
        
 

Universal Insurance Broker 

Coverage Summary TG International_10/ 2018 

สรปุความคุ้มครองประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคุ้มครอง 
จ านวนเงิน
ผลประโยชน์ 

 

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอบุติัเหต ุ(TA 6)  
คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัจากการสูญเสยีอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางรา่งกายโดยอบุตัเิหต ุภายใน 180 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิอบุตัเิหตุ โดย
ความคุม้ครองเริม่ตน้ 2 ชม. ก่อนออกเดนิทางจากประเทศไทย และ สิน้สุด หลงักลบัมาถงึประเทศไทย 2 ชม. 

1,500,000 

2. ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาล (TA 1) 
คุม้ครองการเจบ็ปว่ยรวมถงึการบาดเจบ็เน่ืองจากอบุตัเิหตุในระยะเวลาเอาประกนัภยั ทัง้ผูป้ว่ยนอก/ใน ยกเวน้โรคประจ าตวั  และโรค
ทีเ่ป็นมาก่อนการเดนิทาง 

2,000,000 

3. ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย (TA 2) 

 หากผูเ้อาประกนัภยัเจบ็ปว่ย หรอืไดร้บัอบุตัเิหตุ และไมเ่คยรบัการรกัษาทีต่า่งประเทศ  สามารถกลบัมารกัษาทีเ่มอืงไทยได ้ 
โดยตอ้งรกัษาภายใน 7 วนันบัจากวนัทีก่ลบัถงึประเทศไทย  และยงัสามารถรกัษาต่อเนื่องไปไดอ้กี 21 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการ
รกัษาเป็นครัง้แรกในประเทศไทย 

 หรอืหากผูเ้อาประกนัภยัเจบ็ปว่ยหรอืไดร้บัอบุตัเิหตุไดท้ าการรกัษาทีต่่างประเทศแลว้แต่ยงัไมห่าย  กส็ามารถกลบัมารกัษาต่อที่
เมอืงไทยได ้ โดยตอ้งมาเขา้รบัการรกัษาภายใน 21 วนั  นบัจากวนัทีม่าถงึเมอืงไทย 

70,000 

4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเย่ียมผูป่้วยท่ีโรงพยาบาล (TA 11) 
ส าหรบัการเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลตดิต่อกนันานเกนิ 5 วนั และไมม่สีมาชกิในครอบครวัทีบ่รรลุนิตภิาวะคอยดแูล  บรษิทัจะ
จา่ยคา่ตัว๋เครื่องบนิ, ค่าเดนิทางอื่นๆ, ค่าทีพ่กั และค่าอาหารสูงสุดวนัละ 10,000 บาท ใหก้บัญาตหิรอืเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัสงูสดุ 
2 คน เพื่อไปดูแลผูเ้อาประกนัภยั 

70,000 

5. ผลประโยชน์รายวนัส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (TA 12) 
หากผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นตอ้งรกัษาตวัในฐานะผูป้ว่ยในโรงพยาบาลในต่างประเทศ  บรษิทัจะจา่ยเงนิชดเชยรายวนัใหว้นัละ 3,000 
บาท  และหากตอ้งรกัษาตวัต่อเน่ืองในฐานะผูป้ว่ยในโรงพยาบาลในประเทศไทย  บรษิทัจะจา่ยเงนิชดเชยรายวนัใหว้นัละ 1,000 บาท 

7,000 

6. ชดเชยค่าโทรศพัทก์รณีฉุกเฉิน (TA 28) 
เฉพาะคา่โทรศพัทม์อืถอืทีโ่ทรเขา้ศนูยบ์รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง (AIG Travel Asia Pacific  662-649 1346) ซึง่เป็น
ผูใ้หบ้รกิารชัน้น าระดบัโลก โดยมแีพทย,์ พยาบาล, ผูเ้ชีย่วชาญทีส่ามารถพูดไดห้ลายภาษา   

200 

7. ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศภมิูล าเนา/ ผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภมิูล าเนา (TA 7 & TA8) 

 การเคลื่อนยา้ยจะเป็นไปตามค าแนะน าของแพทยจ์ากศนูยบ์รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง (AIG Travel Asia 
Pacific)   

 ค่าใชจ้า่ยในการส่งศพหรอือฐักิลบัภูมลิ าเนาคุม้ครองเมื่อไดร้บับาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ยระหวา่งการเดนิทาง มผีลใหเ้สยีชวีติภายใน 
30 วนันบัจากวนัทีบ่าดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ย 

2,000,000 

8. ผลประโยชน์ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก (TA 27) 
เมื่อคณุเป็นตน้เหตุใหเ้กดิอบุตัเิหตุหรอืท าความเสยีหายต่อทรพัยส์นิต่อผูอ้ื่นซึง่ไมใ่ชญ่าตทิีพ่กัอาศยัดว้ยกนั  รวมถงึลกูจา้งและ
หุน้ส่วน ของผูอ้ื่น ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย ใหป้รกึษาTravel Guard ทนัททีีเ่กดิเหตุ   

1,000,000 

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

เอกสารฉบบันี้มใิช่สญัญาประกนัภยั  และไม่ถอืเป็นสญัญาประกนัภยั  ความคุม้ครองและผลประโยชน์ทีบุ่คคลผูเ้อาประกนัภยัจะ
ไดร้บัขึน้อยู่กบัค าจ ากดัความ เงือ่นไข และขอ้ยกเวน้ทีร่ะบไุวภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั และแผนความคุม้ครองทีไ่ดเ้ลอืกซือ้ไว้ 

ค ำเตอืน: กรุณำอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจขอ้ตกลง เงือ่นไขและขอ้ยกเวน้ในกรมธรรมป์ระกนัภยักอ่นตดัสนิใจซื้อ 
 
 
 
 
 
 

 

หากขอ้ความในเอกสารน้ีขดัแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ  ใหใ้ชข้อ้ความในกรมธรรมแ์ทน 
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9. ผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง  (TA 16) 
บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัเงนิมดัจ าคา่เดนิทาง  ค่าซือ้ตัว๋ลว่งหน้า  และ/หรอืค่าทีพ่กั  ค่าอาหารทีผู่เ้อาประกนัภยั
ไดจ้า่ยไปล่วงหน้า  ส าหรบักรมธรรมท์ีซ่ือ้ก่อนวนัออกเดนิทางอย่างน้อย 7 วนั  ในกรณีทีก่ารเลื่อนหรอืบอกเลกิการเดนิทางนัน้เกดิ
จาก 
 การเสยีชวีติ  บาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ยของผูเ้อาประกนัภยัหรอืสมาชกิในครอบครวั, การจลาจล, หรอืไดร้บัหมายศาล  

ภายใน 30 วนัก่อนวนัออกเดนิทาง  
 และ กรณีทีอ่ยู่อาศยัถาวรประสบภยัธรรมชาต ิภายใน 7วนัก่อนวนัออกเดนิทาง,  

จา่ยตามจรงิ 

10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวนัเดินทาง  รวมถึงการจี้เคร่ืองบิน (TA 17) 
คุม้ครองคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้  เชน่  ค่าทีพ่กัและอาหาร  ระหว่างการเดนิทาง  รวมถงึค่าปรบัหรอืค่าใชจ้า่ยทีต่ามมาเนื่องจากตอ้ง
เดนิทางกลบัก่อนก าหนด  เนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ ไดแ้ก่ บาดเจบ็/ เจบ็ปว่ย, เครือ่งบนิถูกจี,้ สมาชกิในครอบครวับาดเจบ็/ เจบ็ปว่ย, 
ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, ถูกกกัตวั ณ ด่านกกักนัเชือ้โรค 

จา่ยตามจรงิ 

11. ผลประโยชน์การสญูเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั (TA 20) 
กรณีทีก่ระเป๋าเดนิทางสญูเสยี หรอืเสยีหายระหว่างเดนิทางในต่างประเทศ, ถูกชงิทรพัย ์โจรกรรม หรอืปลน้ทรพัย ์เพื่อเอากระเป๋า
เดนิทาง หรอืทรพัยส์นิสว่นตวัไป ซึง่ 1.อยู่ในความดูแลของพนกังานโรงแรม  หรอืบรษิทัขนสง่   หรอื 2. เป็นผลจากการถูกกรดี
กระเป๋า ถูกบงัคบัอย่างรนุแรง  ขม่ขูห่รอืขูเ่ขญ็เพื่อเอาทรพัยไ์ป    บรษิทัจะชดเชยเป็นเงนิหรอืค่าซ่อมแซมให ้ โดยจ ากดัสูงสุดไมเ่กนิ 
5,000 บาท ต่อชิน้ ต่อคู่ ต่อชดุ โดยตอ้งมเีอกสารยนืยนัจากทางโรงแรมหรอืสายการบนิ หรอืต ารวจภายใน 24 ชม. (ไมคุ่ม้ครองการ
ถูกยดึทรพัย ์หลงลมื ถูกลว้งกระเป๋า และ ของทีร่ะลกึ ของประดบัมคี่า) 

30,000 

12. ผลประโยชน์การสญูเสียหรือความเสียหายของประเป๋าเดินทาง  ทรพัยสิ์นรวมถึงคอมพิวเตอรโ์น้ตบุค๊อนัเน่ืองมาจากภยั
ธรรมชาติ (TA 21) 
บรษิทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามทีสู่ญเสยีหรอืเสยีหายของทรพัยส์นิรวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คจากภยัธรรมชาต ิ(เชน่พายุ 
แผน่ดนิไหว เป็นตน้) ณ ต่างประเทศ โดยตอ้งแจง้ความกบัต ารวจภายใน 24 ชม.  
ไมคุ่ม้ครองการเสยีหาย อญัมณี ฟนัปลอม เลนส ์รถยนต ์ขอ้มลูในโน้ตบุ๊ค หรอื จากสาเหตุ หลงลมื วางทิง้ไว ้

10,000 

13. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (TA 24) 
กรณกีระเป๋าเดนิทางลา่ชา้ตัง้แต่ 8 ชม.ขึน้ไป บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยั ส าหรบัการซือ้เสือ้ผา้ หรอืเครื่องใชส้่วนตวั ที่
จ าเป็น โดยผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเกบ็ใบเสรจ็ในการซือ้สนิคา้เหล่านัน้ และ ขอหนงัสอืรบัรองจากสายการบนิ  
 ล่าชา้ตัง้แต่ 8 ชม. แต่ไมถ่งึ 16 ชม. =ไมเ่กนิ 20% ของทนุประกนั 
 ล่าชา้ตัง้แต่ 16 ชม. แต่ไมถ่งึ 24 ชม. = ชดเชยเพิม่อกีไมเ่กนิ 30% ของทนุประกนั 
 ตัง้แต่ 24 ชม. เป็นตน้ไป = ชดเชยเพิม่อกีไมเ่กนิ 50% ของทนุประกนั 

2,500 

14. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเท่ียวบิน (TA 25) 
เนื่องจากการล่าชา้ของการมาถงึของเทีย่วบนิ รถไฟ หรอืเทีย่วเรอื มายงัจดุเปลีย่นถ่ายการเดนิทางนัน้ ท าใหพ้ลาดการเดนิทางต่อใน
ต่างประเทศและไมส่ามารถหายานพาหนะอื่นทดแทนได ้ภายใน 8 ชัว่โมง  Travel Guard จะชดเชยค่าทีพ่กั  ค่าอาหาร  คา่เครื่องดื่ม 
(ไมร่วมค่าใชจ้า่ยในการเปลีย่นตัว๋เครื่องบนิ)  โดยเกบ็ใบเสรจ็รบัเงนิและขอหนงัสอืรบัรองจากสายการบนิ 

5,000 

15. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (TA 32) 
ในกรณกีารล่าชา้หรอืถูกยกเลกิของเทีย่วบนิในต่างประเทศทีผู่เ้อาประกนัภยัเตรยีมไว ้อย่างน้อย 6 ชัว่โมง  เน่ืองจากสภาพอากาศไม่
อ านวย  สภาพเครื่องหรอือปุกรณ์ไมส่มบรูณ์  มกีารนดัหยดุงานของลูกจา้งยานพาหนะนัน้ โดยตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากสายการบนิ  
Travel Guard จะชดเชยให ้10%  ของทนุประกนัภยัในทกุ 6 ชัว่โมงทีล่า่ชา้   

2,500 

16. ผลประโยชน์ความรบัผิดส่วนแรกส าหรบัรถเช่า (TA 30) 
ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิชอบสว่นแรกใดๆ ทีร่ะบุอยู่ในกรมธรรมร์ถเชา่ทีผู่เ้อาประกนัภยัซือ้เพื่อคุม้ครองรถเชา่ สญัญาเชา่รถตอ้ง
ก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัซือ้ประกนัภยัรถยนตช์ัน้หนึ่ง  ในกรณีนี้ตอ้งเชา่รถจากบรษิทัทีใ่บอนุญาตปิระกอบธรุกจิทีถู่กตอ้งตาม
กฎหมาย  

15,000 

17. ศนูยช่์วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง รวมอยูด่ว้ย 
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ระยะเวลาคุม้ครอง 
- ในกรณีท่ีเป็นความคุ้มครองแบบรายเท่ียว   
ความคุม้ครองเริม่ตน้กอ่นผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง*   
และด าเนินต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมง* นบัแต่กลบัถงึ
ประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิน้สุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน 
* หมำยเหตุ: 2 ชม. ก่อนออกเดนิทำง และ 2 ชม.หลงักลบัมำถงึประเทศไทย จะคุม้ครองเฉพำะ ผลประโยชน์กำรรกัษำพยำบำล (TA1) และ 
ผลประโยชน์กำรเสยีชวีติ กำรสญูเสยีอวยัวะ สำยตำหรอืทพุพลภำพถำวรสิน้เชงิเนือ่งจำกอุบตัเิหตุ (TA6)  

 

ข้อยกเว้นทัว่ไป 

การประกนัภยันี้ “ไม่คุ้มครอง” การบาดเจบ็ การเจบ็ปว่ย การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ หรอืที่
เกดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้  

1. การเดนิทางไปยงัประเทศทีไ่มคุ่ม้ครอง ไดแ้ก่ สาธารณรฐัควิบา, สาธารณรฐัอสิลามอหิร่าน, สาธารณรฐัซูดาน, อฟักานิสถาน, 
สาธารณรฐัไลบเิรยี, สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก, สาธารณรฐัอริกั, สาธารณรฐัอาหรบัซเีรยี  

2. การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง 
3. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-Existing) 
4. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ยกเวน้เพือ่บรรเทาอาการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ       
5. สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่ง่รา้ยของศตัรตู่างชาต ิหรอืการกระท าทีมุ่ง่รา้ยคลา้ยสงคราม ไมว่่าจะไดม้กีารประกาศ

สงครามหรอืไมก่ต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล  การนดัหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ
ปฏวิตั ิการรฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศ หรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

6.  การก่อการรา้ยดว้ยอาวุธเคม ีอาวุธชวีภาพ และ/ หรอื อาวุธนวิเคลยีร ์หรอือาวุธใดๆ 
7. การกระท าโดยเจตนาทีผ่ดิกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรอืการยดึทรพัย ์การยดึหน่วง การท าลายโดยศุลกากร หรอืพนกังาน

เจา้หน้าทีอ่ื่นๆ การฝา่ฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล หรอืการละเลยของผูเ้อาประกนัภยัทีจ่ะด าเนินการป้องกนัตามสมควรเพือ่
หลกีเลีย่งการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากไดร้บัการเตอืนผ่านหรอืโดยสือ่มวลชนทัว่ไป
เกีย่วกบัเจตนานดัหยุดงาน การจราจล หรอืสงครามกลางเมอืง 

8. เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไมอ่ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อค าแนะน าของแพทยผ์ูไ้ดร้บัอนุญาตให้
รกัษาโรค 

9. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ และโรคในระบบเสน้ประสาท 
10. ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจีุดประสงคเ์พือ่เขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด 
11. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายจากการหลงลมื สญูหายโดยไมรู่ต้วั การวางทิง้ไวข้องผูเ้อาประกนัภยัเอง 
12. การแผ่รงัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกากนิวเคลยีรใ์ดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหมข้อง

เชือ้เพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆแห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร ์ซึง่ด าเนินตดิต่อไปดว้ยตวัเอง 

โปรดศกึษำรำยละเอยีดขอ้ยกเวน้อืน่ๆในแต่ละควำมคุม้ครองจำกกรมธรรม์ 
ตรวจสอบรำยละเอยีด เงือ่นไข และขอ้ยกเวน้กรมธรรมเ์พิม่เตมิไดท้ี ่www.aig.co.th 
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Universal Insurance Broker 
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ตารางเบีย้ประกนัภยัส าหรบัแผน C - บาท 
จ านวนวนั เอเชีย ทัว่โลก จ านวนวนั เอเชีย ทัว่โลก 

1-3 483 627 81 - 87 3,322 3,574 
4-6 556 735 88 - 94 3,574 3,825 
7-10 699 843 95 - 101 3,825 4,077 
11-14 843 1,059 102 - 108 4,077 4,329 
15 - 18 986 1,237 109 - 115 4,329 4,581 
19 - 22 1,094 1,381 116 - 122 4,581 4,832 
23 - 27 1,202 1,488 123 - 129 4,832 5,084 
28 - 31 1,309 1,561 130 - 136 5,084 5,336 
32 - 38 1,561 1,813 137 - 143 5,336 5,587 
39 - 45 1,813 2,063 144 - 150 5,587 5,839 
46 - 52 2,063 2,315 151 - 157 5,839 6,091 
53 - 59 2,315 2,567 158 - 164 6,091 6,343 
60 - 66 2,567 2,819 165 - 171 6,343 6,594 
67 - 73 2,819 3,070 172 - 178 6,594 6,846 
74 - 80 3,070 3,322 179 - 180 6,846 7,098 

หมำยเหตุ: เบี้ยประกนัภยัขำ้งตน้รวมภำษแีละอำกรเรยีบรอ้ยแลว้ / คุม้ครองอำยุตัง้แต่แรกเกดิ - 85 ปี 
 
กลุ่มประเทศเอเชยี: Bangladesh, Bhutan, Brunei, Darussalam, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Democratic 
People's Republic of Korea, Lao People's Democratic, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, 
Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Province of China, Vietnam 
 
กลุ่มประเทศทัว่โลก: ประเทศทีไ่มไ่ดก้ล่ำวในกลุ่มประเทศเอเชยีหรอืประเทศทีไ่ม่ไดคุ้ม้ครอง 
 

สำมำรถตรวจสอบกรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดนิทำงของท่ำนไดท้ี ่www.aig.co.th 
 

https://agent.travelguard.com/dds/FUI.aspx

