ่เนือ่งจากกรมธรรม์เดมิ โดยมีเงือ่นไขดงันี ้
1. ต้องแจ้งขอขยายความคุม้ครองก่อนวันที่กรมธรรม์เดมิจะหมดอายุอย่าง

น้อย 1 วันท าการ  
2. ต้องไม่มีเคลม หรือมีเหตุทราบว่าก าลังจะเคลม ก่อนวันทีจ่ะขอขยาย

ความคุ้มครองกรมธรรม์  
3. สามารถขอขยายความคุ้มครองไดไ้ม่เกิน 30 วันต่อคร้ัง  
4. ระยะเวลาคุ้มครองรวมกับกรมธรรม์เดิมตอ้งไม่เกิน 184 วัน  
ไม่ได้ ส ำหรับกรมธรรม์รำยปี เนื่องจากระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดของ
กรมธรรม์นี้คือ 184 วัน ดังนั้นจะไม่สามารถขยายความคุม้ครองได้อีก 

10. หากผู้เอาประกันภัยก าลังเดินทางใน
ต่างประเทศ และมีกรมธรรม์รายปี Travel 
Guard International Extra ก าลังจะถึงวัน
ส้ินสุดความคุ้มครองระหว่างทียั่งเดนิทาง
อยู่ในต่างประเทศ โดยการเดินทางคร้ังนี้
เดินทางไปแล้วยังไมถึ่งจ านวนวันคุม้ครอง
สูงสุดของกรมธรรม์รายปี (184 วัน) ผู้เอา
ประกันภัยสามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ได้
หรือไม่ 

สามารถซื้อกรมธรรม์ต่อเนื่องเพ่ือขยายความคุม้ครองได ้โดยแจง้ก่อนวันที่
กรมธรรม์เดิมจะหมดอายุอย่างน้อย 1 วันท าการ ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธีดังนี้ 
1. ต่ออายุโดยซื้อกรมธรรม์รายปีแผนเดียวกับกรมธรรม์ฉบับเดมิ เพ่ือให้

กรมธรรม์ทั้ง 2 ฉบับคุ้มครองการเดินทางคร้ังนี้ตอ่เนือ่งรวมกันได้ถึง 184 วัน 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์รายปี 

2. ต่ออายุโดยซื้อกรมธรรม์รายเที่ยวแผนเดยีวกับกรมธรรม์ฉบับเดิม เมื่อบริษทั
อนุมัติให้ขยายความคุ้มครอง บริษัทจะด าเนินการออกกรมธรรม์ใหม่เพ่ือ
ขยายความคุ้มครองให้ตอ่เนือ่งจากกรมธรรม์เดมิตามจ านวนวันที่ผู้เอา
ประกันภัยขอขยายความคุ้มครองส าหรับการเดนิทางคร้ังนี้  
หมายเหตุ: การขอขยายความคุ้มครองสามารถขอขยายไดไ้มเ่กิน 30 วันตอ่
คร้ัง ทั้งนี้ระยะเวลาคุ้มครองรวมกับกรมธรรม์เดมินบัตัง้แต่เดนิทางออกจาก
ประเทศไทยต้องไม่เกิน 184 วัน หากมีเคลมเกิดขึน้ จะต้องแจ้งหมายเลข
กรมธรรม์ทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ใหบ้ริษัททราบเพ่ือด าเนินการพิจารณา 
(ดูเงื่อนไขการขอขยายความคุม้ครองเพ่ิมเตมิไดท้ี่ข้อ 9) 
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ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
11. Travel Guard International Extra จะ

ขยายความคุ้มครองอัตโนมัตเินือ่งจาก
กรณีใดบ้าง 

Travel Guard International Extra จะขยายความคุ้มครองอัตโนมัต ิ
ให้ 2 กรณี ดังนี้ 
1. ขยายอัตโนมัติไปอีก 3 วัน เนื่องจาก 

• ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจบ็ป่วย 
• สภาพอากาศไม่อ านวย 
• สภาพเคร่ืองหรืออุปกรณ์ไม่สมบรูณ์ (เช่น เคร่ืองบนิขัดขอ้งไม่สามารถขึน้

บินตามเวลาเดิมได)้ 
• การนัดหยุดงานหรือนดัหยุดการปฎิบัตงิานของลูกจ้างยานพาหนะ

สาธารณะ 
2. ขยายอัตโนมัติไปอีก 30 วัน เนื่องจาก* 

• ผู้เอาประกันภัยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
• ถูกกักกันในต่างประเทศ  

หมายเหตุ: *ขยายความคุม้ครองอัตโนมตัิอีก 48 ชั่วโมงหลังจากออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานที่กักกัน 

12. หากกรมธรรม์รายปีแบบเก่ายังไม่
หมดอายุ จะสามารถเปล่ียนเป็นกรมธรรม์ 
Travel Guard International Extra แบบ
รายปีได้หรือไม่ 

ได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1. แจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์รายปีฉบับเดิม เพ่ือซื้อกรมธรรม์ประกันภัย Travel 

Guard International Extra ฉบับใหม่ทดแทน ซึ่งบริษทัจะท าการคืนเบี้ย
ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะส้ัน (Short Rate) ตามทีร่ะบุใน
กรมธรรม์ หรือ 

2. ถือกรมธรรม์เดิมจนกว่าจะหมดอายุและซื้อ Travel Guard International 
Extra เพ่ือต่ออายุ 

13. ผู้เดินทางจะต้องตรวจสุขภาพก่อนท า
ประกันภัยการเดินทางหรือไม ่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย ส าหรับผู้ที่มีอายุภายใตเ้งื่อนไขที่
ระบุไว้ 

14. หากผู้เอาประกันภัยมีโรคที่เป็นมาก่อน
การเดินทาง ประกันภัยการเดินทาง 
Travel Guard International Extra จะ
คุ้มครองหรือไม่ 

ไม่คุ้มครองสภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกันภัยภายใน 12 เดือนก่อนวันออก
เดินทาง 
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ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
15. ถ้าผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี สามารถซื้อ

ประกันภัย Travel Guard International 
Extra ได้หรือไม่ 

ได้ สามารถซื้อได้ทั้งแบบรายเทีย่วและรายปี (แผน A, B หรือ C) ซึ่งคุ้มครอง
ตั้งแต่แรกเกิด – 85 ปี 

16. การซื้อแผนประกันภัยการเดินทาง Travel 
Guard International Extra จ ากัดอายุใน
การซื้อที่เท่าไหร่และมีระยะเวลาความ
คุ้มครองอย่างไร 

รำยเที่ยว:  ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 184 วันตอ่การเดินทางในแตล่ะเที่ยว 
อายุที่รับประกัน 

 แผน A แผน B และ แผน C อายุระหว่าง แรกเกิด– 85 ปี 

 แผน D : แรกเกิด – 75 ปี 
รำยปี :  ให้ความคุ้มครองสูงสุด 184 วันต่อการเดนิทางในแต่ละคร้ัง  
(เดินทางไดไ้มจ่ ากัดจ านวนคร้ังตอ่ปี) 
อายุที่รับประกัน 

 แผน A แผน B และ แผน C อายุระหว่าง แรกเกิด– 85 ปี 
17. สามารถซื้อประกันภัยการเดินทาง

มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อการเดินทางในแต่
ละคร้ังได้หรือไม่ 

ไม่ได้ ผู้เอาประกันภัยสามารถถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางได้เพียง 1 
ฉบับในเวลาเดียวกัน 

18. หากก าลังจะเดินทางไปหลายประเทศ  
ต้องซื้อแผนประกันแยกกันส าหรับแตล่ะ
ประเทศหรือไม่  และต้องเลือกภูมภิาคไหน 

หากในการเดินทางทริปนั้นต้องเดินทางไปหลายประเทศ  ท่านจะไดรั้บความ
คุ้มครองทั้งทริปโดยซื้อกรมธรรม์เพียง 1 กรมธรรม์ได้ โดยให้เลือกจุดหมาย
ปลายทางในภูมิภาคทีไ่กลทีสุ่ดในการซื้อกรมธรรม์ 

19. หากเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว ยัง
สามารถซื้อกรมธรรม์และได้รับความ
คุ้มครองหรือไม่ 

ไม่ได้ ท่านต้องซื้อกรมธรรม์ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยเท่านัน้ 

20. ถ้าผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางกลับ
ประเทศไทยก่อนก าหนด กรมธรรม์จะ
ยังให้ความคุ้มครองอยู่หรือไม ่

กรมธรรม์จะหมดความคุ้มครองภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากเดนิทางกลับมาถึง
ประเทศไทยหรือถึงทีอ่ยู่อาศัย หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ก่อน 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
21. ถ้าต้องเดินทางไปต่างประเทศดว้ย

ยานพาหนะสาธารณะ* อ่ืนที่ไม่ใช่
เคร่ืองบิน เช่น รถไฟ เรือ จะสามารถซื้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel 
Guard International Extra ได้หรือไม่ 

ได้ Travel Guard International Extra ให้ความคุม้ครองดว้ยยานพาหนะ
สาธารณะอ่ืนที่นอกเหนือจากเคร่ืองบนิ 
หมายเหตุ: ดูค าจ ากัดความของค าว่า “ยานพาหนะสาธารณะ” ในเอกสาร
รายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดนิทางตา่งประเทศ 

22. หากเดินทางไปต่างประเทศดว้ยรถยนต์
ส่วนบุคคล หรือ รถจักรยานยนต์ส่วน
บุคคล สามารถซื้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศ Travel Guard International 
Extra ได้หรือไม่ 

ได้ ระยะเวลาคุ้มครองจะเป็นไปตามทีร่ะบุในกรมธรรม์ แต่การเดนิทางดว้ย
ยานพาหนะส่วนบุคคลจะตอ้งมหีลักฐานการเข้าออกประเทศไทยที่ระบุวันทีแ่ละ
เวลาเข้าออกประเทศไทยประกอบการพิจารณา เช่น Passport ที่มีตราประทับ
การเข้าออกประเทศไทย 
หมายเหตุ: ยานพาหนะส่วนบุคคลไมร่วมถึงเคร่ืองบินส่วนบุคคล 

23. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป
ต่างประเทศด้วยการโดยสารเคร่ืองบนิ
ส่วนตัวแล้วเกิดอุบัติเหตปุระกันภยัการ
เดินทาง Travel Guard International 
Extra คุ้มครองหรือไม่ 

ไม่คุ้มครอง เพราะคุ้มครองเฉพาะในกรณีเดนิทางดว้ยสายการบินพาณิชย์
เท่านั้น 

24. ท าไมเมื่อซื้อประกันภัยการเดนิทาง Travel 
Guard International Extra แล้ว ไม่มีบัตร
สิทธิพิเศษให้กับผู้เอาประกันภยัไว้ย่ืนเพ่ือ
ขอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
โดยไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่าย 

เพราะประกันภัยการเดินทาง Travel Guard International Extra ไม่จ ากัด
โรงพยาบาลที่เข้าท าการรักษา ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลต่างๆ ได้ทั่วโลก ในกรณีเป็นผู้ป่วยนอกผู้เอาประกันภยัจะต้องท า
การส ารองจ่ายไปก่อนและน าใบเสร็จต้นฉบับและใบรับรองแพทย์มาเบกิเคลม 
แต่หากต้องเขา้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เก่ียวข้องจะตอ้ง
ท าการติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเพ่ือช่วยประสานงานกับโรงพยาบาล
โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส ารองจ่ายคา่รักษาพยาบาลทีเ่กิดขึน้** (กรณีการ
รักษานั้นได้รับความคุม้ครองตามเงือ่นไขในกรมธรรม์) 
**ทั้งนี้ขึน้อยู่กับเงือ่นไขการใหบ้ริการของโรงพยาบาลนัน้ๆ  

25. ผู้เอาประกันภัยจะสามารถซื้อ Travel 
Guard International Extra ล่วงหน้าก่อน
เดินทางไดน้านสูงสุดก่ีเดอืน 

สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 8 เดือน 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
26. ชาวต่างชาติสามารถซื้อแผนประกันภัย

การเดินทางได้หรือไม ่
ได้ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องมีภูมลิ าเนาอยู่ในประเทศไทย  และการเดินทาง
จะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเทา่นั้น 

27. หากซื้อตัวเคร่ืองบินเทีย่วเดยีว (One 
Way) สามารถซื้อแผนประกันภัยการ
เดินทางไดห้รือไม่ 

ได้ ส าหรับการเดินทางที่เร่ิมต้นเดนิทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น และความ
คุ้มครองจะส้ินสุดตามวันที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ 

28. ในโปรแกรมการท่องเที่ยวมีการไปเล่นสกี 
เจ็ทสกี สเก็ต แล้วเกิดอุบัติเหต ุผู้เอา
ประกันภัยจะสามารถท าการเรียกร้องค่า
สินไหมได้หรือไม่ 

ได้ ถ้าไม่ได้เกิดอุบัตเิหตจุากการแข่งขัน 

29. ถ้าในการเดินทางที่มกิีจกรรมการปีนเขา 
การไต่เขา การเดินป่า การเที่ยวป่า หรือ
อ่ืน ๆ แล้วเกิดอุบัติเหต ุผู้เอาประกันภัยจะ
สามารถท าการเรียกร้องค่าสินไหมได้
หรือไม่ 

กรมธรรม์ไม่คุ้มครองกรณีที่การบาดเจบ็หรือเจ็บป่วยนัน้เกิดขึน้ขณะอยู่บนระดับ
ความสูงเท่ากับหรือสูงกว่า 3,000 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง แต่หาก
สามารถจัดหาหลักฐานที่พิสูจนไ์ดว่้าเป็นการไดรั้บบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุ หรือการ
เจ็บป่วยที่เกิดขึน้ขณะอยู่บนระดับความสูงที่ต า่กว่า 3,000 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง จะได้รับความคุม้ครองตามปกติ 

30. ความคุ้มครองของการเดนิทาง
ต่างประเทศเร่ิมตน้และส้ินสุดเมื่อไหร่ 

แบบรายเที่ยว: คุ้มครองผู้ที่เดนิทางออกจากประเทศไทย โดยเร่ิมต้นคุม้ครอง 2 
ชั่วโมงก่อนการเดินทางและส้ินสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแตก่ลับถึงประเทศไทย
หรือที่อยู่อาศัย หรือส้ินสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้ก่อน 
แบบรายปี: ระยะเวลาคุ้มครองในแตล่ะคร้ังเช่นเดยีวกับแบบรายเที่ยว สามารถ
เดินทางไดไ้มจ่ ากัดจ านวนคร้ังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาการ
เดินทางแตล่ะคร้ังสูงสุดไม่เกิน 184 วัน 

31. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel 
Guard International Extra ความ
คุ้มครอง 2 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง และ 
2 ชั่วโมง หลังกลับมาถึงประเทศไทย ให้
ความคุ้มครองอะไรบ้าง 

ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อก าหนด เงื่อนไขความคุม้ครอง และข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ โดยมีความคุ้มครองดังต่อไปนี ้
• ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิงเนื่องจากอุบัตเิหตุ (TA1) 
• ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล (TA2/TA3) 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
32. ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard 

International Extra คุ้มครองการเล่น
กิจกรรมกีฬาฤดูหนาว และการด าน ้า
แบบสคูบ้า (Scuba Diving) หรือไม่ 

คุ้มครอง  แต่ไม่คุ้มครองในกรณีที่เป็นการแขง่ขนั 

33. ตามตารางความคุม้ครอง Travel Guard 
International Extra ที่แสดงทนุประกันภัย 
จ านวนเงินทุนประกันภัยเป็นจ านวนเงิน
ต่อหนึ่งเหตกุารณ์ หรือต่อการเดนิทาง 

ทุนประกันภัยที่แสดงในตารางความคุม้ครอง เป็นจ านวนเงินที่จ่ายสูงสุดตอ่การ
เดินทางแตล่ะคร้ัง (ยกเว้นความคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล(TA2) เป็นจ านวน
เงินทุนประกันภัยตอ่เหตุการณ์) 

34. ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard 
International Extra ให้ความคุม้ครองใน
เร่ืองค่ารักษาพยาบาลรวมถึงผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกด้วยหรือไม่ 

รวมอยู่ด้วย 

35. ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มี
ข้อจ ากัดในการเลือกห้องพักหรือไม่ 

การเลือกห้องพักในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขึน้อยู่กับความเหมาะสม
กับอาการของแต่ละโรค 

36. ถ้าซื้อประกันภัยการเดินทาง Travel 
Guard International Extra หากเจ็บป่วย
หรือไม่สบายที่ต่างประเทศ  เมื่อกลับ
มาถึงประเทศไทยแล้วยังไมห่าย จะ
สามารถรักษาต่อได้หรือไม่ 

ได้  กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน สามารถรักษาต่อเนื่องภายใน 7 วันนบั
จากวันที่เดินทางถึงประเทศไทย และจะได้รับเงนิชดเชยไมเ่กินตามที่ระบุใน
ตารางความคุ้มครอง 

37. ถ้าซื้อประกันภัยการเดินทาง Travel 
Guard International Extra หากเจ็บป่วย
หรือได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ตา่งประเทศ 
และยังไม่ได้เข้ารับการรักษาทีต่า่งประเทศ   
ต่อมาเมื่อกลับมาประเทศไทยจึงเขา้รับ
การรักษา จะสามารถเคลมค่ารักษาที่
ประเทศไทยได้หรือไม ่

ได้ กรณีไม่เคยรักษาในตา่งประเทศมาก่อน จ ากัดทนุประกันคา่รักษาพยาบาล
ในประเทศไทยตามที่ระบุในแผนประกันภัยและตอ้งเข้ารักษาคร้ังแรกภายใน 2 
วันนับจากวันที่ถึงไทยและรักษาตอ่เนือ่งไดอี้ก 5 วันนับจากวันที่เข้ารับการรักษา
คร้ังแรก 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
38. ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard 

International Extra คุ้มครองค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวกับการบริการทางทันตกรรม ด้วย
หรือไม่ 

คุ้มครองค่าบริการทางทนัตกรรมจากอุบัตเิหตใุนตา่งประเทศสูงสุด 10,000 บาท 
(รวมอยู่กับทุนรักษาพยาบาล) หากยังคงตอ้งรักษาต่อเนื่องในประเทศไทย 
คุ้มครองทันตกรรมในประเทศไทยสูงสุด 2,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวกับการบริการทางทันตกรรมที่ตา่งประเทศ (ตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล) จะต้องไม่เกิน 10,000 บาท  
หมายเหตุ: ไม่รวมค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องในการจัดท าเพ่ือใส่ฟันปลอม และฟัน
ปลอม 

39. ถ้ามีความจ าเป็นต้องเขา้รับการรักษากับ
แพทย์แผนโบราณเนื่องจากประสบ
อุบัติเหตุในตา่งประเทศ โดยวิธีการใช้ยา
สมุนไพรหรือการฝังเข็ม เป็นต้น จะ
สามารถท าการเรียกร้องค่าสินไหมได้
หรือไม่ 

ได้ ในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตแุละตอ้งเข้ารับการรักษาดว้ยแพทย์แผนไทย หรือ 
แพทย์แผนจีน โดยจะชดเชยค่าใชจ้่ายสูงสุดไมเ่กิน 1,500 บาท/คน/อุบัตเิหตแุต่
ละคร้ัง 

40. ถ้าผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยใน
ต่างประเทศ แล้วซื้อยามารักษาเอง จะ
สามารถน าใบเสร็จมาเรียกร้องค่าสินไหม
ได้หรือไม่ 

ไม่ได้ แต่จะคุ้มครองในกรณีที่ซือ้ยาเองตามใบส่ังยาจากแพทย์เทา่นั้น 

41. ถ้าผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยแล้ว
เสียชีวิตในเวลาต่อมา (เฉพาะกรณีโรคที่
เป็นระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่โรค
ประจ าตัวและไม่อยู่ในข้อยกเว้น) จะ
สามารถเรียกร้องค่าสินไหมในเร่ืองใดได้
บ้าง 

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ, ผลประโยชน์รายวันส าหรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
ภูมิล าเนา (กรณีเสียชีวิตภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่กิดการเจ็บป่วย) 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
42. ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตรุะหว่าง

เดินทางในตา่งประเทศ และเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตในเวลาตอ่มา 
(เฉพาะกรณีอุบัติเหตุนั้นไมอ่ยู่ใน
ข้อยกเว้น) จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหม
จากประกันภัยการเดินทาง Travel Guard 
International Extra ในเร่ืองใดไดบ้้าง 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ, ผลประโยชน์รายวัน
ส าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และค่าใช้จ่ายในการส่งศพ
หรืออัฐิกลับประเทศภูมิล าเนา (กรณีเสียชีวิตภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรั้บ
บาดเจ็บ) 

43. ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยระหว่างเดินทางในต่างประเทศ 
และจ าเป็นต้องกลับมารักษาต่อใน
ประเทศไทย (เฉพาะกรณีโรคที่เป็น
ระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่โรคประจ าตัว
และไม่อยู่ในข้อยกเว้น) ต้องท าอย่างไร 

ต้องติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเพ่ือช่วยในการประสานงานกับ
โรงพยาบาลและจัดหาวิธีเคล่ือนย้ายผู้เอาประกันภัยกลับประเทศไทยหรือ
ประเทศภูมิล าเนาตามความเหมาะสมทางการแพทย์ 

44. ถ้าเกิดเสียชีวิตในตา่งประเทศจะท า
อย่างไร 

ต้องท าการแจ้งศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งจะเป็นผู้ด าเนนิการในการน าศพ
ผู้เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทยหรือประเทศภูมลิ าเนา 

45. ค่าใช้จ่ายในเร่ืองศพผู้เสียชีวิต ญาติ
ผู้เสียชีวิตจะต้องส ารองจ่ายไปก่อนหรือไม ่

ต้องติดต่อศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน เพ่ือด าเนนิการน าศพผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย
หรือประเทศภูมิล าเนา โดยศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผู้ด าเนินการให้ แต่หากมี
การส ารองจ่ายไปก่อน บริษัทจะชดใช้คืนใหแ้ก่ผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภยั 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการท าศพ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดการเก่ียวกับ
ศพ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

46. ในกรณีผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยใน
ต่างประเทศแล้วเขา้รับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล จะต้องส ารองจ่ายเงินไปก่อน
หรือไม่ 

ไม่ต้องส ารองจ่าย แต่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เก่ียวข้องจะตอ้งท าการติดตอ่
ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเพ่ือประสานงานกับโรงพยาบาล โดยศูนย์ช่วยเหลือ
ฉุกเฉินจะเป็นผู้ช าระค่ารักษาพยาบาลแทนผู้เอาประกันภยั (กรณีที่การรักษานั้น
ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย) 
หมายเหตุ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับเงือ่นไขการใหบ้ริการของโรงพยาบาลนัน้ๆ 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
47. จะสามารถเคลมในกรณียกเลิกการ

เดินทาง เนื่องจากมเีหตุการณ์จราจล ณ 
ประเทศจุดหมายปลายทาง ที่ท าให้ผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถเดินทางตาม
ก าหนดการได้ ได้หรือไม ่

ไม่ได้ เนื่องจากบริษัทจะให้ความคุม้ครองเร่ืองการยกเลิกการเดินทางจาก
เหตุการณ์จราจลที่เกิดขึน้ในประเทศไทยเท่านัน้ 

48. หากมีการปิดน่านฟ้าหรือสนามบิน ที่ท า
ให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตาม
ก าหนดการได้ จะได้รับความคุม้ครอง
หรือไม่ 

ได้ เฉพาะ Travel Guard International Extra แผน A หรือ B บริษัทให้ความ
คุ้มครองดังนี ้
1. กรณียังไม่ได้เดนิทางออกจากประเทศไทย จะได้รับความคุม้ครอง

ผลประโยชน์การยกเลิกการเดินทาง (TA10) จากการปิดน่านฟ้าหรือ
สนามบินภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันออกเดนิทาง แตจ่ะต้องซื้อกรมธรรม์
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันออกเดนิทาง 

2. กรณีอยู่ระหว่างการเดินทางในตา่งประเทศ จะได้รับความคุ้มครอง
ผลประโยชน์การลดจ านวนวันเดินทาง (TA11) เนื่องจากการปิดนา่นฟ้าหรือ
สนามบินที่เกิดขึน้ระหว่างทีผู้่เอาประกันภยัเดนิทางอยู่ในตา่งประเทศและ
ท าให้ต้องกลับประเทศไทยก่อนก าหนด 

49. หากผู้เอาประกันภัยต้องเดนิทางกลับ
ประเทศไทยก่อนก าหนด เนื่องจากบิดา
หรือมารดาที่อยู่ที่ประเทศไทยตอ้งเขา้
โรงพยาบาล  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
ความคุ้มครองอะไรจากกรมธรรม์นี้บ้าง 

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุม้ครองในเร่ืองผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการลด
จ านวนวันเดินทาง (TA11) บริษัทจะคุ้มครองค่าใชจ้่ายในการเดินทางที่เพ่ิมขึน้  
ค่าที่พักที่เกิดขึน้ และ/หรือค่าทีพั่กที่ได้จา่ยไปล่วงหนา้ ที่ไม่ไดรั้บการชดเชยจาก
แหล่งอ่ืน เนื่องจากสาเหตเุหล่านี้ ได้แก่ การบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยของผู้เอา
ประกันภัย, สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมเดนิทางบาดเจ็บสาหัส/ เจ็บป่วย
หนัก/เสียชีวิต, เคร่ืองบินถูกจี้, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การถูกกักด่าน
กักกันเชื้อโรค หรือการปิดน่านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
50. หากผู้เอาประกันภัยต้องถูกกักด่านกักกัน

เชื้อโรคในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะ
ได้รับความคุ้มครองอะไรจากกรมธรรม์นี้
บ้าง 

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุม้ครองในเร่ืองผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายเมือ่การ
เดินทางหยุดชะงัก(TA12) หากถูกกักด่านกักกันเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย์
โดยต้องมีหนังสือรับรองการถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามค าแนะน าของแพทย์ 
หรือใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภยั บริษัทจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางกลับประเทศไทยที่เพ่ิมขึน้  เงินมดัจ าค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋ว ค่าที่พักทีไ่ด้
จ่ายไปล่วงหน้าก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย หรือการถูกริบมัดจ าหลังจาก
การเร่ิมต้นเดินทางแล้ว  

51. หากเกิดภัยธรรมชาติท าให้สายการบินไม่
สามารถบินตามเส้นทางเดมิไดจ้ึงตอ้ง
เปล่ียนเส้นทางการบิน ท าให้ถึงจุดหมาย
ปลายทางล่าช้า กรมธรรม์นี้ให้ความ
คุ้มครองหรือไม่ 

Travel Guard International Extra คุ้มครองการล่าช้าเนื่องจากการเปล่ียน
เส้นทางการบิน (TA15) ทุกๆ 6 ชั่วโมงติดตอ่กัน โดยค านวณจากผลตา่งระหว่าง
เวลาที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาเดมิกับเวลาจริงทีเ่ดนิทาง
ไปถึงจุดหมายปลายทาง  

52. หากการล่าช้าของเที่ยวบินเกิดขึน้ใน
ประเทศไทยจะได้รับความคุม้ครองหรือไม ่

คุ้มครอง บริษัทให้ความคุ้มครองการล่าช้าตั้งแตอ่อกนอกประเทศไทยหรือ
เดินทางกลับประเทศไทยรวมถึงการเดินทางในตา่งประเทศดว้ย แต่หากผู้เอา
ประกันภัยได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลงเวลาหรือยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าจากผู้ให้บริการยานพาหนะสาธารณะมากกว่า 24 ชั่วโมงจาก
ตารางเวลาเดินทางเดมิจะไม่ได้รับความคุม้ครอง 

53. เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระเป๋า
เดินทางเกิดความล่าช้าจากการขนส่งของ
สายการบินพาณิชย์ จะสามารถเรียกร้อง
ค่าสินไหมจากบริษัทไดห้รือไม่ 

ไม่ได้ เนื่องจากไมคุ่้มครองความล่าช้าของกระเป๋าเดนิทางขณะอยู่ในประเทศ
ไทย 

54. เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระเป๋า
เดินทางเกิดความเสียหายจากการขนส่ง
ของสายการบินพาณิชย์ จะสามารถ
เรียกร้องค่าสินไหมไดห้รือไม่ 

ได้ โดยใช้เอกสารรับรองความเสียหายจากสายการบินมาประกอบการเคลม 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
55. ควรจะท าอย่างไร  หากสายการบินท า

กระเป๋าของผู้เอาประกันภัยหาย 
แจ้งเร่ืองกระเป๋าสูญหายที่เคานเ์ตอร์สายการบิน โดยท่านสามารถย่ืนเร่ืองร้องขอ
การชดเชยความเสียหายจากสายการบินก่อน และหากสายการบินชดเชยแล้ว 
ยังมีส่วนต่างที่ยังไดรั้บการชดเชยไมค่รบ ท่านสามารถท าการเคลมกับบริษัทได ้

56. หากขณะก าลังเช็คอิน กระเป๋าของผู้เอา
ประกันภัยที่วางทิ้งไว้บนเก้าอ้ีถูกขโมย ผู้
เอาประกันภัยจะสามารถเคลมไดห้รือไม ่

ไม่ได้  บริษัทจะไม่คุ้มครองการสูญหายของกระเป๋าทีถู่กวางทิง้ไว้ในทีส่าธารณะ 
หรือ การสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอา
ประกันภัยในการดูแลรักษา 

57. หากถูกล้วงกระเป๋าขณะอยู่ต่างประเทศ  
จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

ได้ เฉพาะ Travel Guard International Extra แผน A และ แผนB  
บริษัทจะชดเชยดงัตอ่ไปนี้ 
• เงินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินสดตามจ านวนที่สูญเสียหรือเสียหายจริง โดยผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก จ านวน 1,000 บาท 

• เอกสารการเดินทาง ชดเชยคา่ใช้จ่าย (ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าที่พัก
ที่ต้องจ่ายเพ่ิม) เพ่ือขอรับหนงัสือเดินทาง วีซ่า ตั๋วเดินทางใหม่ แทนเอกสารที่
สูญเสียหรือเสียหาย และต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับส าหรับคา่ใช้จา่ย
ดังกล่าว 

• ทรัพย์สินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินหรือคา่ซ่อมแซมให้ โดยจ ากัดสูงสุดไม่เกิน 
5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด 

โดยต้องมีเอกสารการแจ้งความกับต ารวจภายใน 24 ชม. 
58. หากโดนทุบรถและเงินหรือทรัพย์สินทีอ่ยู่

ในรถหายไป จะได้รับความคุ้มครอง
หรือไม่ 

ได้ เฉพาะ Travel Guard International Extra แผน A  
บริษัทจะชดเชยดงัตอ่ไปนี้ 
• เงินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินสดตามจ านวนที่สูญเสียหรือเสียหายจริง โดยผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก จ านวน 1,000 บาท 

• เอกสารการเดินทาง ชดเชยคา่ใช้จ่าย (ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าที่พัก
ที่ต้องจ่ายเพ่ิม) เพ่ือขอรับหนงัสือเดินทาง วีซ่า ตั๋วเดินทางใหม่ แทนเอกสารที่
สูญเสียหรือเสียหาย และต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับส าหรับคา่ใช้จา่ย
ดังกล่าว 

• ทรัพย์สินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินหรือคา่ซ่อมแซมให้ โดยจ ากัดสูงสุดไม่เกิน 
5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด 

โดยต้องมีเอกสารการแจ้งความกับต ารวจภายใน 24 ชม. 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
59. หากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ

ต้องเข้าพักรักษาตัวทีโ่รงพยาบาลใน
ต่างประเทศ ต้องติดตอ่ใคร 

ติดต่อที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (AIG Travel Asia Pacific (ATAP)) 
หมายเลขโทรศัพท์ +662 649 1346 หากเกิดเหตฉุุกเฉิน และไม่สามารถติดต่อ
ได้ ให้ท่านเข้ารับการรักษาก่อน แล้วท าการติดตอ่ศนูย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

24 ชั่วโมง (AIG Travel Asia Pacific (ATAP)) ทันทีที่สามารถติดต่อได ้

60. ผลประโยชน์การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ
ไทย (TA9) กรณีเดินทางเป็นครอบครัว 3 
คน พ่อแม่ลูก หากแม่เข้าโรงพยาบาล พ่อ
ต้องการเดินทางกลับมาเพ่ือส่งลูกเอง จะ
ได้รับความคุ้มครองขอ้นี้หรือไม่ 

ไม่ได้ เนื่องจากมีสมาชกิในครอบครัวหรือผู้ใหญท่ี่บรรลุนิตภิาวะอยู่กับผู้เยาว์ใน
ต่างประเทศแล้ว จึงไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ 

61. ผลประโยชน์การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ
ไทย (TA9) ผู้เยาว์ต้องมีความสัมพันธ์เปน็ 
"ลูก" ของผู้เอาประกันภัยเท่านัน้หรือไม่ 

ไม่จ าเป็น 

62. ผลประโยชน์การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ
ไทย (TA9) ผู้ที่จะสามารถไปรับผู้เยาว์ใน
ต่างประเทศจะต้องเป็นสมาชกิใน
ครอบครัวของผู้เอาประกันภัยเทา่นั้น
หรือไม่ 

ใช่ 

63. สัญชาติที่ไม่คุ้มครอง ส าหรับประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศ Travel Guard 
International Extra 

ไม่คุ้มครองผู้ที่มสัีญชาตหิรือถ่ินพ านักในประเทศควิบา ซีเรีย อิหร่าน เกาหลี
เหนือ ภูมิภาคไครเมยี แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมภีูมลิ าเนาในประเทศไทยจะได้รับ
ความคุ้มครองตามปกต ิ

64. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel 
Guard International Extra ไม่คุ้มครอง 
หากการสูญเสีย หรือความเสียหายเกิดขึน้
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดนิทางไป หรือ
เดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศ
ใด 

ไม่คุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยเดินทางไป หรือเดนิทางผ่าน หรือเดนิทาง
ภายในประเทศเหล่านี้ เนปาล, คิวบา, ซีเรีย, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ และ ภูมิภาค
ไครเมีย 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
65. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel 

Guard International Extra ให้ความ
คุ้มครองกรณีด้านล่างหรือไม่ 
1 สายการบินที่ออกจากประเทศไทยล่าช้า
เกินกว่า 6 ชม. เนื่องจากเคร่ืองยนตข์ัดขอ้ง 
2 จากเหตุการณ์ความล่าช้าของเที่ยวบิน
ข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยพลาด
การต่อเที่ยวบินถัดไป โดยผู้เอาประกันภัย
ต้องรอเที่ยวบินเกินกว่า 6 ชม. 

ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าทดแทนได ้2 กรณี ซึ่งบริษัทจะชดเชยเป็น
จ านวนเงิน 10% ของทนุประกันภัย ในทุกๆ  6 ชั่วโมงติดต่อกันที่ล่าช้า 
กรณีที่ 1 ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ความล่าช้าในการเดนิทาง (TA 13) 
กรณีที่ 2 ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน (TA 16) 

66. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel 
Guard International Extra แบบรายปี 
คุ้มครอง 184 วันต่อ/ทริป หากผู้เอา
ประกันภัยเจ็บป่วยต้องรักษาตวัใน
โรงพยาบาลต่อเนื่องจนเกินกว่า 184 วัน 
และผู้เอาประกันภัยป่วยหนัก จนไม่
สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได ้
กรมธรรม์จะยังคุ้มครองหรือไม ่

บริษัทมีการขยายความคุ้มครองให้อัตโนมตัิไปอีก 30 วัน ต่อเนื่องกันนบัจากวัน
หมดอายุ โดยไม่มีค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติม หรือ ภายใน 48 ชั่วโมงติดตอ่กันหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานที่กักกัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือถูกกักกันในต่างประเทศ และเหตผุลดังกล่าวนั้น
ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย 

67. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel 
Guard International Extra มีก าหนด
ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาใน
ต่างประเทศหรือไม ่

ไม่ก าหนดระยะเวลาสูงสุดในการเข้ารักษาในตา่งประเทศ แต่การรักษาในแตล่ะ
คร้ังจะต้องไม่เกินทนุประกันภยัของค่ารักษาพยาบาล 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
68. ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยการเดินทาง

ต่างประเทศ Travel Guard International 
Extra แบบรายปี โดยที่กรมธรรม์ก าลังจะ
หมดความคุ้มครองในอีกไม่ก่ีวันข้างหนา้ 
ก่อนที่จะออกเดินทางผู้เอาประกันภัย
สามารถซื้อกรมธรรม์รายปีต่อจากฉบับ
เดิม เพ่ือให้ทั้ง 2 ฉบับคุ้มครองครอบคลุม
ต่อเนื่องกันไดห้รือไม่ 

ได้ และแนะน าให้ต่ออายุกรมธรรม์รายปีต่อเนือ่งจากกรมธรรม์ฉบับเดมิก่อนการ
เดินทางออกจากประเทศไทย เพ่ือให้ทัง้ 2 ฉบับคุ้มครองครอบคลุมต่อเนื่อง 

69. หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ/เจบ็ป่วยใน
ระหว่างการเดินทาง ซึ่งเกิดขึน้ใน
ระยะเวลาเอาประกันภัย และได้เข้ารับการ
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันจนเกินก าหนดวันส้ินสุด
กรมธรรม์ กรมธรรม์จะยังคุ้มครองอยู่
หรือไม่ คุ้มครองอะไรบ้าง  

หากผุ้เอาประกันภัยบาดเจ็บ/เจบ็ป่วยในระหว่างการเดนิทาง ซึ่งเกิดขึน้ภายใน 
184 วันของการเดินทาง และได้เข้ารับการรักษาตวัเป็นผู้ป่วยใน (IPD) เป็น
ระยะเวลาติดต่อกันจนเกินก าหนด 184 วัน และเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้ว ยัง
ไม่สามารถเดินทางกลับได ้และยังคงตอ้งไปตดิตามการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก 
(OPD) คุ้มครอง ดังนี้  
- ค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่วันแรกที่เข้า-ออกจากโรงพยาบาลในตา่งประเทศ (IPD)  
- ค่ารักษาพยาบาลที่ไปพบแพทย์เพ่ือตดิตามอาการในตา่งประเทศ (OPD) 
- ค่าเคล่ือนย้ายกลับประเทศภูมิล าเนา (กรณีมี Fit to Fly และจ าเป็นต้อง
เคล่ือนย้ายกลับประเทศไทย ซึ่งจัดการโดยศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน) 

- ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (OPD และ IPD) ภายใน 7 วันหลังจาก
กลับมาถึงประเทศไทย (แม้กรมธรรม์ส้ินสุดความคุ้มครองไปแล้ว) 

70. กรณีไปท างานต่างประเทศ ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศ Travel Guard 
International Extra คุ้มครองหรือไม ่

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Guard International Extra ให้ความ
คุ้มครองตามปกตติามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของกรมธรรม์โดยให้ดตูามข้อยกเว้น
ในกรมธรรม์เป็นส าคัญ เช่น  
ข้อยกเว้นทั่วไป ไม่คุ้มครอง 
- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร 
และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม 
- ขณะที่เกิดขึน้บริเวณแทน่ขดุเจาะน ้ามนั แท่นขดุเจาะก๊าซธรรมชาตใิน
ทะเล หรือเหมืองใตด้ิน 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
71. กรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อประกันภัยการ

เดินทางต่างประเทศ Travel Guard 
International Extraและจะมีการด าน า้
โดยใช้ถังอากาศด้วย จะได้รับความ
คุ้มครองหรือไม่ เนื่องจากไมม่ีระบุอยู่ใน
ข้อยกเว้นกรมธรรม์ 

การด าน ้านั้นมิได้ถูกระบุอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ดังนั้นสามารถให้ความ
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตใุนขณะด าน ้าได้ อย่างไรก็ด ีการเข้ารับการรักษา ต้อง
ด าเนินการภายใต้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และรับการรักษาโดยแพทย์ 
ตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ทั้งนี้ การบาดเจ็บ
และการรักษาดังกล่าว ต้องไม่ตกอยู่ในขอ้ยกเว้นอ่ืนใดของกรมธรรม์ 

72. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล กรณี
รักษาต่อเนื่องในประเทศไทย คุ้มครอง
อย่างไร และหากรักษาตัวต่อเนื่องเกินกว่า 
7 วัน จะยังคงได้รับความคุม้ครองหรือไม ่

การจะได้รับความคุ้มครองจะเปน็ไปตามข้อก าหนด เงื่อนไขความคุม้ครอง และ
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ โดยมีกรณี ดังต่อไปนี ้
• กรณีไม่เคยเข้ารับการรักษาในตา่งประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเขา้รับการ

รักษาในประเทศไทยภายใน 2 วัน นับจากวันที่เดนิทางกลับถึงประเทศไทย 
และรักษาตัวต่อเนื่องไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่เข้ารับการรักษาคร้ังแรกใน
ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายใด  ๆที่เกิดขึน้หลังจากวันที่ 5 นบัจากวันที่เข้ารับการ
รักษาคร้ังแรกจะไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครอง 

• กรณีเคยเข้ารับการรักษาที่ต่างประเทศแล้ว รักษาต่อเนื่องในไทยไดไ้ม่เกิน 7 
วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้หลังจาก 
7 วัน จะไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครอง 

73. กรณีที่ ผู้ เอาประกันภัยซื้อประกันภัยการ
เ ดิ น ท าง  Travel Guard International 
Extra จ านวน 6 วัน และเดินทางออกจาก
เมืองไทยแล้ว แต่ปลายทางไม่อนุญาตให้
คนไทยเข้าประเทศเนื่องจากโดนกักด่าน
กักกันเชื้อโรคในต่างประเทศ 14 วัน จะ
ได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้าง 

ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ได้ โดยจะต้องมีเอกสาร
รับรองจากแพทย์ หรือหน่วยคัดกรองว่ามีการถูกกักกันตามค าแนะน าของแพทย์ 
จะได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์คา่ใช้จา่ยเมื่อการเดินทางหยุดชะงกั (TA12) 
กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองคา่ใชจ้่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยทีเ่พ่ิมขึน้ 
เงินมัดจ าคา่เดนิทาง ค่าซื้อตัว๋ล่วงหนา้ และ/หรือค่าที่พัก ที่ผู้เอาประกันภัยจ่าย
ไปล่วงหน้าก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทย หรือที่ผู้เอาประกันภัยตอ้งถูก
ริบมัดจ าหลังจากเร่ิมตน้การเดนิทาง 

74. ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความ
เสียหายของทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย
(TA24) ที่พักอาศัยจ าเป็นต้องตรงตามที่
อยู่ในบัตรประจ าตัวประชาชนหรือไม ่

ไม่จ าเป็น กรมธรรม์จะคุ้มครองที่พักอาศยัในประเทศไทยที่ผู้เอาประกันภัยอาศยั
อยู่ประจ าในปัจจุบัน 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
75. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการ

เดินทาง (TA13, TA14, TA15) หรือ การ
พลาดการต่อเที่ยวบิน (TA16) หากผู้เอา
ประกันภัยได้รับการชดเชยจากสายการ
บินแล้วจะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยกับ
บริษัทได้อีกหรือไม ่

ได้ โดยใช้หนังสือรับรองจากสายการบินในการพิจารณา 
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับกำรเรยีกรอ้งค่ำทดแทน 
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1. หากต้องการเคลม (เรียกร้องค่าทดแทน) 
ต้องท าอย่างไรบ้าง 

ส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกเรียบร้อยแล้วและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาทั้งหมดมาที่ 
แผนกสินไหมทดแทน ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพฯ 10330 

2. การเคลมจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ซึ่งหาก
กรณีการเคลมนั้นซับซ้อนอาจท าให้ทางบริษทั ต้องใชเ้วลาในการสืบสวนเพ่ิมเตมิ 
ระยะเวลาที่ก าหนดอาจขยายออกไปอีกได้ แต่ทัง้นีจ้ะไมเ่กิน 90 วันนับจากวันที่
บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน 

3. กรณีที่สายการบินแจ้งว่า ไม่มีเที่ยวบิน
กลับ หรือแม้แต่ไม่มีเที่ยวบนิขาไป ท าให้ผู้
เอาประกันภัยต้องเปล่ียนแปลง
ก าหนดการเดินทางใหช้้าลง และ/หรือ
จ าเป็นต้องอยู่เพ่ิมเตมิ ไม่สามารถเดนิทาง
ตามตารางการเดินทางได้ สามารถ
เรียกร้องค่าทดแทนไดห้รือไม่ 

ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าทดแทน ภายใต้ผลประโยชน์ความล่าชา้ใน
การเดินทางได้ (ต้องเป็นสาเหตุทีร่ะบุในเงื่อนไขความคุ้มครอง) โดยบริษัทจะ
พิจารณาจากความล่าช้าของเที่ยวบนิตามก าหนดการออกเดนิทางเดิม กับ
ก าหนดการออกเดินทางของเที่ยวบินใหมท่ี่สายการบินจดัหาให ้โดยต้องมี
หนังสือรับรองที่ระบุสาเหตุจากสายการบินในการเรียกร้องค่าทดแทน 
***เหตุการณ์นี ้ไม่คุ้มครองค่าตัว๋เดนิทางที่ผู้เอาประกันภัยซื้อใหม่เอง หรือค่าที่
พักที่เกิดขึน้ในระหว่างรอเที่ยวบินทดแทน 

4. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 
ความคุ้มครองกรณีก่อนหรือหลังการ
เดินทาง 2 ชั่วโมง ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่า
ทดแทนอย่างไร 

ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องคา่ทดแทนเหมอืนกับ
กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลตามปกติ โดยเอกสารที่จ าเป็นต้องส่งเพ่ิมเติมคอื 
หลักฐานการเกิดเหตซุึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังการเดนิทาง 
เช่นใบรับรองแพทย์ที่ระบุเวลาเกิดเหต ุและตารางเวลาการออกเดนิทาง  
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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับกำรเรยีกรอ้งค่ำทดแทน 
ค ำถำม ค ำตอบ 

5. ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศ Travel Guard International 
Extra ขอค าแนะน าเก่ียวกับการเรียกร้อง
กรณีผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพ่ือไปเย่ียมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลใน
ต่างประเทศ 

สิทธิการเรียกร้องส าหรับผลประโยชน์ข้อนี้จะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อ 
ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ใน
ต่างประเทศนานตดิต่อกันเกิน 5 วัน 

1. กรณีไม่มีสมาชิกครอบครัวทีบ่รรลุนิติภาวะอยู่ด้วย 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องติดต่อศนูย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งทางศนูย์ฯ จะเป็น
ผู้ด าเนินการจัดหาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับชั้นประหยัด ตั๋วรถไฟชั้นหนึง่ หรือตั๋วเรือ
โดยสาร ส าหรับสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนของผู้เอาประกันภยัเพ่ือเดินทางไป
เย่ียมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ รวมทั้งจ่ายคา่ที่พักและคา่อาหารสูงสุดวัน
ละ 10,000 บาท ให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนของผู้เอาประกันภัยสูงสุด
จ านวน 2 ท่าน ทั้งนี้สูงสุดไมเ่กินจ านวนเงนิเอาประกันภัยทีร่ะบุในหนา้ตาราง
กรมธรรม์ 
2. กรณีมีสมาชิกครอบครัวที่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วย 
บริษัทจะจ่ายค่าเล่ือนหรือเปล่ียนเที่ยวบินกลับประเทศไทย ค่าที่พักและอาหารที่
เกิดขึน้จริง ตั้งแตวั่นที ่6 ของวันที่ผู้เอาประกันภัยเขา้รับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ให้กับสมาชิกของครอบครัวที่อยู่กับผู้เอาประกันภัยในตา่งประเทศ
จ านวน 2 คนสูงสุดไมเ่กินจ านวนเงนิเอาประกันภัยทีร่ะบุในหนา้ตารางกรมธรรม์ 

6. กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน
ที่ต่างประเทศ โดยได้ตดิต่อศูนย์ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน และได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ผู้เอา
ประกันภัยได้รับใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาล
ในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

• แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยส่งใบแจ้งหนีไ้ปที ่“ศนูย์ชว่ยเหลือฉุกเฉิน” ก่อนที่ 
Thassistance@aig.com เพ่ือตรวจสอบว่าค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่าย
นั้น เป็นเร่ืองเดียวกันกับที่ทางศนูย์ชว่ยเหลือฉุกเฉินได้การันตีใหกั้บ
โรงพยาบาลหรือไม่ หากใช่เร่ืองเดียวกัน ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็น
ผู้ด าเนินการต่อไป 

• หากไม่ใช่เร่ืองเดยีวกัน ผู้เอาประกันภัยจะตอ้งช าระคา่รักษาพยาบาลตามใบ
แจ้งหนี้ก่อน แล้วจึงน าใบเสร็จรับเงนิ พร้อมใบรับรองแพทย์มาเรียกร้องกับ
แผนกสินไหมต่อไป 
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7. ผู้เอาประกันภัยเดินทางตา่งประเทศ ขับขี่
รถจักรยานยนต์แล้วเกิดอุบัตเิหตุ แต่ลูกคา้
ไม่มีใบขับขี่สากล กรณีนี้ จะสามารถเรียก 
ร้องค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม ่และจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเหตุใหลู้กคา้ต้อง
เดินทางกลับก่อนก าหนด จะสามารถ
เรียกร้องภายใต้ผลประโยชน์ การลด
จ านวนวันเดินทาง ได้หรือไม่ 

ส าหรับความคุ้มครองเร่ืองคา่รักษาพยาบาลไม่ไดร้ะบุข้อยกเว้นเร่ืองการขับ
รถจกัรยานยนต์ จึงสามารถเรียกร้องค่าสินไหมในกรณีค่ารักษาพยาบาลอันเนือ่ง 
มาจากอุบัติเหตุได้ และหากไดรั้บการรับรองโดยแพทย์ว่าไมส่มควรที่จะเดนิทาง
ต่อไป และแนะน าให้เดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเอกสารใบรับรองแพทย์ 
และความเห็นแพทย์ชดัเจน สามารถเรียกร้องคา่ทดแทนภายใตผ้ลประโยชน์การ
ลดจ านวนวันเดินทางได ้

8. การชดเชยค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ กรณีซื้อกรมธรรม์ 2 ฉบับ 
แผน C,D ได้รับการรักษาในต่างประเทศ
แล้ว และต้องการเข้ารับการรักษาต่อเนือ่ง
ในประเทศไทย ผู้เอาประกันภัยสามารถ  
เคลมจากแผน C ก่อน และหากมีส่วนต่าง
จากแผน C สามารถเบิกเพ่ิมที่ แผน D ได้
หรือไม่ 

บริษัท จะชดเชยค่าทดแทนเพียง 1 กรมธรรม์ โดยเลือกกรมธรรม์ที่มีการท า
สัญญาประกันภัยก่อน 

9. กรณีลูกค้าใช้ไมล์ (สะสม) ในการแลกตั๋ว
เคร่ืองบิน โดยช าระค่าธรรมเนียมและภาษ ี
แต่ลูกค้าไม่สามารถเดนิทางตามก าหนด
ได้ (ตามเงื่อนไขการเล่ือน หรือบอกเลิก
การเดินทาง) ลูกค้าได้ตดิตอ่ไปที่สายการ
บินเพ่ือขอไมล์ที่สะสมคนื ทางสายการบิน
แจ้งให้ลูกค้าช าระค่าธรรมเนียมการขอ
ไมล์ (สะสม) คืน จะสามารถน าใบเสร็จ
ของค่าธรรมเนียมในการขอไมล์ (สะสม) 
คืน มาเบิกกับบริษัท ได้หรือไม่ 

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธ์ิที่จะน าค่าใช้จา่ยดังกล่าวเขา้มาเรียกร้องคา่ทดแทนกรณี
การเล่ือนหรือบอกเลิกการเดินทางได ้อย่างไรก็ดี การจะได้รับความคุม้ครอง
หรือไม่นั้น บริษัทจะพิจารณาจากเอกสารทั้งหมดทีผู้่เอาประกันภยัส่งเข้ามา
เรียกร้องค่าทดแทน และบริษัทจะพิจารณาว่าเป็นไปตามเงือ่นไขของกรมธรรม์
หรือไม่ 
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10. กรณีซื้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศ รายเที่ยว ประมาณ 3 วัน 
เพ่ือให้คุ้มครองเฉพาะช่วงที่เดนิทางออก
จากประเทศ แต่ผู้เอาประกันภัยจะอยู่
ต่างประเทศนานประมาณ 2 ปี หากกรณี
เกิดเหตุในชว่งระยะเวลาเอาประกัน มี
ค าถาม ดังนี้ 

1.ระยะเวลาในการส่งเอกสารเคลมได้
ภายในก่ีปี 

2.หากลูกค้ายังอยู่ในต่างประเทศ ท าให้
หนังสือเดินทางไม่ไดร้ะบุวันทีเ่ขา้ประเทศ
ไทย จะสามารถเบิกเคลมได้หรือไม่ 

1. ในการเรียกร้องค่าสินไหมดทดแทน ผู้เอาประกันภัยควรส่งเอกสารภายใน 
30 วัน นับจากวันที่เกิดเหต ุทั้งนี้หากไมส่ามารถด าเนินการภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวได้ ขอให้ผู้เอาประกันภัยแถลงสาเหตทุี่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ แนบมาพร้อมเอกสารประกอบ อย่างไรก็ดี แนะน าว่าให้ผู้เอา
ประกันภัยส่งเอกสารโดยเร็วที่สุด เพ่ือผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเอง 

2. ต้องตรวจสอบว่าค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาความ
คุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ หากอยู่ในระยะเวลาความคุม้ครอง มี
หลักฐานการเดินทางออกจากประเทศไทยชัดเจน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถ้วน ก็สามารถส่งเอกสารมาเคลมได้  

*ส าหรับค่ารักษาพยาบาลต้องเปน็ใบเสร็จรับเงนิตน้ฉบบั และกรณีมีการจ่าย 
เคลม เช็คจะออกเป็นชื่อของผู้เอาประกันภัยเท่านัน้* 

11. กรณีลูกค้าต่างชาติ บริษัทสามารถส่งเชค็ 
เคลมให้ผู้เอาประกันตามที่อยู่ใน
ต่างประเทศไดห้รือไม ่

บริษัทไม่สามารถส่งเช็คเคลมใหผู้้เอาประกันภัยตามที่อยู่ในตา่งประเทศได ้
บริษัทอาจพิจารณาเป็นการโอนเงนิไปยังบญัชีของผู้เอาประกันภัยทีธ่นาคารที่
ต่างประเทศแทน ในกรณีนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องใหข้้อมูลของบญัชีธนาคาร
ส าหรับการโอนเงินที่ครบถ้วน และผู้เอาประกันภัยตอ้งรับความเส่ียงเร่ืองอัตรา
แลกเปล่ียนด้วย 

12. ผู้เอาประกันภัยสามารถน าเช็คเขา้บัญชใีน
ต่างประเทศไดห้รือไม ่

ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถน าเช็คที่ออกโดยบริษัทเขา้บัญชีธนาคารใน
ต่างประเทศได ้

13. กรณีมีภัยธรรมชาติต้องใช้เอกสารอะไร
ประกอบการพิจารณาสินไหมบ้าง 

แผนกสินไหมจะพิจารณาจากข่าวสารหรือประกาศทีเ่ปน็ทางการ 

14. ในระหว่างการเดินทางทีต่่างประเทศมกีาร
ติดเชื้อ COVID-19 และต้องเข้ารักษาที่
โรงพยาบาลในต่างประเทศ สามารถ
เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
ได้หรือไม่ 

สามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศได ้แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัยของแผนประกันที่ไดซ้ื้อไว้ โดยการเจ็บป่วยดงักล่าวจะตอ้งเกิดขึน้ใน
ระยะเวลาเอาประกันภัย และไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์  

• กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอก ผู้เอาประกันภัยต้องส ารองจ่ายและส่ง
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพร้อมใบรับรองแพทย์เพ่ือเรียกร้องคา่ทดแทน 

• กรณีรักษาแบบผู้ป่วยใน ให้แจ้งศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินของบริษัท  
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15. ในระหว่างการเดินทางทีต่่างประเทศมกีาร
ติดเชื้อ COVID-19 จะสามารถกลับมา
เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย
ได้อีกหรือไม่ 

• กรณีมีการรักษาตัวต่อเนื่องในประเทศไทย แบ่งเป็นกรณีดังนี้ 
• ไม่เคยรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน จะต้องขอรับการ

รักษาพยาบาลภายใน 2 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศ
ไทย และการรักษาพยาบาลต่อเนื่องต้องไม่เกิน 5 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บ
การรักษาพยาบาลคร้ังแรกในประเทศไทย บริษัทจะชดใช้เงินแก่ผู้เอา
ประกันภัยสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยของแผนประกันที่ไดซ้ื้อ
ไว้ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้หลังจาก 5 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บการ
รักษาพยาบาลคร้ังแรก จะไม่เข้าเงื่อนไขความคุม้ครอง 

• ได้รับการรักษาพยาบาลตั้งแต่อยู่ในตา่งประเทศ สามารถเข้ารับการ
รักษาได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย บริษัท
จะชดใช้เงินแก่ผู้เอาประกันภัยสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัของ
แผนประกันที่ได้ซื้อไว้ ค่าใช้จา่ยใด  ๆที่เกิดขึน้หลังจาก 7 วัน จะไม่เข้า
เงื่อนไขความคุม้ครอง 

16. ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยการ
พลาดการโดยสารเคร่ืองบินอัน
เนื่องมาจากสายการบินจ าหนา่ยบัตร
โดยสารเกินจ านวนที่นั่ง (Over Booking) 
ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการพิจารณา
สินไหมบ้าง 

ใช้หนังสือรับรองการพลาดการโดยสารเคร่ืองบินอันเนือ่งมาจากสายการบิน

จ าหน่ายบัตรโดยสารเกินจ านวนที่นัง่ หรือ เอกสารอ่ืนใดที่ยืนยันสาเหตดุงักล่าว

จากสายการบิน 

17. ประกันภัยการเดินทางครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการขอรับใบรับรองสุขภาพ Fit 
to Fly ก่อนบินกลับประเทศไทยหรือไม่ 

ไม่ครอบคลุมค่าใชจ้่ายในการขอรับใบรับรองสุขภาพ Fit to Fly 

 


