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ค ำถำมทีพ่บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภยั 

ประกันภยักำรเดนิทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 
ค ำถำมทีพ่บบ่อย ค ำตอบ 

1. Travel Guard International Extra คือ
อะไร 

แผนประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศแผนใหม่ของบรษิัท 
ที่ใหค้วามคุม้ครองแบบ 4 in 1 คือ คุม้ครองอบุตัิเหต,ุ สขุภาพ, ความไม่สะดวก
ในการเดินทาง ซึง่มีศนูยบ์รกิารช่วยเหลือฉกุเฉินครอบคลมุดว้ยเครือข่ายทั่วโลก
พรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง 

2. ท าไมตอ้งซือ้ประกนัภยัการเดินทางไป
ตา่งประเทศ หรือท าไมตอ้งซือ้ Travel 
Guard International Extra? 

เพราะการเดินทางไปตา่งประเทศอาจมีเหตทุี่ไม่คาดคิดเกิดขึน้มากมาย และหาก
เกิดอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วยที่ตา่งประเทศจะมีคา่ใชจ้่ายที่สงูมาก ซึง่ Travel Guard 
International Extra เป็นแผนประกนัภยัที่ตอบโจทยท์กุการเดินทาง เพราะเราให้
ทนุประกนัภยัที่สงูเพื่อใหค้รอบคลมุคา่รกัษาพยาบาลและคุม้ครองความไม่
สะดวกในการเดินทางที่เกิดขึน้ อีกทัง้ยงัมีศนูยบ์รกิารช่วยเหลือฉกุเฉินครอบคลมุ
ดว้ยเครือข่ายทั่วโลกพรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง ดว้ยภาษาไทยและอีก
มากกวา่ 40 ภาษา 

3. ใครที่ควรซือ้ประกนัภยัการเดินทาง Travel 
Guard International Extra 

บคุคลทั่วไปทัง้คนไทยและคนตา่งประเทศที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย ซึง่ตอ้งการ
เดินทางไปตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว การติดตอ่ธุรกิจ 
การดงูาน การเย่ียมญาติ หรือการขอวีซา่เป็นตน้ (หมายเหต:ุ ประกนัภยัการ
เดินทางไม่คุม้ครองการเดินทางไปยงัประเทศ เนปาล, คิวบา, ซีเรีย, อิหรา่น, 
เกาหลีเหนือ และ ภมูิภาคไครเมีย และประกนัภยัการเดินทางนีใ้หค้วามคุม้ครอง
เฉพาะการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านัน้) 

4. Travel Guard International Extra ใชข้อวี
ซา่ไดห้รอืไม่ 

ได ้เน่ืองจาก Travel Guard International Extra ใหค้วามคุม้ครองคา่
รกัษาพยาบาลตัง้แต ่2,000,000 – 5,000,000 บาท ดงันัน้ทกุแผนของ Travel 
Guard International Extra สามารถใชใ้นการขอวีซา่ได ้
หมายเหต ุวีซา่เช็งเกน้ ก าหนดทนุประกนัส าหรบัคา่รกัษาพยาบาลที่ 30,000 ยโูร 
(ประมาณ 1,500,000 บาท) 

Click Here Click Here 
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5. ประเทศอะไรบา้งที่ตอ้งใชป้ระกนัภยัการ
เดินทางในการขอวีซา่ 

ประเทศในกลุ่มเช็งเกน้ทัง้หมด  ซึง่ไดแ้ก่  ออสเตรยี, เบลเยียม, สาธารณรฐัเช็ค, 
เดนมารก์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด,์ ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮงัการ,ี ไอซแ์ลนด,์ 
อิตาล,ี ลตัเวีย, ลิทวัเนีย, ลกัเซมเบิรก์, มอลตา, เนเธอรแ์ลนด,์ นอรเ์วย,์ 
โปแลนด,์ โปรตเุกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแ์ลนด ์และ 
ลิกเตนสไตน ์
*ขอ้มลูอา้งอิงจาก: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/schengen-
borders-and-visa/visa-policy/schengen-visa_en  ณ วนัที่ 15 กนัยายน 2564 

6. ถา้ขอวีซา่ไม่ผ่าน หรอืยกเลิกแผนการ
เดินทาง จะสามารถขอเบีย้ประกนัภยัคืน
ไดห้รอืไม่  ถา้ได ้ตอ้งท าอย่างไร 

ได ้โดยตอ้งแจง้ยกเลิกกรมธรรมก์่อนวนัเริ่มคุม้ครองอย่างนอ้ย 1 วนั  โดยแจง้
เรื่องมาที่บรษิัท ตวัแทน หรอืนายหนา้ประกนัวินาศภยั โดยใชเ้อกสารตาม
ดา้นลา่ง 
- แบบฟอรม์ขอยกเลิกกรมธรรม ์
- ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลายเซ็นและระบเุหตผุล
ในการขอยกเลิก 
- จดหมายปฎิเสธการออกวีซา่ หรอืตราประทบัปฏิเสธการออกวีซ่าบนหนงัสือ
เดินทาง / เอกสารการยกเลิกการเดินทาง 

7. ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมีความจ าเป็นตอ้ง
เปลี่ยนวนัเดินทาง และตอ้งการเปลี่ยนวนั
เริ่มตน้คุม้ครองใหต้รงกบัวนัเดินทางใหม่ 
จะสามารถท าไดห้รอืไม่ 

ได ้แตต่อ้งแจง้บรษิัทใหท้ราบก่อนวนัเริ่มคุม้ครองที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์
 

8. กรณีที่มีการเรยีกรอ้งคา่ชดเชยภายใต้
ผลประโยชนก์ารเลื่อนหรอืการบอกเลิก
การเดินทางไปแลว้ จะสามารถเปลี่ยนวนั
เดินทางของกรมธรรมฉ์บบันีไ้ดอ้ีกหรอืไม่ 

ไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากท่านไดใ้ชค้วามคุม้ครองกรมธรรมฉ์บบันีเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

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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9. หากอยู่ตา่งประเทศแลว้และตอ้งการอยู่
ตอ่ ประกนัภยัการเดินทาง Travel Guard 
International Extra จะสามารถขยาย
ระยะเวลาคุม้ครองออกไปไดห้รอืไม่ 

ได ้ส ำหรับกรมธรรมร์ำยเทีย่ว บรษิัทจะด าเนินการออกกรมธรรมใ์หม่เพื่อ
ขยายความคุม้ครองใหต้อ่เน่ืองจากกรมธรรมเ์ดิม โดยมีเง่ือนไขดงันี ้
1. ตอ้งแจง้ขอขยายความคุม้ครองก่อนวนัที่กรมธรรมเ์ดิมจะหมดอายอุย่าง

นอ้ย 1 วนัท าการ  
2. ตอ้งไม่มีเคลม หรอืมีเหตทุราบว่าก าลงัจะเคลม ก่อนวนัที่จะขอขยาย

ความคุม้ครองกรมธรรม ์ 
3. สามารถขอขยายความคุม้ครองไดไ้ม่เกิน 30 วนัตอ่ครัง้  
4. ระยะเวลาคุม้ครองรวมกบักรมธรรมเ์ดิมตอ้งไม่เกิน 184 วนั  
ไม่ได้ ส ำหรับกรมธรรมร์ำยปี เน่ืองจากระยะเวลาคุม้ครองสงูสดุของ
กรมธรรมนี์ค้ือ 184 วนั ดงันัน้จะไม่สามารถขยายความคุม้ครองไดอ้ีก 

10. หากผูเ้อาประกนัภยัก าลงัเดินทางใน
ตา่งประเทศ และมีกรมธรรมร์ายปี Travel 
Guard International Extra ก าลงัจะถึงวนั
สิน้สดุความคุม้ครองระหวา่งที่ยงัเดินทาง
อยู่ในตา่งประเทศ โดยการเดินทางครัง้นี ้
เดินทางไปแลว้ยงัไม่ถึงจ านวนวนัคุม้ครอง
สงูสดุของกรมธรรมร์ายปี (184 วนั) ผูเ้อา
ประกนัภยัสามารถขอตอ่อายกุรมธรรมไ์ด้
หรอืไม่ 

สามารถซือ้กรมธรรมต์อ่เน่ืองเพื่อขยายความคุม้ครองได ้โดยแจง้ก่อนวนัที่
กรมธรรมเ์ดิมจะหมดอายอุย่างนอ้ย 1 วนัท าการ ซึง่สามารถท าได ้2 วิธีดงันี ้
1. ตอ่อายโุดยซือ้กรมธรรมร์ายปีแผนเดียวกบักรมธรรมฉ์บบัเดิม เพื่อให้

กรมธรรมท์ัง้ 2 ฉบบัคุม้ครองการเดินทางครัง้นีต้่อเน่ืองรวมกนัไดถ้ึง 184 วนั 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรมร์ายปี 

2. ตอ่อายโุดยซือ้กรมธรรมร์ายเที่ยวแผนเดียวกบักรมธรรมฉ์บบัเดิม เม่ือบรษิัท
อนมุตัิใหข้ยายความคุม้ครอง บรษิัทจะด าเนินการออกกรมธรรมใ์หม่เพื่อ
ขยายความคุม้ครองใหต้อ่เน่ืองจากกรมธรรมเ์ดิมตามจ านวนวนัที่ผูเ้อา
ประกนัภยัขอขยายความคุม้ครองส าหรบัการเดินทางครัง้นี ้ 
หมายเหต:ุ การขอขยายความคุม้ครองสามารถขอขยายไดไ้ม่เกิน 30 วนัตอ่
ครัง้ ทัง้นีร้ะยะเวลาคุม้ครองรวมกบักรมธรรมเ์ดิมนบัตัง้แตเ่ดินทางออกจาก
ประเทศไทยตอ้งไม่เกิน 184 วนั หากมีเคลมเกิดขึน้ จะตอ้งแจง้หมายเลข
กรมธรรมท์ัง้หมดที่ท่านถืออยู่ใหบ้รษิัททราบเพื่อด าเนินการพิจารณา 
(ดเูง่ือนไขการขอขยายความคุม้ครองเพิ่มเติมไดท้ี่ขอ้ 9) 
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11. Travel Guard International Extra จะ
ขยายความคุม้ครองอตัโนมตัิเน่ืองจาก
กรณีใดบา้ง 

Travel Guard International Extra จะขยายความคุม้ครองอตัโนมตัิ 
ให ้2 กรณี ดงันี ้
1. ขยายอตัโนมตัิไปอีก 3 วนั เน่ืองจาก 

• ผูเ้อาประกนัภยับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย 
• สภาพอากาศไม่อ านวย 
• สภาพเครื่องหรืออปุกรณไ์ม่สมบรูณ ์(เช่น เครื่องบินขดัขอ้งไม่สามารถขึน้

บินตามเวลาเดิมได)้ 
• การนดัหยดุงานหรอืนดัหยดุการปฎิบตัิงานของลกูจา้งยานพาหนะ

สาธารณะ 
2. ขยายอตัโนมตัิไปอีก 30 วนั เน่ืองจาก* 

• ผูเ้อาประกนัภยัพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
• ถกูกกักนัในตา่งประเทศ  

หมายเหต:ุ *ขยายความคุม้ครองอตัโนมตัิอีก 48 ชั่วโมงหลงัจากออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานที่กกักนั 

12. หากกรมธรรมร์ายปีแบบเก่ายงัไม่
หมดอาย ุจะสามารถเปลี่ยนเป็นกรมธรรม ์
Travel Guard International Extra แบบ
รายปีไดห้รอืไม่ 

ได ้2 วิธี ดงันี ้
1. แจง้ขอยกเลิกกรมธรรมร์ายปีฉบบัเดิม เพื่อซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยั Travel 

Guard International Extra ฉบบัใหม่ทดแทน ซึ่งบรษิัทจะท าการคืนเบีย้
ตามตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ (Short Rate) ตามที่ระบใุน
กรมธรรม ์หรือ 

2. ถือกรมธรรมเ์ดิมจนกวา่จะหมดอายแุละซือ้ Travel Guard International 
Extra เพื่อตอ่อาย ุ

13. ผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสขุภาพก่อนท า
ประกนัภยัการเดินทางหรอืไม่ 

ไม่ตอ้งตรวจสขุภาพก่อนการขอเอาประกนัภยั ส าหรบัผูท้ี่มีอายภุายใตเ้ง่ือนไขที่
ระบไุว ้

14. หากผูเ้อาประกนัภยัมีโรคที่เป็นมาก่อน
การเดินทาง ประกนัภยัการเดินทาง 
Travel Guard International Extra จะ
คุม้ครองหรอืไม่ 

ไม่คุม้ครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยัภายใน 12 เดือนก่อนวนัออก
เดินทาง 
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15. ถา้ผูเ้ดินทางอายเุกิน 75 ปี สามารถซือ้
ประกนัภยั Travel Guard International 
Extra ไดห้รอืไม่ 

ได ้สามารถซือ้ไดท้ัง้แบบรายเที่ยวและรายปี (แผน A, B หรอื C) ซึง่คุม้ครอง
ตัง้แตแ่รกเกิด – 85 ปี 

16. การซือ้แผนประกนัภยัการเดินทาง Travel 
Guard International Extra จ ากดัอายใุน
การซือ้ที่เท่าไหรแ่ละมีระยะเวลาความ
คุม้ครองอย่างไร 

รำยเทีย่ว:  ใหค้วามคุม้ครองสงูสดุถึง 184 วนัต่อการเดินทางในแตล่ะเที่ยว 
อายทุี่รบัประกนั 

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

 แผน D : แรกเกิด – 75 ปี 
รำยปี :  ใหค้วามคุม้ครองสงูสดุ 184 วนัตอ่การเดินทางในแตล่ะครัง้  
(เดินทางไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่ปี) 
อายทุี่รบัประกนั 

 แผน A แผน B และ แผน C อายรุะหวา่ง แรกเกิด– 85 ปี 
17. สามารถซือ้ประกนัภยัการเดินทาง

มากกวา่ 1 กรมธรรมต์อ่การเดินทางในแต่
ละครัง้ไดห้รอืไม่ 

ไม่ได ้ผูเ้อาประกนัภยัสามารถถือกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไดเ้พียง 1 
ฉบบัในเวลาเดียวกนั 

18. หากก าลงัจะเดินทางไปหลายประเทศ  
ตอ้งซือ้แผนประกนัแยกกนัส าหรบัแตล่ะ
ประเทศหรอืไม่  และตอ้งเลือกภมูิภาคไหน 

หากในการเดินทางทรปินัน้ตอ้งเดินทางไปหลายประเทศ  ท่านจะไดร้บัความ
คุม้ครองทัง้ทรปิโดยซือ้กรมธรรมเ์พียง 1 กรมธรรมไ์ด ้โดยใหเ้ลือกจดุหมาย
ปลายทางในภมูิภาคที่ไกลที่สดุในการซือ้กรมธรรม ์

19. หากเดินทางออกจากประเทศไทยแลว้ ยงั
สามารถซือ้กรมธรรมแ์ละไดร้บัความ
คุม้ครองหรอืไม่ 

ไม่ได ้ท่านตอ้งซือ้กรมธรรมก์่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านัน้ 

20. ถา้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบั
ประเทศไทยก่อนก าหนด กรมธรรมจ์ะ
ยงัใหค้วามคุม้ครองอยู่หรอืไม่ 

กรมธรรมจ์ะหมดความคุม้ครองภายใน 2 ชั่วโมงหลงัจากเดินทางกลบัมาถึง
ประเทศไทยหรอืถึงที่อยู่อาศยั หรอืตามระยะเวลาที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์แลว้แต่
เหตกุารณใ์ดจะเกิดขึน้ก่อน 
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21. ถา้ตอ้งเดินทางไปตา่งประเทศดว้ย
ยานพาหนะสาธารณะ* อื่นที่ไม่ใช่
เครื่องบิน เช่น รถไฟ เรอื จะสามารถซือ้
ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ Travel 
Guard International Extra ไดห้รอืไม่ 

ได ้Travel Guard International Extra ใหค้วามคุม้ครองดว้ยยานพาหนะ
สาธารณะอื่นที่นอกเหนือจากเครื่องบิน 
หมายเหต:ุ ดคู  าจ ากดัความของค าวา่ “ยานพาหนะสาธารณะ” ในเอกสาร
รายละเอียดความคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ 

22. หากเดินทางไปตา่งประเทศดว้ยรถยนต์
ส่วนบคุคล หรอื รถจกัรยานยนตส์่วน
บคุคล สามารถซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
ตา่งประเทศ Travel Guard International 
Extra ไดห้รอืไม่ 

ได ้ระยะเวลาคุม้ครองจะเป็นไปตามที่ระบใุนกรมธรรม ์แต่การเดินทางดว้ย
ยานพาหนะส่วนบคุคลจะตอ้งมีหลกัฐานการเขา้ออกประเทศไทยที่ระบวุนัที่และ
เวลาเขา้ออกประเทศไทยประกอบการพิจารณา เช่น Passport ที่มีตราประทบั
การเขา้ออกประเทศไทย 
หมายเหต:ุ ยานพาหนะส่วนบคุคลไม่รวมถึงเครื่องบินสว่นบคุคล 

23. กรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางไป
ตา่งประเทศดว้ยการโดยสารเครื่องบิน
ส่วนตวัแลว้เกิดอบุตัิเหตปุระกนัภยัการ
เดินทาง Travel Guard International 
Extra คุม้ครองหรอืไม่ 

ไม่คุม้ครอง เพราะคุม้ครองเฉพาะในกรณีเดินทางดว้ยสายการบินพาณิชย์
เท่านัน้ 

24. ท าไมเม่ือซือ้ประกนัภยัการเดินทาง Travel 
Guard International Extra แลว้ ไม่มีบตัร
สิทธิพิเศษใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัไวย่ื้นเพื่อ
ขอรบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย 

เพราะประกนัภยัการเดินทาง Travel Guard International Extra ไม่จ ากดั
โรงพยาบาลที่เขา้ท าการรกัษา ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเขา้รบัการรกัษาที่
โรงพยาบาลตา่งๆ ไดท้ั่วโลก ในกรณีเป็นผูป่้วยนอกผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งท า
การส ารองจ่ายไปก่อนและน าใบเสรจ็ตน้ฉบบัและใบรบัรองแพทยม์าเบิกเคลม 
แตห่ากตอ้งเขา้รบัการรกัษาเป็นผูป่้วยใน ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้ง
ท าการติดต่อศนูยบ์รกิารช่วยเหลือฉกุเฉินเพื่อช่วยประสานงานกบัโรงพยาบาล
โดยที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส ารองจ่ายคา่รกัษาพยาบาลที่เกิดขึน้** (กรณีการ
รกัษานัน้ไดร้บัความคุม้ครองตามเง่ือนไขในกรมธรรม)์ 
**ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลนัน้ๆ  

25. ผูเ้อาประกนัภยัจะสามารถซือ้ Travel 
Guard International Extra ล่วงหนา้ก่อน
เดินทางไดน้านสงูสดุก่ีเดือน 

สามารถซือ้ล่วงหนา้ได ้8 เดือน 
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26. ชาวตา่งชาติสามารถซือ้แผนประกนัภยั
การเดินทางไดห้รอืไม่ 

ได ้โดยผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมีภมูิล  าเนาอยู่ในประเทศไทย  และการเดินทาง
จะตอ้งเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านัน้ 

27. หากซือ้ตวัเครื่องบินเที่ยวเดียว (One 
Way) สามารถซือ้แผนประกนัภยัการ
เดินทางไดห้รอืไม่ 

ได ้ส าหรบัการเดินทางที่เริ่มตน้เดินทางออกจากประเทศไทยเท่านัน้ และความ
คุม้ครองจะสิน้สดุตามวนัที่ระบใุนหนา้ตารางกรมธรรม ์

28. ในโปรแกรมการท่องเที่ยวมีการไปเล่นสกี 
เจ็ทสกี สเก็ต แลว้เกิดอบุตัิเหต ุผูเ้อา
ประกนัภยัจะสามารถท าการเรยีกรอ้งคา่
สินไหมไดห้รอืไม่ 

ได ้ถา้ไม่ไดเ้กิดอบุตัิเหตจุากการแข่งขนั 

29. ถา้ในการเดินทางที่มีกิจกรรมการปีนเขา 
การไตเ่ขา การเดินป่า การเที่ยวป่า หรือ
อื่น ๆ แลว้เกิดอบุตัิเหต ุผูเ้อาประกนัภยัจะ
สามารถท าการเรยีกรอ้งคา่สินไหมได้
หรอืไม่ 

กรมธรรมไ์ม่คุม้ครองกรณีที่การบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยนัน้เกิดขึน้ขณะอยู่บนระดบั
ความสงูเท่ากบัหรอืสงูกวา่ 3,000 เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลาง แตห่าก
สามารถจดัหาหลกัฐานที่พิสจูนไ์ดว้า่เป็นการไดร้บับาดเจ็บจากอบุตัิเหต ุหรอืการ
เจ็บป่วยที่เกิดขึน้ขณะอยู่บนระดบัความสงูที่ต  ่ากวา่ 3,000 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลาง จะไดร้บัความคุม้ครองตามปกติ 

30. ความคุม้ครองของการเดินทาง
ตา่งประเทศเริ่มตน้และสิน้สดุเม่ือไหร ่

แบบรายเที่ยว: คุม้ครองผูท้ี่เดินทางออกจากประเทศไทย โดยเริ่มตน้คุม้ครอง 2 
ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิน้สดุภายใน 2 ชั่วโมง นบัตัง้แต่กลบัถึงประเทศไทย
หรอืที่อยู่อาศยั หรอืสิน้สดุตามระยะเวลาที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์แลว้แตเ่หตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้ก่อน 
แบบรายปี: ระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครัง้เช่นเดียวกบัแบบรายเที่ยว สามารถ
เดินทางไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั และระยะเวลาการ
เดินทางแตล่ะครัง้สงูสดุไม่เกิน 184 วนั 

31. ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ Travel 
Guard International Extra ความ
คุม้ครอง 2 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง และ 
2 ชั่วโมง หลงักลบัมาถึงประเทศไทย ให้
ความคุม้ครองอะไรบา้ง 

ความคุม้ครองเป็นไปตามขอ้ก าหนด เง่ือนไขความคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ของ
กรมธรรม ์โดยมีความคุม้ครองดงัตอ่ไปนี ้
• ผลประโยชนก์ารเสียชีวิต การสญูเสียอวยัวะ สายตาหรือทพุพลภาพถาวร

สิน้เชิงเน่ืองจากอบุตัิเหต ุ(TA1) 
• ผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาล (TA2/TA3) 
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32. ประกนัภยัการเดินทาง Travel Guard 
International Extra คุม้ครองการเล่น
กิจกรรมกีฬาฤดหูนาว และการด าน า้
แบบสคบูา้ (Scuba Diving) หรือไม่ 

คุม้ครอง  แตไ่ม่คุม้ครองในกรณีที่เป็นการแข่งขนั 

33. ตามตารางความคุม้ครอง Travel Guard 
International Extra ที่แสดงทนุประกนัภยั 
จ านวนเงินทนุประกนัภยัเป็นจ านวนเงิน
ตอ่หนึ่งเหตกุารณ ์หรือต่อการเดินทาง 

ทนุประกนัภยัที่แสดงในตารางความคุม้ครอง เป็นจ านวนเงินที่จ่ายสงูสดุต่อการ
เดินทางแตล่ะครัง้ (ยกเวน้ความคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล(TA2) เป็นจ านวน
เงินทนุประกนัภยัต่อเหตกุารณ)์ 

34. ประกนัภยัการเดินทาง Travel Guard 
International Extra ใหค้วามคุม้ครองใน
เรื่องคา่รกัษาพยาบาลรวมถึงผูป่้วยในและ
ผูป่้วยนอกดว้ยหรอืไม่ 

รวมอยู่ดว้ย 

35. ในการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล มี
ขอ้จ ากดัในการเลือกหอ้งพกัหรอืไม่ 

การเลือกหอ้งพกัในการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
กบัอาการของแตล่ะโรค 

36. ถา้ซือ้ประกนัภยัการเดินทาง Travel 
Guard International Extra หากเจ็บป่วย
หรอืไม่สบายที่ต่างประเทศ  เมื่อกลบั
มาถึงประเทศไทยแลว้ยงัไม่หาย จะ
สามารถรกัษาต่อไดห้รอืไม่ 

ได ้ กรณีเคยรกัษาในตา่งประเทศมาก่อน สามารถรกัษาตอ่เน่ืองภายใน 7 วนันบั
จากวนัที่เดินทางถึงประเทศไทย และจะไดร้บัเงินชดเชยไม่เกินตามที่ระบใุน
ตารางความคุม้ครอง 

37. ถา้ซือ้ประกนัภยัการเดินทาง Travel 
Guard International Extra หากเจ็บป่วย
หรอืไดร้บับาดเจ็บขณะอยู่ตา่งประเทศ 
และยงัไม่ไดเ้ขา้รบัการรกัษาที่ต่างประเทศ   
ตอ่มาเม่ือกลบัมาประเทศไทยจงึเขา้รบั
การรกัษา จะสามารถเคลมคา่รกัษาที่
ประเทศไทยไดห้รอืไม่ 

ได ้กรณีไม่เคยรกัษาในตา่งประเทศมาก่อน จ ากดัทนุประกนัคา่รกัษาพยาบาล
ในประเทศไทยตามที่ระบใุนแผนประกนัภยัและตอ้งเขา้รกัษาครัง้แรกภายใน 2 
วนันบัจากวนัที่ถึงไทยและรกัษาตอ่เน่ืองไดอ้ีก 5 วนันบัจากวนัที่เขา้รบัการรกัษา
ครัง้แรก 
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38. ประกนัภยัการเดินทาง Travel Guard 
International Extra คุม้ครองคา่ใชจ้่ายที่
เก่ียวกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ดว้ย
หรอืไม่ 

คุม้ครองคา่บรกิารทางทนัตกรรมจากอบุตัิเหตใุนตา่งประเทศสงูสดุ 10,000 บาท 
(รวมอยู่กบัทนุรกัษาพยาบาล) หากยงัคงตอ้งรกัษาตอ่เน่ืองในประเทศไทย 
คุม้ครองทนัตกรรมในประเทศไทยสงูสดุ 2,000 บาท ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัคา่ใชจ้่ายที่
เก่ียวกบัการบรกิารทางทนัตกรรมที่ตา่งประเทศ (ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ตกลง
คุม้ครองผลประโยชนค์า่รกัษาพยาบาล) จะตอ้งไม่เกิน 10,000 บาท  
หมายเหต:ุ ไม่รวมคา่ใชจ้่ายใดๆที่เก่ียวขอ้งในการจดัท าเพื่อใสฟั่นปลอม และฟัน
ปลอม 

39. ถา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รบัการรกัษากบั
แพทยแ์ผนโบราณเน่ืองจากประสบ
อบุตัิเหตใุนตา่งประเทศ โดยวิธีการใชย้า
สมนุไพรหรอืการฝังเข็ม เป็นตน้ จะ
สามารถท าการเรยีกรอ้งคา่สินไหมได้
หรอืไม่ 

ได ้ในกรณีที่ไดร้บัอบุตัิเหตแุละตอ้งเขา้รบัการรกัษาดว้ยแพทยแ์ผนไทย หรอื 
แพทยแ์ผนจีน โดยจะชดเชยคา่ใชจ้่ายสงูสดุไม่เกิน 1,500 บาท/คน/อบุตัิเหตแุต่
ละครัง้ 

40. ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเกิดการเจ็บป่วยใน
ตา่งประเทศ แลว้ซือ้ยามารกัษาเอง จะ
สามารถน าใบเสรจ็มาเรยีกรอ้งค่าสินไหม
ไดห้รอืไม่ 

ไม่ได ้แตจ่ะคุม้ครองในกรณีที่ซือ้ยาเองตามใบสั่งยาจากแพทยเ์ท่านัน้ 

41. ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รกัษาตวัใน
โรงพยาบาลเน่ืองจากการเจ็บป่วยแลว้
เสียชีวิตในเวลาตอ่มา (เฉพาะกรณีโรคที่
เป็นระหวา่งการเดินทาง ไม่ใช่โรค
ประจ าตวัและไม่อยู่ในขอ้ยกเวน้) จะ
สามารถเรยีกรอ้งคา่สินไหมในเรื่องใดได้
บา้ง 

คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ, ผลประโยชนร์ายวนัส าหรบัการรกัษาตวัใน
โรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน และคา่ใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐิักลบัประเทศ
ภมูิล  าเนา (กรณีเสียชีวิตภายใน 30 วนันบัจากวนัที่เกิดการเจ็บป่วย) 
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42. ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัอบุตัิเหตรุะหวา่ง
เดินทางในตา่งประเทศ และเขา้รกัษาตวั
ในโรงพยาบาลแลว้เสียชีวิตในเวลาต่อมา 
(เฉพาะกรณีอบุตัิเหตนุัน้ไม่อยู่ใน
ขอ้ยกเวน้) จะสามารถเรียกรอ้งคา่สินไหม
จากประกนัภยัการเดินทาง Travel Guard 
International Extra ในเรื่องใดไดบ้า้ง 

ผลประโยชนก์ารเสียชีวิต, คา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศ, ผลประโยชนร์ายวนั
ส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน และคา่ใชจ้่ายในการส่งศพ
หรอือฐิักลบัประเทศภมูิล  าเนา (กรณีเสียชีวิตภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ไดร้บั
บาดเจ็บ) 

43. ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บับาดเจ็บหรอื
เจ็บป่วยระหวา่งเดินทางในตา่งประเทศ 
และจ าเป็นตอ้งกลบัมารกัษาตอ่ใน
ประเทศไทย (เฉพาะกรณีโรคที่เป็น
ระหวา่งการเดินทาง ไม่ใช่โรคประจ าตวั
และไม่อยู่ในขอ้ยกเวน้) ตอ้งท าอย่างไร 

ตอ้งติดตอ่ศนูยบ์รกิารช่วยเหลือฉกุเฉินเพื่อช่วยในการประสานงานกบั
โรงพยาบาลและจดัหาวิธีเคลื่อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยักลบัประเทศไทยหรอื
ประเทศภมูิล  าเนาตามความเหมาะสมทางการแพทย ์

44. ถา้เกิดเสียชีวิตในตา่งประเทศจะท า
อย่างไร 

ตอ้งท าการแจง้ศนูยบ์รกิารช่วยเหลือฉกุเฉิน ซึง่จะเป็นผูด้  าเนินการในการน าศพ
ผูเ้สียชีวิตกลบัสู่ประเทศไทยหรอืประเทศภมูิล  าเนา 

45. คา่ใชจ้่ายในเรื่องศพผูเ้สียชีวิต ญาติ
ผูเ้สียชีวิตจะตอ้งส ารองจ่ายไปก่อนหรอืไม่ 

ตอ้งติดตอ่ศนูยช์่วยเหลือฉกุเฉิน เพื่อด าเนินการน าศพผูเ้สียชีวิตกลบัประเทศไทย
หรอืประเทศภมูิล  าเนา โดยศนูยช์่วยเหลือฉกุเฉินจะเป็นผูด้  าเนินการให ้แตห่ากมี
การส ารองจ่ายไปก่อน บรษิัทจะชดใชค้ืนใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั 
ส าหรบัคา่ใชจ้่ายในการท าศพ และคา่ใชจ้่ายอื่นที่จ  าเป็นในการจดัการเก่ียวกบั
ศพ ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 

46. ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัเกิดการเจ็บป่วยใน
ตา่งประเทศแลว้เขา้รบัการรกัษาตวัใน
โรงพยาบาล จะตอ้งส ารองจ่ายเงินไปก่อน
หรอืไม่ 

ไม่ตอ้งส ารองจ่าย แต่ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งท าการติดต่อ
ศนูยบ์รกิารช่วยเหลือฉกุเฉินเพื่อประสานงานกบัโรงพยาบาล โดยศนูยช์่วยเหลือ
ฉกุเฉินจะเป็นผูช้  าระคา่รกัษาพยาบาลแทนผูเ้อาประกนัภยั (กรณีที่การรกัษานัน้
ไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
หมายเหต ุทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลนัน้ๆ 
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47. จะสามารถเคลมในกรณียกเลิกการ
เดินทาง เน่ืองจากมีเหตกุารณจ์ราจล ณ 
ประเทศจดุหมายปลายทาง ที่ท  าใหผู้เ้อา
ประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตาม
ก าหนดการได ้ไดห้รอืไม่ 

ไม่ได ้เน่ืองจากบรษิัทจะใหค้วามคุม้ครองเรื่องการยกเลิกการเดินทางจาก
เหตกุารณจ์ราจลที่เกิดขึน้ในประเทศไทยเท่านัน้ 

48. หากมีการปิดน่านฟ้าหรอืสนามบิน ที่ท  า
ใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตาม
ก าหนดการได ้จะไดร้บัความคุม้ครอง
หรอืไม่ 

ได ้เฉพาะ Travel Guard International Extra แผน A หรอื B บรษิัทใหค้วาม
คุม้ครองดงันี ้
1. กรณียงัไม่ไดเ้ดินทางออกจากประเทศไทย จะไดร้บัความคุม้ครอง

ผลประโยชนก์ารยกเลิกการเดินทาง (TA10) จากการปิดน่านฟ้าหรอื
สนามบินภายใน 1 สปัดาหก์่อนวนัออกเดินทาง แตจ่ะตอ้งซือ้กรมธรรม์
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนัออกเดินทาง 

2. กรณีอยู่ระหวา่งการเดินทางในต่างประเทศ จะไดร้บัความคุม้ครอง
ผลประโยชนก์ารลดจ านวนวนัเดินทาง (TA11) เน่ืองจากการปิดน่านฟ้าหรอื
สนามบินที่เกิดขึน้ระหวา่งที่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางอยู่ในตา่งประเทศและ
ท าใหต้อ้งกลบัประเทศไทยก่อนก าหนด 

49. หากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบั
ประเทศไทยก่อนก าหนด เน่ืองจากบิดา
หรอืมารดาที่อยู่ที่ประเทศไทยตอ้งเขา้
โรงพยาบาล  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้บั
ความคุม้ครองอะไรจากกรมธรรมนี์บ้า้ง 

ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องผลประโยชนค์า่ใชจ้่ายในการลด
จ านวนวนัเดินทาง (TA11) บรษิัทจะคุม้ครองค่าใชจ้่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึน้  
คา่ที่พกัที่เกิดขึน้ และ/หรือคา่ที่พกัที่ไดจ้่ายไปลว่งหนา้ ที่ไม่ไดร้บัการชดเชยจาก
แหลง่อื่น เน่ืองจากสาเหตเุหล่านี ้ไดแ้ก่ การบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยของผูเ้อา
ประกนัภยั, สมาชิกในครอบครวัหรอืเพื่อนรว่มเดินทางบาดเจ็บสาหสั/ เจ็บป่วย
หนกั/เสียชีวิต, เครื่องบินถกูจี,้ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การถกูกกัดา่น
กกักนัเชือ้โรค หรอืการปิดน่านฟ้าหรอืสนามบินหลายแห่ง 
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50. หากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งถกูกกัดา่นกกักนั
เชือ้โรคในตา่งประเทศ ผูเ้อาประกนัภยัจะ
ไดร้บัความคุม้ครองอะไรจากกรมธรรมนี์้
บา้ง 

ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องผลประโยชนค์า่ใชจ้่ายเม่ือการ
เดินทางหยดุชะงกั(TA12) หากถกูกกัดา่นกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย์
โดยตอ้งมีหนงัสือรบัรองการถกูกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย ์
หรอืใบรบัรองแพทยข์องผูเ้อาประกนัภยั บรษิัทจะคุม้ครองค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางกลบัประเทศไทยที่เพิ่มขึน้  เงินมดัจ าค่าเดินทาง ค่าซือ้ตั๋ว ค่าที่พกัที่ได้
จ่ายไปลว่งหนา้ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย หรือการถกูรบิมดัจ าหลงัจาก
การเริ่มตน้เดินทางแลว้  

51. หากเกิดภยัธรรมชาติท าใหส้ายการบินไม่
สามารถบินตามเสน้ทางเดิมไดจ้ึงตอ้ง
เปลี่ยนเสน้ทางการบิน ท าใหถ้ึงจดุหมาย
ปลายทางล่าชา้ กรมธรรมนี์ใ้หค้วาม
คุม้ครองหรอืไม่ 

Travel Guard International Extra คุม้ครองการล่าชา้เน่ืองจากการเปลี่ยน
เสน้ทางการบิน (TA15) ทกุๆ 6 ชั่วโมงติดตอ่กนั โดยค านวณจากผลตา่งระหวา่ง
เวลาที่เดินทางถึงจดุหมายปลายทางตามตารางเวลาเดิมกบัเวลาจรงิที่เดินทาง
ไปถึงจดุหมายปลายทาง  

52. หากการล่าชา้ของเที่ยวบินเกิดขึน้ใน
ประเทศไทยจะไดร้บัความคุม้ครองหรอืไม่ 

คุม้ครอง บรษิัทใหค้วามคุม้ครองการล่าชา้ตัง้แต่ออกนอกประเทศไทยหรอื
เดินทางกลบัประเทศไทยรวมถึงการเดินทางในต่างประเทศดว้ย แตห่ากผูเ้อา
ประกนัภยัไดร้บัแจง้การเปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ล่วงหนา้จากผูใ้หบ้รกิารยานพาหนะสาธารณะมากกวา่ 24 ชั่วโมงจาก
ตารางเวลาเดินทางเดิมจะไม่ไดร้บัความคุม้ครอง 

53. เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัมาถึง
ประเทศไทยแลว้ ปรากฏวา่กระเป๋า
เดินทางเกิดความล่าชา้จากการขนสง่ของ
สายการบินพาณิชย ์จะสามารถเรียกรอ้ง
คา่สินไหมจากบรษิัทไดห้รอืไม่ 

ไม่ได ้เน่ืองจากไม่คุม้ครองความล่าชา้ของกระเป๋าเดินทางขณะอยู่ในประเทศ
ไทย 

54. เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัมาถึง
ประเทศไทยแลว้ ปรากฏวา่กระเป๋า
เดินทางเกิดความเสียหายจากการขนสง่
ของสายการบินพาณิชย ์จะสามารถ
เรยีกรอ้งคา่สินไหมไดห้รอืไม่ 

ได ้โดยใชเ้อกสารรบัรองความเสียหายจากสายการบินมาประกอบการเคลม 
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55. ควรจะท าอย่างไร  หากสายการบินท า
กระเป๋าของผูเ้อาประกนัภยัหาย 

แจง้เรื่องกระเป๋าสญูหายที่เคานเ์ตอรส์ายการบิน โดยท่านสามารถย่ืนเรื่องรอ้งขอ
การชดเชยความเสียหายจากสายการบินก่อน และหากสายการบินชดเชยแลว้ 
ยงัมีส่วนต่างที่ยงัไดร้บัการชดเชยไม่ครบ ท่านสามารถท าการเคลมกบับรษิัทได ้

56. หากขณะก าลงัเช็คอิน กระเป๋าของผูเ้อา
ประกนัภยัที่วางทิง้ไวบ้นเกา้อีถ้กูขโมย ผู้
เอาประกนัภยัจะสามารถเคลมไดห้รอืไม่ 

ไม่ได ้ บรษิัทจะไม่คุม้ครองการสญูหายของกระเป๋าที่ถกูวางทิง้ไวใ้นที่สาธารณะ 
หรอื การสญูเสียหรอืความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเลยของผูเ้อา
ประกนัภยัในการดแูลรกัษา 

57. หากถกูลว้งกระเป๋าขณะอยู่ตา่งประเทศ  
จะไดร้บัความคุม้ครองหรอืไม่ 

ได ้เฉพาะ Travel Guard International Extra แผน A และ แผนB  
บรษิัทจะชดเชยดงัตอ่ไปนี ้
• เงินส่วนตวั ชดเชยเป็นเงินสดตามจ านวนที่สญูเสียหรือเสียหายจรงิ โดยผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งรบัผิดชอบความรบัผิดสว่นแรก จ านวน 1,000 บาท 

• เอกสารการเดินทาง ชดเชยคา่ใชจ้่าย (คา่ขอเอกสาร คา่เดินทาง และคา่ที่พกั
ที่ตอ้งจ่ายเพิ่ม) เพื่อขอรบัหนงัสือเดินทาง วีซา่ ตั๋วเดินทางใหม่ แทนเอกสารที่
สญูเสียหรอืเสียหาย และตอ้งมีใบเสรจ็รบัเงินตน้ฉบบัส าหรบัคา่ใชจ้่าย
ดงักล่าว 

• ทรพัยส์ินสว่นตวั ชดเชยเป็นเงินหรอืคา่ซอ่มแซมให ้โดยจ ากดัสงูสดุไม่เกิน 
5,000 บาท ต่อชิน้ ต่อคู่ ต่อชดุ 

โดยตอ้งมีเอกสารการแจง้ความกบัต ารวจภายใน 24 ชม. 
58. หากโดนทบุรถและเงินหรอืทรพัยส์ินที่อยู่

ในรถหายไป จะไดร้บัความคุม้ครอง
หรอืไม่ 

ได ้เฉพาะ Travel Guard International Extra แผน A  
บรษิัทจะชดเชยดงัตอ่ไปนี ้
• เงินส่วนตวั ชดเชยเป็นเงินสดตามจ านวนที่สญูเสียหรือเสียหายจรงิ โดยผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งรบัผิดชอบความรบัผิดสว่นแรก จ านวน 1,000 บาท 

• เอกสารการเดินทาง ชดเชยคา่ใชจ้่าย (คา่ขอเอกสาร คา่เดินทาง และคา่ที่พกั
ที่ตอ้งจ่ายเพิ่ม) เพื่อขอรบัหนงัสือเดินทาง วีซา่ ตั๋วเดินทางใหม่ แทนเอกสารที่
สญูเสียหรอืเสียหาย และตอ้งมีใบเสรจ็รบัเงินตน้ฉบบัส าหรบัคา่ใชจ้่าย
ดงักล่าว 

• ทรพัยส์ินสว่นตวั ชดเชยเป็นเงินหรอืคา่ซอ่มแซมให ้โดยจ ากดัสงูสดุไม่เกิน 
5,000 บาท ต่อชิน้ ต่อคู่ ต่อชดุ 

โดยตอ้งมีเอกสารการแจง้ความกบัต ารวจภายใน 24 ชม. 
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59. หากตอ้งการความช่วยเหลือฉกุเฉิน หรือ
ตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัที่โรงพยาบาลใน
ตา่งประเทศ ตอ้งติดต่อใคร 

ติดต่อที่ ศนูยบ์รกิารช่วยเหลือฉกุเฉิน 24 ชั่วโมง (AIG Travel Asia Pacific (ATAP)) 
หมายเลขโทรศพัท ์+662 649 1346 หากเกิดเหตฉุกุเฉิน และไม่สามารถติดต่อ
ได ้ใหท้่านเขา้รบัการรกัษาก่อน แลว้ท าการติดต่อศนูยบ์รกิารช่วยเหลือฉกุเฉิน 

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

60. ผลประโยชนก์ารส่งผูเ้ยาวก์ลบัประเทศ
ไทย (TA9) กรณีเดินทางเป็นครอบครวั 3 
คน พ่อแม่ลกู หากแม่เขา้โรงพยาบาล พ่อ
ตอ้งการเดินทางกลบัมาเพื่อส่งลกูเอง จะ
ไดร้บัความคุม้ครองขอ้นีห้รอืไม่ 

ไม่ได ้เน่ืองจากมีสมาชิกในครอบครวัหรอืผูใ้หญ่ที่บรรลนุิติภาวะอยู่กบัผูเ้ยาวใ์น
ตา่งประเทศแลว้ จึงไม่เขา้เง่ือนไขกรมธรรม ์

61. ผลประโยชนก์ารส่งผูเ้ยาวก์ลบัประเทศ
ไทย (TA9) ผูเ้ยาวต์อ้งมีความสมัพนัธเ์ป็น 
"ลกู" ของผูเ้อาประกนัภยัเท่านัน้หรอืไม่ 

ไม่จ าเป็น 

62. ผลประโยชนก์ารส่งผูเ้ยาวก์ลบัประเทศ
ไทย (TA9) ผูท้ี่จะสามารถไปรบัผูเ้ยาวใ์น
ตา่งประเทศจะตอ้งเป็นสมาชิกใน
ครอบครวัของผูเ้อาประกนัภยัเท่านัน้
หรอืไม่ 

ใช่ 

63. สญัชาติที่ไม่คุม้ครอง ส าหรบัประกนัภยั
การเดินทางตา่งประเทศ Travel Guard 
International Extra 

ไม่คุม้ครองผูท้ี่มีสญัชาติหรอืถ่ินพ านกัในประเทศคิวบา ซีเรยี อิหรา่น เกาหลี
เหนือ ภมูิภาคไครเมีย แต่ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมีภมูิล  าเนาในประเทศไทยจะไดร้บั
ความคุม้ครองตามปกติ 

64. ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ Travel 
Guard International Extra ไม่คุม้ครอง 
หากการสญูเสีย หรอืความเสียหายเกิดขึน้
ในขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางไป หรอื
เดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศ
ใด 

ไม่คุม้ครอง หากผูเ้อาประกนัภยัเดินทางไป หรอืเดินทางผ่าน หรือเดินทาง
ภายในประเทศเหล่านี ้เนปาล, คิวบา, ซีเรยี, อิหรา่น, เกาหลีเหนือ และ ภมูิภาค
ไครเมีย 
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65. ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ Travel 
Guard International Extra ใหค้วาม
คุม้ครองกรณีดา้นล่างหรอืไม่ 
1 สายการบินที่ออกจากประเทศไทยล่าชา้
เกินกวา่ 6 ชม. เน่ืองจากเครื่องยนตข์ดัขอ้ง 
2 จากเหตุการณค์วามล่าชา้ของเที่ยวบิน
ขา้งตน้ เป็นเหตุใหผู้เ้อาประกันภัยพลาด
การต่อเที่ยวบินถดัไป โดยผูเ้อาประกนัภยั
ตอ้งรอเที่ยวบินเกินกวา่ 6 ชม. 

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเรยีกรอ้งคา่ทดแทนได ้2 กรณี ซึง่บรษิัทจะชดเชยเป็น
จ านวนเงิน 10% ของทนุประกนัภยั ในทกุๆ  6 ชั่วโมงติดต่อกนัที่ล่าชา้ 
กรณีที่ 1 ใหค้วามคุม้ครองผลประโยชนค์วามล่าชา้ในการเดินทาง (TA 13) 
กรณีที่ 2 ใหค้วามคุม้ครองผลประโยชนก์ารพลาดการต่อเที่ยวบิน (TA 16) 

66. ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ Travel 
Guard International Extra แบบรายปี 
คุม้ครอง 184 วนัตอ่/ทรปิ หากผูเ้อา
ประกนัภยัเจ็บป่วยตอ้งรกัษาตวัใน
โรงพยาบาลตอ่เน่ืองจนเกินกวา่ 184 วนั 
และผูเ้อาประกนัภยัป่วยหนกั จนไม่
สามารถเดินทางกลบัประเทศไทยได ้
กรมธรรมจ์ะยงัคุม้ครองหรอืไม่ 

บรษิัทมีการขยายความคุม้ครองใหอ้ตัโนมตัิไปอีก 30 วนั ต่อเน่ืองกนันบัจากวนั
หมดอาย ุโดยไม่มีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม หรอื ภายใน 48 ชั่วโมงติดต่อกนัหลงัจาก
ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานที่กกักนั กรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ขา้รบัการพกั
รกัษาตวัในโรงพยาบาล หรอืถกูกกักนัในตา่งประเทศ และเหตผุลดงักล่าวนัน้
ไดร้บัความคุม้ครองจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

67. ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ Travel 
Guard International Extra มีก าหนด
ระยะเวลาในการเขา้รบัการรกัษาใน
ตา่งประเทศหรอืไม่ 

ไม่ก าหนดระยะเวลาสงูสดุในการเขา้รกัษาในตา่งประเทศ แต่การรกัษาในแตล่ะ
ครัง้จะตอ้งไม่เกินทนุประกนัภยัของคา่รกัษาพยาบาล 
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68. ผูเ้อาประกนัภยัซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
ตา่งประเทศ Travel Guard International 
Extra แบบรายปี โดยที่กรมธรรมก์ าลงัจะ
หมดความคุม้ครองในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้ 
ก่อนที่จะออกเดินทางผูเ้อาประกนัภยั
สามารถซือ้กรมธรรมร์ายปีตอ่จากฉบบั
เดิม เพื่อใหท้ัง้ 2 ฉบบัคุม้ครองครอบคลมุ
ตอ่เน่ืองกนัไดห้รือไม่ 

ได ้และแนะน าใหต้อ่อายกุรมธรรมร์ายปีตอ่เน่ืองจากกรมธรรมฉ์บบัเดิมก่อนการ
เดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อใหท้ัง้ 2 ฉบบัคุม้ครองครอบคลมุตอ่เน่ือง 

69. หากผูเ้อาประกนัภยับาดเจ็บ/เจ็บป่วยใน
ระหวา่งการเดินทาง ซึง่เกิดขึน้ใน
ระยะเวลาเอาประกนัภยั และไดเ้ขา้รบัการ
รกัษาตวัเป็นผูป่้วยในเป็นระยะเวลา
ติดต่อกนัจนเกินก าหนดวนัสิน้สดุ
กรมธรรม ์กรมธรรมจ์ะยงัคุม้ครองอยู่
หรอืไม่ คุม้ครองอะไรบา้ง  

หากผุเ้อาประกนัภยับาดเจ็บ/เจ็บป่วยในระหวา่งการเดินทาง ซึง่เกิดขึน้ภายใน 
184 วนัของการเดินทาง และไดเ้ขา้รบัการรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน (IPD) เป็น
ระยะเวลาติดตอ่กนัจนเกินก าหนด 184 วนั และเม่ือออกจากโรงพยาบาลแลว้ ยงั
ไม่สามารถเดินทางกลบัได ้และยงัคงตอ้งไปติดตามการรกัษาเป็นผูป่้วยนอก 
(OPD) คุม้ครอง ดงันี ้ 
- คา่รกัษาพยาบาลตัง้แตว่นัแรกที่เขา้-ออกจากโรงพยาบาลในต่างประเทศ (IPD)  
- คา่รกัษาพยาบาลที่ไปพบแพทยเ์พื่อติดตามอาการในตา่งประเทศ (OPD) 
- คา่เคลื่อนยา้ยกลบัประเทศภมูิล  าเนา (กรณีมี Fit to Fly และจ าเป็นตอ้ง
เคลื่อนยา้ยกลบัประเทศไทย ซึง่จดัการโดยศนูยช์่วยเหลือฉกุเฉิน) 

- คา่รกัษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย (OPD และ IPD) ภายใน 7 วนัหลงัจาก
กลบัมาถึงประเทศไทย (แมก้รมธรรมส์ิน้สดุความคุม้ครองไปแลว้) 

70. กรณีไปท างานต่างประเทศ ประกนัภยัการ
เดินทางตา่งประเทศ Travel Guard 
International Extra คุม้ครองหรือไม่ 

ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ Travel Guard International Extra ใหค้วาม
คุม้ครองตามปกติตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของกรมธรรมโ์ดยใหด้ตูามขอ้ยกเวน้
ในกรมธรรมเ์ป็นส าคญั เช่น  
ขอ้ยกเวน้ทั่วไป ไม่คุม้ครอง 
- ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัปฏิบตัิหนา้ที่เป็นทหาร ต ารวจ หรอือาสาสมคัร 
และเขา้ปฏิบตัิการในสงครามหรือปราบปราม 
- ขณะที่เกิดขึน้บรเิวณแท่นขดุเจาะน า้มนั แท่นขดุเจาะก๊าซธรรมชาติใน

ทะเล หรือเหมืองใตด้ิน 
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71. กรณีที่ลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางตา่งประเทศ Travel Guard 
International Extraและจะมีการด าน า้
โดยใชถ้งัอากาศดว้ย จะไดร้บัความ
คุม้ครองหรอืไม่ เนื่องจากไม่มีระบอุยู่ใน
ขอ้ยกเวน้กรมธรรม ์

การด าน า้นัน้มิไดถ้กูระบอุยู่ในขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม ์ดงันัน้สามารถใหค้วาม
คุม้ครองกรณีเกิดอบุตัิเหตใุนขณะด าน า้ได ้อย่างไรก็ดี การเขา้รบัการรกัษา ตอ้ง
ด าเนินการภายใตโ้รงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล และรบัการรกัษาโดยแพทย ์
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ทัง้นี ้การบาดเจ็บ
และการรกัษาดงักล่าว ตอ้งไม่ตกอยู่ในขอ้ยกเวน้อื่นใดของกรมธรรม ์

72. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล กรณี
รักษาต่อเน่ืองในประเทศไทย คุ้มครอง
อย่างไร และหากรกัษาตวัต่อเน่ืองเกินกว่า 
7 วนั จะยงัคงไดร้บัความคุม้ครองหรอืไม่ 

การจะไดร้บัความคุม้ครองจะเป็นไปตามขอ้ก าหนด เง่ือนไขความคุม้ครอง และ
ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม ์โดยมีกรณี ดงัตอ่ไปนี ้
• กรณีไม่เคยเขา้รบัการรกัษาในต่างประเทศ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเขา้รบัการ

รกัษาในประเทศไทยภายใน 2 วนั นบัจากวนัที่เดินทางกลบัถึงประเทศไทย 
และรกัษาตวัตอ่เน่ืองไม่เกิน 5 วนั นบัจากวนัที่เขา้รบัการรกัษาครัง้แรกใน
ประเทศไทย ค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดขึน้หลงัจากวนัที่ 5 นบัจากวนัที่เขา้รบัการ
รกัษาครัง้แรกจะไม่เขา้เง่ือนไขความคุม้ครอง 

• กรณีเคยเขา้รบัการรกัษาที่ตา่งประเทศแลว้ รกัษาตอ่เน่ืองในไทยไดไ้ม่เกิน 7 
วนั นบัจากวนัที่เดินทางกลบัถึงประเทศไทย คา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดขึน้หลงัจาก 
7 วนั จะไม่เขา้เง่ือนไขความคุม้ครอง 

73. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยซือ้ประกันภัยการ
เ ดิ น ท า ง  Travel Guard International 
Extra จ านวน 6 วนั และเดินทางออกจาก
เมืองไทยแลว้ แต่ปลายทางไม่อนุญาตให้
คนไทยเขา้ประเทศเน่ืองจากโดนกักด่าน
กักกันเชือ้โรคในต่างประเทศ 14 วัน จะ
ไดร้บัความคุม้ครองอย่างไรบา้ง 

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ได ้โดยจะตอ้งมีเอกสาร
รบัรองจากแพทย ์หรือหน่วยคดักรองวา่มีการถกูกกักนัตามค าแนะน าของแพทย ์
จะไดร้บัความคุม้ครองผลประโยชนค์า่ใชจ้่ายเม่ือการเดินทางหยดุชะงกั (TA12) 
กรมธรรมใ์หค้วามคุม้ครองคา่ใชจ้่ายในการเดินทางกลบัประเทศไทยที่เพิ่มขึน้ 
เงินมดัจ าคา่เดินทาง ค่าซือ้ตั๋วล่วงหนา้ และ/หรือคา่ที่พกั ที่ผูเ้อาประกนัภยัจ่าย
ไปลว่งหนา้ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทย หรอืที่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งถกู
รบิมดัจ าหลงัจากเริ่มตน้การเดินทาง 

74. ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความ
เสียหายของทรัพยส์ินภายในที่พักอาศัย
(TA24) ที่พักอาศัยจ าเป็นตอ้งตรงตามที่
อยู่ในบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืไม่ 

ไม่จ าเป็น กรมธรรมจ์ะคุม้ครองที่พกัอาศยัในประเทศไทยที่ผูเ้อาประกนัภยัอาศยั
อยู่ประจ าในปัจจบุนั 
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ประกันภยักำรเดนิทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra 
ค ำถำมทีพ่บบ่อย ค ำตอบ 

75. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการ
เดินทาง (TA13, TA14, TA15) หรือ การ
พลาดการต่อเที่ยวบิน (TA16) หากผูเ้อา
ประกันภัยไดร้ับการชดเชยจากสายการ
บินแลว้จะสามารถเรียกรอ้งค่าชดเชยกับ
บรษิัทไดอ้ีกหรอืไม่ 

ได ้โดยใชห้นงัสือรบัรองจากสายการบินในการพิจารณา 

76. หากแผนการเดินทางมีการเดินทางไปยัง
ประเทศรสัเซีย และ/หรือ ประเทศยูเครน 
สามารถซือ้ประกันภัยการดินทาง Travel 
Guard International Extra ไดห้รอืไม่ 

ไม่ได ้แผนประกนัภยั Travel Guard International Extra ไม่คุม้ครองการ
เดินทางออกจากประเทศไทยไปยงัประเทศรสัเซีย และ/หรอืประเทศยเูครน  
และ/หรอื การเดินทางออกจากประเทศรสัเซีย และ/หรอื ประเทศยเูครน ไปยงั
ประเทศอื่นๆตอ่ อาทิ 
- ไม่รบัประกนัภยัการเดินทางส าหรบัทรปิที่มีการเดินทางไปยงัประเทศรสัเซีย 
และ/หรอื ประเทศยเูครน 
- ไม่รบัประกนัภยัการเดินทางส าหรบัทรปิที่มีการเดินทางไปหลายประเทศใน 1 
ทรปิ โดยมีประเทศรสัเซีย และ/หรอื ประเทศยเูครน เป็นหนึ่งในประเทศที่จะ
เดินทางไปดว้ยในทรปินัน้ 
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ค ำถำม ค ำตอบ 
1. หากตอ้งการเคลม (เรยีกรอ้งคา่ทดแทน) 

ตอ้งท าอย่างไรบา้ง 
ส่งแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนที่กรอกเรียบรอ้ยแลว้และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาทัง้หมดมาที่ 
แผนกสินไหมทดแทน ตู ้ป.ณ. 40 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพฯ 10330 

2. การเคลมจะใชร้ะยะเวลานานเท่าไหร ่ ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่บรษิัทไดร้บัเอกสารครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ ซึง่หาก
กรณีการเคลมนัน้ซบัซอ้นอาจท าใหท้างบรษิัท ตอ้งใชเ้วลาในการสืบสวนเพิ่มเติม 
ระยะเวลาที่ก าหนดอาจขยายออกไปอีกได ้แตท่ัง้นีจ้ะไม่เกิน 90 วนันบัจากวนัที่
บรษิัทไดร้บัเอกสารครบถว้น 

3. กรณีที่สายการบินแจง้วา่ ไม่มีเที่ยวบิน
กลบั หรอืแมแ้ต่ไม่มีเที่ยวบินขาไป ท าใหผู้้
เอาประกนัภยัตอ้งเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการเดินทางใหช้า้ลง และ/หรอื
จ าเป็นตอ้งอยู่เพิ่มเติม ไม่สามารถเดินทาง
ตามตารางการเดินทางได ้สามารถ
เรยีกรอ้งคา่ทดแทนไดห้รอืไม่ 

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเรยีกรอ้งคา่ทดแทน ภายใตผ้ลประโยชนค์วามล่าชา้ใน
การเดินทางได ้(ตอ้งเป็นสาเหตทุี่ระบใุนเง่ือนไขความคุม้ครอง) โดยบรษิัทจะ
พิจารณาจากความล่าชา้ของเที่ยวบินตามก าหนดการออกเดินทางเดิม กบั
ก าหนดการออกเดินทางของเที่ยวบินใหม่ที่สายการบินจดัหาให ้โดยตอ้งมี
หนงัสือรบัรองที่ระบสุาเหตจุากสายการบินในการเรยีกรอ้งคา่ทดแทน 
***เหตกุารณนี์ ้ไม่คุม้ครองคา่ตั๋วเดินทางที่ผูเ้อาประกนัภยัซือ้ใหม่เอง หรอืคา่ที่
พกัที่เกิดขึน้ในระหวา่งรอเที่ยวบินทดแทน 

4. ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ 
ความคุม้ครองกรณีก่อนหรอืหลงัการ
เดินทาง 2 ชั่วโมง ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง
ส่งเอกสารประกอบการเรยีกรอ้งคา่
ทดแทนอย่างไร 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งสง่เอกสารประกอบการเรียกรอ้งคา่ทดแทนเหมือนกบั
กรณีเรยีกรอ้งคา่รกัษาพยาบาลตามปกต ิโดยเอกสารที่จ  าเป็นตอ้งสง่เพิ่มเติมคือ 
หลกัฐานการเกิดเหตซุึง่อยู่ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนหรอืหลงัการเดินทาง 
เช่นใบรบัรองแพทยท์ี่ระบเุวลาเกิดเหต ุและตารางเวลาการออกเดินทาง 
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ค ำถำม ค ำตอบ 
5. ผูเ้อาประกนัภยัซือ้ประกนัภยัการเดินทาง

ตา่งประเทศ Travel Guard International 
Extra ขอค าแนะน าเก่ียวกบัการเรยีกรอ้ง
กรณีผลประโยชนค์า่ใชจ้่ายในการเดินทาง
เพื่อไปเย่ียมผูป่้วยที่โรงพยาบาลใน
ตา่งประเทศ 

สิทธิการเรียกรอ้งส าหรบัผลประโยชนข์อ้นีจ้ะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือ 
ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน ใน
ตา่งประเทศนานติดต่อกนัเกิน 5 วนั 

1. กรณีไม่มีสมาชิกครอบครวัที่บรรลนุิติภาวะอยู่ดว้ย 
ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งติดตอ่ศนูยช์่วยเหลือฉกุเฉิน ซึง่ทางศนูยฯ์ จะเป็น
ผูด้  าเนินการจดัหาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัชัน้ประหยดั ตั๋วรถไฟชัน้หนึ่ง หรือตั๋วเรอื
โดยสาร ส าหรบัสมาชิกในครอบครวัหรอืเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัเพื่อเดินทางไป
เย่ียมผูเ้อาประกนัภยัในตา่งประเทศ รวมทัง้จ่ายคา่ที่พกัและคา่อาหารสงูสดุวนั
ละ 10,000 บาท ใหแ้ก่สมาชิกในครอบครวัหรอืเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัสงูสดุ
จ านวน 2 ท่าน ทัง้นีส้งูสดุไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบใุนหนา้ตาราง
กรมธรรม ์
2. กรณีมีสมาชิกครอบครวัที่บรรลนุิติภาวะอยู่ดว้ย 
บรษิัทจะจ่ายคา่เลื่อนหรอืเปลี่ยนเที่ยวบินกลบัประเทศไทย คา่ที่พกัและอาหารที่
เกิดขึน้จรงิ ตัง้แตว่นัที่ 6 ของวนัที่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาตวัใน
โรงพยาบาล ใหก้บัสมาชิกของครอบครวัที่อยู่กบัผูเ้อาประกนัภยัในตา่งประเทศ
จ านวน 2 คนสงูสดุไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบใุนหนา้ตารางกรมธรรม ์

6. กรณีเขา้รบัการรกัษาตวัในฐานะผูป่้วยใน
ที่ตา่งประเทศ โดยไดต้ิดต่อศนูยช์่วยเหลือ
ฉกุเฉิน และไดร้บัการรกัษาเรียบรอ้ยแลว้ 
เม่ือกลบัมาถึงประเทศไทย ผูเ้อา
ประกนัภยัไดร้บัใบแจง้หนีจ้ากโรงพยาบาล
ในตา่งประเทศ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง
ด าเนินการอย่างไร 

• แนะน าใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งใบแจง้หนีไ้ปที่ “ศนูยช์่วยเหลือฉกุเฉิน” ก่อนที่ 
Thassistance@aig.com เพื่อตรวจสอบวา่คา่รกัษาพยาบาล หรอืคา่ใชจ้่าย
นัน้ เป็นเรื่องเดียวกนักบัที่ทางศนูยช์่วยเหลือฉกุเฉินไดก้ารนัตีใหก้บั
โรงพยาบาลหรือไม่ หากใช่เรื่องเดียวกนั ศนูยช์่วยเหลือฉกุเฉินจะเป็น
ผูด้  าเนินการตอ่ไป 

• หากไม่ใช่เรื่องเดียวกนั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระคา่รกัษาพยาบาลตามใบ
แจง้หนีก้่อน แลว้จงึน าใบเสรจ็รบัเงิน พรอ้มใบรบัรองแพทยม์าเรยีกรอ้งกบั
แผนกสินไหมตอ่ไป 
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ค ำถำม ค ำตอบ 
7. ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางตา่งประเทศ ขบัขี่

รถจกัรยานยนตแ์ลว้เกิดอบุตัิเหต ุแตล่กูคา้
ไม่มีใบขบัขี่สากล กรณีนี ้จะสามารถเรียก 
รอ้งคา่รกัษาพยาบาลไดห้รอืไม่ และจาก
เหตกุารณด์งักล่าว เป็นเหตใุหล้กูคา้ตอ้ง
เดินทางกลบัก่อนก าหนด จะสามารถ
เรยีกรอ้งภายใตผ้ลประโยชน ์การลด
จ านวนวนัเดินทาง ไดห้รอืไม่ 

ส าหรบัความคุม้ครองเรื่องคา่รกัษาพยาบาลไม่ไดร้ะบขุอ้ยกเวน้เรื่องการขบั
รถจกัรยานยนต ์จงึสามารถเรียกรอ้งคา่สินไหมในกรณีคา่รกัษาพยาบาลอนัเน่ือง 
มาจากอบุตัิเหตไุด ้และหากไดร้บัการรบัรองโดยแพทยว์า่ไม่สมควรที่จะเดินทาง
ตอ่ไป และแนะน าใหเ้ดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเอกสารใบรบัรองแพทย ์
และความเห็นแพทยช์ดัเจน สามารถเรียกรอ้งค่าทดแทนภายใตผ้ลประโยชนก์าร
ลดจ านวนวนัเดินทางได ้

8. การชดเชยคา่รกัษาพยาบาลใน
ตา่งประเทศ กรณีซือ้กรมธรรม ์2 ฉบบั 
แผน C,D ไดร้บัการรกัษาในตา่งประเทศ
แลว้ และตอ้งการเขา้รบัการรกัษาตอ่เน่ือง
ในประเทศไทย ผูเ้อาประกนัภยัสามารถ  
เคลมจากแผน C ก่อน และหากมีส่วนต่าง
จากแผน C สามารถเบิกเพิ่มที่ แผน D ได้
หรอืไม่ 

บรษิัท จะชดเชยคา่ทดแทนเพียง 1 กรมธรรม ์โดยเลือกกรมธรรมท์ี่มีการท า
สญัญาประกนัภยัก่อน 

9. กรณีลกูคา้ใชไ้มล ์(สะสม) ในการแลกตั๋ว
เครื่องบิน โดยช าระคา่ธรรมเนียมและภาษี 
แตล่กูคา้ไม่สามารถเดินทางตามก าหนด
ได ้(ตามเง่ือนไขการเลื่อน หรือบอกเลิก
การเดินทาง) ลกูคา้ไดต้ิดต่อไปที่สายการ
บินเพื่อขอไมลท์ี่สะสมคืน ทางสายการบิน
แจง้ใหล้กูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมการขอ
ไมล ์(สะสม) คืน จะสามารถน าใบเสรจ็
ของคา่ธรรมเนียมในการขอไมล ์(สะสม) 
คืน มาเบิกกบับรษิัท ไดห้รอืไม่ 

ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธ์ิที่จะน าคา่ใชจ่้ายดงักลา่วเขา้มาเรยีกรอ้งค่าทดแทนกรณี
การเลื่อนหรอืบอกเลิกการเดินทางได ้อย่างไรก็ดี การจะไดร้บัความคุม้ครอง
หรอืไม่นัน้ บรษิัทจะพิจารณาจากเอกสารทัง้หมดที่ผูเ้อาประกนัภยัส่งเขา้มา
เรยีกรอ้งคา่ทดแทน และบรษิัทจะพิจารณาวา่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
หรอืไม่ 
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10. กรณีซือ้ประกนัภยัการเดินทาง

ตา่งประเทศ รายเที่ยว ประมาณ 3 วนั 
เพื่อใหคุ้ม้ครองเฉพาะช่วงที่เดินทางออก
จากประเทศ แต่ผูเ้อาประกนัภยัจะอยู่
ตา่งประเทศนานประมาณ 2 ปี หากกรณี
เกิดเหตใุนช่วงระยะเวลาเอาประกนั มี
ค าถาม ดงันี ้

1.ระยะเวลาในการส่งเอกสารเคลมได้
ภายในก่ีปี 

2.หากลกูคา้ยงัอยู่ในตา่งประเทศ ท าให้
หนงัสือเดินทางไม่ไดร้ะบวุนัที่เขา้ประเทศ
ไทย จะสามารถเบิกเคลมไดห้รอืไม่ 

1. ในการเรยีกรอ้งคา่สินไหมดทดแทน ผูเ้อาประกนัภยัควรส่งเอกสารภายใน 
30 วนั นบัจากวนัที่เกิดเหต ุทัง้นีห้ากไม่สามารถด าเนินการภายใน
ระยะเวลาดงักล่าวได ้ขอใหผู้เ้อาประกนัภยัแถลงสาเหตทุี่ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้แนบมาพรอ้มเอกสารประกอบ อย่างไรก็ดี แนะน าวา่ใหผู้เ้อา
ประกนัภยัส่งเอกสารโดยเรว็ที่สดุ เพื่อผลประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยัเอง 

2. ตอ้งตรวจสอบว่าคา่รกัษาพยาบาลดงักล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาความ
คุม้ครองของกรมธรรมห์รอืไม่ หากอยู่ในระยะเวลาความคุม้ครอง มี
หลกัฐานการเดินทางออกจากประเทศไทยชดัเจน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถว้น ก็สามารถสง่เอกสารมาเคลมได ้ 

*ส าหรบัคา่รกัษาพยาบาลตอ้งเป็นใบเสรจ็รบัเงินตน้ฉบบั และกรณีมีการจ่าย 
เคลม เช็คจะออกเป็นช่ือของผูเ้อาประกนัภยัเท่านัน้* 

11. กรณีลกูคา้ตา่งชาติ บรษิัทสามารถส่งเช็ค 
เคลมใหผู้เ้อาประกนัตามที่อยู่ใน
ตา่งประเทศไดห้รอืไม่ 

บรษิัทไม่สามารถส่งเช็คเคลมใหผู้เ้อาประกนัภยัตามที่อยู่ในตา่งประเทศได ้
บรษิัทอาจพิจารณาเป็นการโอนเงินไปยงับญัชีของผูเ้อาประกนัภยัที่ธนาคารที่
ตา่งประเทศแทน ในกรณีนี ้ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งใหข้อ้มลูของบญัชีธนาคาร
ส าหรบัการโอนเงินที่ครบถว้น และผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรบัความเสี่ยงเรื่องอตัรา
แลกเปลี่ยนดว้ย 

12. ผูเ้อาประกนัภยัสามารถน าเช็คเขา้บญัชีใน
ตา่งประเทศไดห้รอืไม่ 

ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถน าเช็คที่ออกโดยบรษิัทเขา้บญัชีธนาคารใน
ตา่งประเทศได ้

13. กรณีมีภยัธรรมชาติตอ้งใชเ้อกสารอะไร
ประกอบการพิจารณาสินไหมบา้ง 

แผนกสินไหมจะพิจารณาจากข่าวสารหรอืประกาศที่เป็นทางการ 

14. ในระหวา่งการเดินทางที่ตา่งประเทศมีการ
ติดเชือ้ COVID-19 และตอ้งเขา้รกัษาที่
โรงพยาบาลในตา่งประเทศ สามารถ
เรยีกรอ้งคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ
ไดห้รอืไม่ 

สามารถเรยีกรอ้งคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศได ้แตไ่ม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัของแผนประกนัที่ไดซ้ือ้ไว ้โดยการเจ็บป่วยดงักล่าวจะตอ้งเกิดขึน้ใน
ระยะเวลาเอาประกนัภยั และไม่ตกอยู่ในขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม ์ 

• กรณีรกัษาแบบผูป่้วยนอก ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งส ารองจ่ายและสง่
ใบเสรจ็รบัเงินตน้ฉบบัพรอ้มใบรบัรองแพทยเ์พื่อเรยีกรอ้งคา่ทดแทน 

• กรณีรกัษาแบบผูป่้วยใน ใหแ้จง้ศนูยช์่วยเหลือฉกุเฉินของบรษิัท  
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15. ในระหวา่งการเดินทางที่ตา่งประเทศมีการ

ติดเชือ้ COVID-19 จะสามารถกลบัมา
เรยีกรอ้งคา่รกัษาพยาบาลในประเทศไทย
ไดอ้ีกหรอืไม่ 

• กรณีมีการรกัษาตวัตอ่เน่ืองในประเทศไทย แบง่เป็นกรณีดงันี ้
• ไม่เคยรบัการรกัษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน จะตอ้งขอรบัการ

รกัษาพยาบาลภายใน 2 วนั นบัจากวนัที่เดินทางกลบัถึงประเทศ
ไทย และการรกัษาพยาบาลต่อเนื่องตอ้งไม่เกิน 5 วนันบัจากวนัที่ไดร้บั
การรกัษาพยาบาลครัง้แรกในประเทศไทย บรษิัทจะชดใชเ้งินแก่ผูเ้อา
ประกนัภยัสงูสดุไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัของแผนประกนัที่ไดซ้ือ้
ไว ้คา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดขึน้หลงัจาก 5 วนันบัจากวนัที่ไดร้บัการ
รกัษาพยาบาลครัง้แรก จะไม่เขา้เง่ือนไขความคุม้ครอง 

• ไดร้บัการรกัษาพยาบาลตัง้แตอ่ยู่ในตา่งประเทศ สามารถเขา้รบัการ
รกัษาไดภ้ายใน 7 วนั นบัจากวนัที่เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย บรษิัท
จะชดใชเ้งินแก่ผูเ้อาประกนัภยัสงูสดุไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัของ
แผนประกนัที่ไดซ้ือ้ไว ้คา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดขึน้หลงัจาก 7 วนั จะไม่เขา้
เง่ือนไขความคุม้ครอง 

16. ความคุม้ครองผลประโยชนช์ดเชยการ
พลาดการโดยสารเครื่องบินอนั
เน่ืองมาจากสายการบินจ าหน่ายบตัร
โดยสารเกินจ านวนที่นั่ง (Over Booking) 
ตอ้งใชเ้อกสารอะไรประกอบการพิจารณา
สินไหมบา้ง 

ใชห้นงัสือรบัรองการพลาดการโดยสารเครื่องบินอนัเน่ืองมาจากสายการบิน

จ าหน่ายบตัรโดยสารเกินจ านวนที่นั่ง หรือ เอกสารอื่นใดที่ยืนยนัสาเหตดุงักล่าว

จากสายการบิน 

17. ประกนัภยัการเดินทางครอบคลมุ
คา่ใชจ้่ายในการขอรบัใบรบัรองสขุภาพ Fit 
to Fly ก่อนบินกลบัประเทศไทยหรอืไม่ 

ไม่ครอบคลมุคา่ใชจ้่ายในการขอรบัใบรบัรองสขุภาพ Fit to Fly 

 


