
 

 

 

กรมธรรม์ประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ แบบพิเศษ 

(Special Travel Abroad Insurance) 

โดยการเชือถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยั ซึงถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยันี และเพือเป็น

การตอบแทนเบียประกนัภยัทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ ภายใตข้อ้บงัคบั เงือนไข

ทวัไปและขอ้กาํหนด ขอ้ยกเวน้ ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยันี บริษทัใหส้ัญญา

กบัผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัดงัตอ่ไปนี 

หมวดที 1 คําจํากัดความ 

 ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็น

ความหมายเดียวกนัทงัหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืนในกรมธรรม์

ประกนัภยั 

1.1 บริษทั หมายถึง บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

1.2 กรมธรรม์ประกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เงือนไขทวัไปและขอ้กาํหนด ขอ้ยกเวน้  ขอ้ตกลง 

  คุ้มครอง เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์

ประกนัภยั ใบรับรองการประกนัภยั และเอกสารสรุปสาระสําคญั เงือนไขทวัไป 

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ซึงถือเป็นส่วนหนึงแห่ง

สญัญาประกนัภยั 

1.3 ผู้ถือกรมธรรม์ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ทีระบุชือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรม ์

ประกนัภัย  ประกนัภยั และ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยันี ซึงเป็นผูจ้ัดให้มีการประกันภัย 

เพือประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบรับรอง 

  การประกนัภยั และ/หรือเอกสารแนบทา้ย ซึงเป็นบุคคลทีไดรั้บความคุม้ครอง

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

1.5 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและทาํใหเ้กิดผล 

  ทีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

1.6 การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอบุติัเหตุซึงเกิดขึนโดยเอกเทศ 

  และโดยอิสระจากเหตุอืน 

1.7 การป่วย หมายถึง อาการ ความผดิปกติ การป่วยไขห้รือการติดโรคทีเกิดขึนกบัผูเ้อาประกนัภยั 

  อยา่งกะทนัหนัหรือเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณ์ได ้โดยเกิดขึนหลงัจาก  

  ทีกรมธรรมป์ระกนัภยันีมีผลบงัคบัใช ้ทงันีตอ้งปรากฏชดัเจนวา่เกิดขึนโดย 

  ตวัเองและโดยอิสระจากเหตุอืน 

1.8 ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกทีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองตามขอ้ตกลงคุม้ครอง 

   และ/หรือเอกสารแนบทา้ยของสญัญาประกนัภยั (ถา้มี) ต่อเหตุการณ์แต่ละครัง 

1.9 แพทย์ หมายถึง ผูที้สาํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตไดขึ้นทะเบียนอย่าง 

  ถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน 

  ทอ้งถินทีใหบ้ริการทาง การแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม แต่ไม่รวมถึงแพทยที์ 

  เป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือคู่สมรสตามกฎหมาย หรือบุตรตามกฎหมายของ 

  ผูเ้อาประกนัภยั 

1.10 พยาบาล หมายถึง ผูที้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

1.11 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูที้จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลไมน่อ้ยกวา่ 

6 ชัวโมง ซึงต้องลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและคาํแนะนําจาก

แพทยต์ามขอ้บ่งชีซึงเป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับ



 

 

 

การรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยนนัๆและให้รวมกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในและ

ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชวัโมง 

1.12 ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูที้รับบริการอนัเนืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอกหรือในหอ้งรักษา 

  ฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลินิก ซึงไม่มีความจาํเป็น 

  ตามขอ้วินิจฉยัและขอ้บ่งชีทีเป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รักษา     

  เป็นผูป่้วยใน 

1.13 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึงจดัใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 

  และมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานทีและมีจาํนวนบุคลากรทางการแพทยที์เพียงพอ 

  ตลอดจนการจดัการใหบ้ริการทีครบถว้นโดยเฉพาะอยา่งยิงมีหอ้งสาํหรับ    

  การผา่ตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนดาํเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม 

  กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนนัๆ 

1.14 สถานพยาบาล  หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 

  และไดร้ับอนุญาตใหจ้ดทะเบียนดาํเนินการเป็นสถานพยาบาลตาม กฎหมายของ 

  อาณาเขตนนั  ๆ       

1.15 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัทีไดรั้บอนุญาตดาํเนินการโดยแพทยท์าํการรักษา 

  พยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้และไดรั้บ 

  อนุญาตใหจ้ดทะเบียนดาํเนินการเป็นคลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนนัๆ 

1.16 มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัทีเป็นสากลและนาํมา 

  ซึงแผนการรักษาทีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละ 

  สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การป่วย การตรวจพบ          

  ผลการชนัสูตร หรืออืนๆ(ถา้มี) 

1.17 ความจาํเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ทีมีเงือนไข ดงันี 

(1)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยั และการรักษาตามภาวการณ์บาดเจบ็หรือ 

การป่วยของผูรั้บบริการ 

  (2)  ตอ้งมีขอ้บ่งชีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 

  (3)  ตอ้งมิใช่เพือความสะดวกของผูรั้บบริการหรือของครอบครัวผูรั้บบริการ 

  หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

  (4)  ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยทีเหมาะสม  

  ตามความจาํเป็นของภาวะ การบาดเจ็บหรือการป่วยของผูรั้บบริการนนัๆ 

1.18 ค่าใช้จ่ายทีจําเป็น หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีควรจะเป็นเมือเทียบกบัการให้บริการที 

 และสมควร  โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลินิก เรียกเกบ็กบัผูป่้วยทวัไปของ 

  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือคลินิก ซึงผูเ้อาประกนัภยั เขา้รับการรักษานนั 

1.19 สภาพทีเป็นมาก่อน หมายถึง โรค (รวมทงัโรคแทรกซอ้น) อาการ หรือความผิดปกติทีเกิดขึนกบัผูเ้อาประกนัภยั 

 การเอาประกนัภัย  ภายใน 12 เดือนก่อนวนัออกเดินทางแต่ละครังซึงมีนยัสาํคญัเพือแสวงหา            

(Pre-existing condition) การวินิจฉยัดูแลหรือรักษา หรือทาํใหแ้พทยพึ์งใหก้ารวินิจฉยั ดูแล หรือรักษา 

1.20 เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมคิุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึงเกิดจากการติด 

  เชือไวรัสเอดส์และใหห้มายความรวมถึงการติดเชือจุลชีพฉวยโอกาส เนืองอก  

  ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรคหรือการป่วยใด  ๆซึงโดยผล 

  การตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency  

  Virus) การติดเชือจุลชีพฉวยโอกาส ใหร้วมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเชือทีทาํใหเ้กิด 

  โรคปอดบวม หรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชือทีทาํให้เกิด 



 

 

 

  โรคลาํไส้อกัเสบหรือเรือรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชือไวรัส (Virus)  

  และ/หรือเชือราทีแพร่กระจายอยูท่วัไป (Disseminated Fungi Infection) เนืองอก 

  ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ใหร้วมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเนืองอก Kaposi’s  

  Sarcoma เนืองอกเซล นาํเหลืองทีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous  

  System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอืนๆ ซึงเป็นทีรู้จกัในปัจจุบนันีว่าเป็น 

  อาการของภูมิคุม้กนับกพร่อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึง 

  เป็นสาเหตุทีทาํใหค้นทีเป็นเสียชีวติ อย่างกะทนัหนั ป่วย หรือทุพพลภาพ   

  โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถึงเชือไวรัส HIV (Human Immuno  

  Deficiency Virus) โรคทีทาํให้เยือสมองเสือม (Encephalopathy Dementia) และ 

  การระบาดของเชือไวรัส 

1.21 ปีกรมธรรม์ประกนัภยั หมายถึง  ระยะเวลาหนึงปีนบัแต่วนัทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัหรือนบัแต่ 

  วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆไป 

1.22 การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาํซึงใชก้าํลงั หรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล หรือกลุ่ม 

  บุคคลใดไมว่า่จะเป็นการกระทาํเพียงลาํพงั การกระทาํการแทน หรือทีเกียวเนืองกบั 

  องคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซึงกระทาํเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือ 

  จุดประสงคที์คลา้ยคลึงกนั รวมทงัเพือตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาล และ/หรือ 

  สาธารณชน หรือส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืนตระหนก 

  หวาดกลวั 

1.23 ให้บริการช่วยเหลือ หมายถึง บริษทั หรือนิติบุคคล หรือตวัแทนของผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉินทีไดรั้บมอบอาํนาจ   

        ฉุกเฉิน  (Emergency   จากบริษทัทีออกกรมธรรมป์ระกนัภยันี ในการให้บริการความช่วยเหลือกรณี 

        Assistance Provider) ฉุกเฉินระหวา่งการเดินทางและบริการต่างๆ  แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นสญัญา 

 ประกนัภยันี          

1.24 เครืองบิน หมายถึง เครืองบิน และ/หรือ อากาศยานทีมีปีกทีติดตงัถาวรซึงใหบ้ริการและประกอบการ 

  โดยสายการบินพาณิชยที์จดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ดยสารอยา่งถูกตอ้งตาม    

  กฎหมาย แต่ไม่รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ 

1.25 ยานขนส่งทัวไป หมายถึง 1. เครืองบิน และ/หรืออากาศยานทีมีปีกทีติดตงัถาวรซึงใหบ้ริการและ 

  ประกอบการโดยสายการบินพาณิชยที์จดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ดยสารอยา่ง 

  ถูกตอ้งตามกฎหมายรวมถึงมีการเก็บค่าโดยสารและเดินทางตามตารางเวลา  

  2. เฮลิคอปเตอร์ทีให้บริการและประกอบการโดยสายการบินทีจดทะเบียนเพือ 

  บรรทุกผูโ้ดยสารอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายรวมถึงมีการเกบ็ค่าโดยสารและ 

  เดินทางตามตารางเวลาระหวา่งท่าอากาศยานพาณิชยซึ์งเป็นทียอมรับทวัไป หรือ 

  สนามบินพาณิชยส์าํหรับเฮลิคอปเตอร์ทีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย  

1.26 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง รูปแบบการขนส่งทีใหบ้ริการเป็นประจาํตามตารางเวลาและดาํเนินการโดย 

  บริษทัขนส่งทีมีใบอนุญาตตามกฎหมายโดยมุ่งหมายให้สาธารณชนในทอ้งถิน 

  ใชเ้ป็นเครืองมือในการเดินทางทีประเทศนนัๆ ยอมรับ เช่น ยานขนส่งทวัไป 

  รถโดยสารประจาํทาง เรือโดยสารประจาํทางนาํ (แมน่าํลาํคลอง ทะเล  

  มหาสมุทร) เรือเฟอร์รี เรือขา้มฟาก ยานเหนือนาํ (hovercraft) เรือไฮโดรฟอยล ์ 

  รถไฟ รถราง รถไฟลอยฟ้า และรถไฟฟ้าใตดิ้น ยกเวน้กรณีการใชย้านพาหนะ 

  สาธารณะดงักล่าวเพือการบรรทุกผูโ้ดยสารแบบใหเ้ช่าเหมาลาํ (Chartered) หรือ 

  จดัใหเ้ป็นส่วนหนึงของการทศันาจร ถึงแมว้า่จะเป็นการใหบ้ริการทีจดัขึนเป็น 

  ประจาํตามตารางเวลาก็ตาม 



 

 

 

1.27 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึงเปิดหรือยินยอมใหส้าธารณชนทวัไปสามารถเขา้ไป 

  ใชบ้ริการตามทีกาํหนดเวลาเปิดใหบ้ริการ ทงันี ไม่วา่จะมีการเรียกเกบ็ 

  ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

1.28 สถานทีสาธารณะ หมายถึง สถานทีใดทีสาธารณชนเขา้ถึงได ้เช่น (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ) ท่าอากาศยาน ร้านคา้  

  ร้านอาหาร หอ้งโถงของโรงแรม สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอลฟ์สถานทีฝึก 

  ตีกอลฟ์ อาคารสาธารณะ และสถานทีต่างๆ ทีคลา้ยกนั 

1.29 ประเทศภูมลิาํเนา หมายถึง ประเทศใดทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บสิทธิจากรัฐบาลนนัให้เป็นพลเมือง หรือ 

  ประเทศทีอยูอ่าศยัถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 

1.30 การเดนิทางต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางนอกอาณาเขตประเทศภูมิลาํเนาของผูเ้อาประกนัภยั 

 

หมวดที 2 เงือนไขทัวไปและข้อกาํหนด 

2.1 สัญญาประกันภยั 

 สัญญาประกันภัยนีเกิดขึนจากการทีบริษัทเชือถือข้อแถลงของผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผูเ้อา

ประกนัภยัในใบคาํขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพิมเติม (ถา้มี) ทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยั

ลงลายมือชือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยั

และเอกสารสรุปสาระสาํคญั เงือนไขทวัไป ขอ้ยกเวน้ และขอ้ตกลงคุม้ครองเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีไวใ้ห ้

 ในกรณีทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลง

ตามวรรคหนึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนันไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบซึงถา้บริษทั

ทราบขอ้ความจริงนนัๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบียประกนัภยัสูงขึนหรือบอกปัดไม่ยอมทาํสัญญาประกนัภยั 

สัญญาประกนัภยันีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้ง

สญัญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือผูเ้อา

ประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึง 

2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภยัและการเปลียนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย 

 กรมธรรม์ประกันภัยนีรวมทังข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย               

การเปลียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัภยันี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

2.3 การแจ้งชือผู้เอาประกนัภยั 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งดาํเนินการแจง้รายชือผูเ้อาประกนัภยัและระยะเวลาการประกนัภัยให้บริษทั

ทราบก่อนการเดินทาง ในกรณีทีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆทีเป็นเหตุใหมี้การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

และถา้รายชือของผูเ้อาประกนัภยัไม่ตรงกบัความเป็นจริง หน้าทีในการพิสูจน์เป็นของผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภัย              

และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั 

 ผูเ้อาประกันภัยจะเริมได้รับความคุ้มครองตามวันทีทีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรอง               

การประกันภัย (แล้วแต่กรณี) โดยบริษัทจะออกตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย                      

เป็นรายบุคคลให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัแต่ละราย เพือเป็นการรับรองว่าบุคคลเหล่านีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม์

ประกนัภยันี เวน้แต่จะมีการตกลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอืน 

2.4 ระยะเวลาเอาประกนัภัย 

 ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังของผูเ้อาประกนัภยัซึงเริมตน้และสินสุดภายในระยะเวลาซึงระบุไวด้งัต่อไปนี 

 2.4.1 ในกรณทีีเป็นความคุ้มครองแบบรายเทียว (Single Trip) 

ระยะเวลาทีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้เริมตน้ก่อนผูเ้อาประกันภยัเดินทางออกจาก

ประเทศไทย 2 ชวัโมงและดาํเนินต่อเนืองกนัไปจนกระทงัผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงทีอยู่อาศยัในประเทศไทย 



 

 

 

หรือภายใน 2 ชวัโมงนบัแต่กลบัถึงประเทศไทย หรือจนกระทงัวนัสินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใด

จะเกิดขึนก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอย่างอืนในกรมธรรมป์ระกนัภยันี) 

 2.4.2 ในกรณทีีเป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip)  

เพอืคุม้ครองการเดินทางหลายครัง โดยใหม้ีระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1 และ

ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังสูงสุดไม่เกิน ...(บริษัทกาํหนดได้สูงสุดไม่เกิน 180 วนั)... วนั 

  หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย ์การจีเครืองบิน การล่าชา้หรือขดัขอ้งของเครืองบินทีผูเ้อาประกนัภยัใช้

โดยสาร ซึงทําให้ผู ้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกําหนดวันกลับ กรมธรรม์ประกันภัยนี                    

จะขยายความคุม้ครองออกไปโดยอตัโนมติัจนกระทงัเดินทางกลบัถึงสถานทีอยู่อาศยัของผูเ้อาประกนัภยั 

2.5 การเปลยีนแปลงยานพาหนะในการเดินทาง 

ถ้าผูเ้อาประกันภยัมีความจาํเป็นต้องเปลียนยานพาหนะเดินทางในส่วนหนึงของการเดินทางทีคุ้มครอง

เนืองจากสาเหตุทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันีจะยงัคง 

มีผลบงัคบัใชอ้ยูเ่สมือนกบัไมไ่ดเ้ปลียนยานพาหนะ 

2.6 การแจ้งและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทน 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 

จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชกัช้าในกรณีทีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษัท

ทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบในทนัทีได ้ แต่ไดแ้จง้โดยเร็ว

ทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทน ผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยั 

ผูร้ับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานหรือเอกสารตามทีระบุไวภ้ายใต้

ขอ้ตกลงคุม้ครองแต่ขอ้ตกลงคุม้ครองใหแ้ก่บริษทั ภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวโ้ดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไปหากแสดงใหเ้ห็นว่า

มีเหตุอนัสมควรทีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดแต่ได้ส่งโดยเร็วทีสุดเท่าที

สามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

2.7 การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล ประวติัการตรวจวินิจฉัย ผลการตรวจห้องปฏิบัติการ          

ผลการตรวจทางรังสี การขอหลกัฐานเพิมเติมหรือผลการตรวจพิเศษทีเกียวขอ้งของผูเ้อาประกนัภยัเท่าทีจาํเป็นกบั          

การประกนัภยันี และมีสิทธิทีจะขอตรวจร่างกายผูเ้อาประกนัภยัโดยแพทยผ์ูเ้ชียวชาญอิสระทีบริษทัแต่งตงัรวมทัง             

ทาํการชนัสูตรพลิกศพในกรณีทีมีเหตุจาํเป็น และไมเ่ป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยหรือ

อืนๆ ของผูเ้อาประกันภัยเพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนนัน บริษัทสามารถปฏิเสธการให ้             

ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยันนัได ้

2.8 การจ่ายค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหาย

ทีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนสาํหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าสินไหม

ทดแทน และ/หรือค่าทดแทนอยา่งอืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพือให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น           

ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น 

แต่ทงันีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบียให้อีก            

ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่าย ทงันีนบัแต่วนัทีครบกาํหนดชาํระ 

 



 

 

 

2.9 การชําระเบียประกันภยัและการบอกเลกิกรมธรรม์ 

2.9.1 เบียประกันภยัจะถึงกาํหนดชําระทันทีหรือก่อนความคุ้มครองจะเริมต้น โดยผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัย              

และ/หรือ ผูเ้อาประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภยัจะเริมมีผลบังคับตามวนัทีทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภัย  

และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั  

 2.9.2 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายเทียว (Single Trip) การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากบริษทัได้

ออกกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้จะไม่มีการคืนเบียประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติั วีซ่า (VISA) 

โดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสถานทูต และผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนวนัเริมคุม้ครอง 

 2.9.3 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) หรือแบบรายปีพิเศษ (Special Annual Trip) ผูถื้อ

กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผูเ้อาประกันภยั หรือบริษทัต่างสามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัย                

ตามเงือนไขทีระบุไว ้ดงันี  

 1) บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 15 วนั 

โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตามทีอยู่ครังสุดทา้ยทีแจง้ใหบ้ริษทั

ทราบ ในกรณีนีบริษทัจะคืนเบียประกันภยัให้แก่ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผูเ้อาประกันภัย โดยหักเบีย

ประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

 2) ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีได ้โดยการแจง้

ให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบียประกันภัยคืนหลังจากหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที

กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบียประกนัภยัระยะสันตามตารางทีระบุไวด้งัต่อไปนี 

ตารางอัตราเบียประกนัภยัระยะสัน 

ระยะเวลาประกนัภัย 

(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 

เบยีประกนัภัยเต็มปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

 2.9.4 หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบริษทัว่าผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระทาํการ

โดยทุจริต เพือให้ตนเองหรือผูอื้นไดรั้บประโยชน์จากการประกนัภยันี บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

ดว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวและใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั สินผลบงัคบัในทนัที ในกรณีนี บริษทัจะ

คืนเบียประกนัภยัสําหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยันนัๆ และภายหลงัจากการหกัจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทีบริษทั

ไดจ่้ายให้ไปแลว้สําหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยันันๆ (ถา้มี) ทงันี บริษทัจะไม่รับผิดสําหรับการเรียกร้องจาํนวนเงิน           

ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทาํดงักล่าวขา้งตน้ 

 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภัยตามเงือนไขในข้อนี ไม่ว่าจะกระทาํโดยฝ่ายใดก็ตามตอ้งเป็นการบอกเลิก            

ทงัฉบบัเท่านนั ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหนึงส่วนใดระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้

 

 



 

 

 

2.10 การคํานวณเบียประกันภยัและการปรับปรุงเบียประกนัภัย 

 2.10.1 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายเทียว (Single Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกนัภยัจะเริมตน้และ

สินสุดภายในระยะเวลาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัจะคาํนวณเบียประกนัภยัตาม

จาํนวนผูเ้อาประกนัภยัทีแทจ้ริงตามทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัแจง้ให้บริษทัทราบเมือเริมสัญญา

ประกนัภยั 

 2.10.2 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกนัภยัจะเป็นรายปีตามที

ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัจะคาํนวณเบียประกนัภยัตามจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัทีแทจ้ริงตามทีผูถื้อ

กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัแจง้ใหบ้ริษทัทราบเมือเริมสัญญาประกนัภยั 

  หากเบียประกนัภยัทีแทจ้ริงสูงกว่าเบียประกนัภยัประมาณการเมือตน้ปีสัญญาประกนัภยั บริษทัจะเรียกเก็บ

เบียประกนัภยัเพิมส่วนต่างของเบียประกนัภยัเบืองตน้ทีประมาณการไวก้บัเบียประกนัภยัทีแทจ้ริง หากเบียประกนัภยั

ทีแทจ้ริงตาํกว่าเบียประกนัภยัเบืองตน้ทีประมาณการเมือตน้ปีสัญญาประกนัภยั บริษทัจะคืนเบียประกนัภยัส่วนเกิน

นนัให้กบัผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.11 การรักษานอกประเทศไทย 

 บริษทัจะให้ความคุม้ครองการรักษานอกประเทศไทยเฉพาะการบาดเจ็บหรือการป่วยทีเกิดขึนอย่างกะทนัหัน 

และไม่สามารถคาดการณ์ไดร้ะหว่างอยู่ในต่างประเทศ จนเป็นเหตุให้ตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์สาํหรบัค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นและสมควร ซึงเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทาง

การแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย์ตามจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายจริงแต่ไม่เกินจาํนวนเงินผลประโยชน์ทีระบุไวใ้น

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั โดยจาํนวนเงินผลประโยชน์ทีผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บ 

และความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) จะถูกคํานวณโดยใช้อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศตามวนัทีทีระบุไวใ้น

ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

2.12 การเข้ารับช่วงสิทธิ 

 ในกรณีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีแลว้ บริษทัจะเขา้รับช่วงสิทธิของผูเ้อา

ประกนัภยัเพือใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนทีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทน            

ไปแลว้ ในการนีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆพร้อมดาํเนินการเท่าที

จาํเป็น เพือป้องกนัสิทธิทงัหลายเช่นวา่นนัและจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นทีเสียหายต่อบริษทั 

2.13 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

 ในกรณีทีมีข้อพิพาท ข้อขดัแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบบันีระหว่างผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภัยกบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนันโดย

วิธีการอนุญาโตตุลาการ  บริษทัตกลงยินยอมและให้ทาํการวินิจฉัยชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

2.14 เงือนไขบังคบัก่อน 

 บริษทัจะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยันี เมือผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อา

ประกันภัย ผูรั้บประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ประกนัภยั และเงือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.15 สกลุเงินตรา 

 หากค่าทดแทนทีพึงจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเป็นเงินบาท

ไทย โดยใช้อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศตามวนัทีระบุในใบเสร็จรับเงิน เอกสารหลักฐานทีใช้เรียกร้อง                     

ค่าทดแทนภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือเอกสารแนบทา้ยนนัๆ 

 

 

 



 

 

 

หมวดที 3 ข้อยกเว้นทัวไป 

 การประกันภัยนีไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนือง

จากสาเหตุหรือทีเกดิขึนในเวลาดังต่อไปนี 

3.1 การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

3.2 ขณะทีผู้ เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าทีเป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือ

ปราบปราม 

3.3 สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการ

ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมืองซึงหมายถึงสงครามระหว่างชนทีอาศัยอยู่ ในประเทศ

เดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร                 

การประกาศกฎอยัการศึกหรือเหตุการณ์ใดๆ ซึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึงกฎอยัการศึก 

3.4 การก่อการร้าย 

3.5 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนืองมาจาก                      

การเผาไหม้ของเชือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึงดําเนินติดต่อไป               

ด้วยตัวเอง 

3.6 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอืนใดทีอาจเกิดการระเบิด               

ในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

3.7 ขณะทีเกิดขึน ณ ประเทศหรืออาณาเขตทียกเว้นความคุ้มครองตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย          

ใบรับรองประกนัภยั และ/หรือ เอกสารแนบท้าย (ถ้าม)ี 

3.8 ขณะทเีกิดขึนบริเวณแท่นขุดเจาะนาํมนั แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใต้ดนิ 

3.9 การกระทําโดยเจตนาทีผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย การยึดทรัพย์ การยึดหน่วง การทําลาย โดยศุลกากร หรือ

พนักงานเจ้าหน้าทอืีนๆ การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล 

 

หมวดที 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ภายใต้ข้อบังคับ เงือนไขทัวไปและข้อกาํหนด ข้อยกเวน้ทวัไป ข้อตกลงคุ ้มครอง และเอกสารแนบท้ายแห่ง

กรมธรรม์ประกนัภยั และเพือเป็นการตอบแทนเบียประกันภยัทีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั                   

ตอ้งชาํระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครอง เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองทีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยันี และมีจาํนวนเงิน

เอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยัเท่านนั 

 

 

 

 

 

 



 

 

TA1 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอุบัตเิหตุ 

 

คําจํากัดความเพมิเติม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตงัแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และใหห้มายรวมถึง การสูญเสีย 

  สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยสินเชิง และมีขอ้บ่งชีทาง 

  การแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมี่ทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ทีการงานใดๆในอาชีพประจาํ และ 

อาชีพอืนๆ ไดโ้ดยสินเชิงตลอดไปหรือไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัตงัแต่ 

3 ชนิดขึนไปไดด้ว้ยตนเอง 

 ทงันีปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกั 

ประจาํวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซึงเป็นเกณฑ์ทางการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วย

ทีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจ 

  ดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 

(1)  ความสามารถในการเคลือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคลือนยา้ยจาก

เกา้อีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอื้นหรือใช้

อุปกรณ์ช่วย 

(2)  ความสามารถในการเดินหรือเคลือนที เช่น ความสามารถในการเดินหรือ

เคลือนทีจากห้องหนึงไปยงัอีกห้องหนึงไดด้้วยตกเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากผูอื้นหรือใชอ้ปุกรณ์ช่วย 

(3)ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอดเสือผา้

ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(4)ความสามารถในการอาบนาํชาํระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบนํา 

รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบนาํได้ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับความ

ช่วยเหลือจากผูอื้นหรือใชอ้ปุกรณ์ช่วย 

(5)ความสามารถในการรับประทานอาหาร เ ช่น ความสามารถในการ

รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดไ้ดรั้บความช่วยเหลือจากผูอื้น

หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(6)ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องนําเพือการ

ขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากหอ้งนาํไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากผูอื้นหรือใชอ้ปุกรณ์ช่วย 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภัยนีคุม้ครองการสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกันภยั 

โดยอุบติัเหตุซึงเกิดขึนในระหว่างระยะเวลาเอาประกนั และทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สูญเสียสายตา 

หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บทีไดรั้บทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง

รักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนันเมือใดก็ดี 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงันี 

1. 100%  ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวิต 

2. 100%  ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง โดยมีขอ้บ่งชีทางการแพทย ์



 

 

 ชดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรือในกรณีที 

 ไมมี่ขอ้บ่งชีทางการแพทย ์แต่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิงติดต่อกนั  

 ไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัทีเกิดอบุติัเหตุ  

3. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือสองขา้งตงัแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตงัแต่ขอ้เทา้หรือสายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ และเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ 

5. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ และสายตาหนึงขา้ง 

6. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึงขา้ง 

7. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ 

8. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ 

9. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหนึงขา้ง  

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นีเพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านนั  

 ตลอดระยะเวลาประกนัภยับริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีรวมกนัไม่เกิน

จาํนวนเงินดังระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ใบรับรองประกันภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตาม

ข้อตกลงคุ้มครองนียังไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภยั บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสินสุดระยะเวลาเอา

ประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีเหลืออยูเ่ท่านนั 

เงือนไขและข้อกําหนดเพิมเตมิ  (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ 

สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอบุัติเหตุเท่านัน) 

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
 ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ และ/หรือตวัแทนของบุคคลดงักลา่วแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร หรือ

หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงโดย

ค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. กรณีการสูญเสียเสียชีวิต สูญเสียสายตา หรือการสูญเสียอวยัวะเนืองมาจากอุบติัเหตุ 

 1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 1.2 ใบรายงานแพทยที์ยืนยนัการสูญเสียอวยัวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (ถา้มี) 

1.3 หนงัสือยืนยนัการเกิดอุบติัเหตุจากสายการบินพาณิชย ์(กรณีทุพพลภาพถาวรสินเชิงหรือการสูญเสีย 

 อวยัวะเนืองมาจากอุบติัเหตุขณะโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย)์ 

 1.4 สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 1.5 เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

 1.6 สาํเนาบตัรประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

 2. กรณีการเสียชีวิตเนืองจากอุบติัเหตุ 

 2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2.2 ใบมรณบตัร 

 2.3 สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 

 2.4 สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ 

2.5 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 

 2.6 สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 2.7 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 

2.8 หนงัสือยืนยนัการเกิดอุบติัเหตุจากสายการบินพาณิชย ์(กรณีการเสียชีวติเนืองมาจากอบุติัเหตุ 

ขณะโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย)์ 

2.9 เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้บริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได ้



 

 

ข้อยกเว้นเพมิเตมิ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพล

ภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอุบัตเิหตุเท่านัน) 

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองการบาดเจบ็ การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจาก   หรือ

สืบเนืองจากสาเหตุ หรือทีเกดิขึนในเวลา ดงัต่อไปน ี

1. การกระทําของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้เงือนไขข้อหนึงข้อใดดงัต่อไปนี 

(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสารเสพติด หรือยาเสพตดิให้โทษจนไม่สามารถครองสตไิด้ หรือ 

(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือด  

   ตงัแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึนไป หรือ 

(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีทีไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีทีไม่สามารถ 

   ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ได้ 

2. การได้รับเชือโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํา ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้รับมาจาก

อุบัติเหตุ 

3. การแท้งบุตร เว้นแต่การแท้งบุตรนันเป็นผลมาจากอุบัตเิหตุโดยตรง 

4. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะทีผู้เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย 

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึนหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 

หรือเครืองร่อน 

5.การบาดเจบ็ทีเกดิขนึขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขึนหรือกาํลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้จดทะเบียน

เพือบรรทุกผู้โดยสาร และมไิด้เป็นสายการบินพาณชิย์ 

6. การบาดเจ็บทีเกิดขนึขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขับขี หรือปฏิบตัหิน้าทีเป็นพนักงานประจาํอากาศยานใดๆ 

7.ขณะทผีู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

8.ขณะทผีู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมทีมคีวามผดิสถานหนัก หรือขณะทีถูกจบักมุหรือหลบหนีการจบักุม 

9.ขณะทผีู้เอาประกนัภัยขับขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 

10.ขณะทีผู้เอาประกันภัยลงมือทํางานดังต่อไปนี ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครืองยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี ช่างตกแต่ง 

หรือช่างก่อสร้าง หรืองานทีเกยีวกับ การติดตงั งานประกอบ บํารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครืองจักร เครืองใช้ไฟฟ้า 

หรือเครืองจกัรไฮโดรลกิ หรือทํางานในสถานทีมีความเสียงสูง หรืองานใช้แรงงานอืนๆ ทังนีไม่รวมถึงงานบริหาร 

งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการ หรืองานประกอบอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 TA8 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว 

 

คําจํากัดความเพมิเติม 

กระเป๋าเดนิทาง หมายถึง กระเป๋าเดินทางส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัทีนาํไป หรือซือเพิมเพือใชส่้วนตวั 

  ในระหว่างการเดินทาง รวมถึงทรัพยสิ์น เสือผา้และของใชส่้วนตวัในกระเป๋า 

  เดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยัทีนาํติดตวัไปดว้ยในการเดินทาง 

ของทีระลกึ หมายถึง สิงของทีเป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นทีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที หรือสิงต่างๆ 

  ทีจาํหน่าย หรือใหเ้ป็นทีระลึก 

คู่  หรือชุด หมายถึง ทรัพยสิ์นต่างๆ ซึงมีลกัษณะเหมือนกนั หรือเป็นอุปกรณ์ควบหรือมีการใชร่้วมกนั 

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึง ไมก้อลฟ์ และถุงใส่ไมก้อลฟ์ หรือรถลากถุงกอลฟ์ 

เครืองประดบั หมายถึง สิงของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ กาํไล ต่างหู จีและนาฬิกาทีสวมใส่เป็น 

  เครืองประดบัตามร่างกาย 

สิงของมค่ีา หมายถึง เครืองประดบัทาํดว้ยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอืนๆ ผา้ขนสตัว ์นาฬิกา  

  อญัมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึงเครืองทอง เครืองเงินทงัปวง 

ผู้ขนส่ง   หมายถึง ผูข้นส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรือทางนาํทีไดรั้บอนุญาตประกอบการ 

  จากหน่วยงานของรัฐบาลทีถูกตอ้งตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจการขนส่ง 

  ผูโ้ดยสาร โดยมีค่าตอบแทนตามเสน้ทางทีไดก้าํหนดไวแ้น่นอนและเป็น 

  เสน้ทางตามปกตินิยม 

การชิงทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยใชก้าํลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่ในทนัใดนนัจะใชก้าํลงั 

  ประทุษร้ายเพือ 

  ก) ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์นัไป หรือ 

  ข) ใหย้ืนใหซึ้งทรัพยน์นั หรือ 

  ค) ยึดถือเอาทรัพยน์นัไว ้หรือ 

  ง) ปกปิดการกระทาํความผิดนนั หรือ 

  จ) ใหพ้น้จากการจบักุม 

การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระทาํความผิดตงัแต่ 3 คน ขึนไป 

 

ความคุ้มครอง 

 ในขณะทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี หากกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์น

ส่วนตัวของผูเ้อาประกนัภยั เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์หนึงต่อไปนีในระหว่างระยะเวลา               

เอาประกนัภยั 

       1. ขณะทีกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัอยู่ในความควบคุมดูแลของพนกังานโรงแรม 

หรือบริษทัผูข้นส่ง ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นวา่นีตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้หนา้ที

รับผิดชอบหรือ 

        2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือการดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง หรือโดยการขู่เข็ญจากบุคคล

อืนต่อผูเ้อาประกันภัยเพือเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตัวและการสูญเสีย หรือความเสียหายนัน ผูเ้อา

ประกนัภยัตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจในทอ้งทีทีเกิดการสูญเสีย หรือความเสียหายภายใน 24 ชวัโมงนับจากทีเกิดเหตุ

นนัการเรียกร้องใหช้ดใชค่้าสินไหมทดแทนตอ้งมีสาํเนาบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ทีตาํรวจเช่นว่านนั 



 

 

 บริษทัจะชดใช้ให้สําหรับการสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั ทีอยู่

ภายในกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง หรือเมือกรมธรรม์ประกนัภยันีสินสุดลง

ตามเวลาทีระบุไว ้แลว้แต่วา่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน ซึงบริษทัจะชดใชใ้ห้ดงันี 

 1. บริษทัจะชดใชก้ารสูญเสีย หรือความเสียหายของสิงของไม่เกินจาํนวนเงินต่อชิน คู่ หรือชุด ทงันีไมเ่กิน

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยั 

 2. บริษทัอาจเห็นควรใหช้ดใชเ้ป็นเงินสดหรือเลือกชดใชโ้ดยการทาํให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม           

ในกรณีทีสิงของนนัๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี 

 3. บริษทัอาจชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการทาํให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ซึงบริษทัจะ

หกัค่าเสือมราคาเมือเป็นทียอมรับกนัวา่มีการสึกหรอ และเสือมราคาในกรณีทีสิงของนนัๆ มีอายุเกิน 1 ปี            

เงือนไขทัวไปและข้อกําหนดเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บงัคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสีย หรือ                  

ความเสียหายของกระเป๋าเดนิทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว) 

 1. ผูเ้อาประกันภัยต้องแจ้งการสูญเสีย หรือความเสียหายทีเกิดขึนต่อเจ้าหน้าทีตาํรวจ หรือเจ้าหน้าที                         

ทีรับผิดชอบอากาศยาน เรือ หรือยานพาหนะทีผูเ้อาประกนัภยักาํลงัเดินทาง และไดรั้บหลกัฐานการแจง้การสูญเสีย

หรือความเสียหายเป็นหนังสือจากผูมี้อาํนาจของยานพาหนะนันๆ เวน้เสียแต่ว่าไม่อาจจะกระทาํการดงักล่าวได ้

เนืองจากเหตุจาํเป็น หรืออยู่ในเหตุการณ์ทีเกิดขึนและทีทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได ้

 2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํการอนัสมควรทงัปวง เพือป้องกนัรักษาและคุม้ครองทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

และถา้หากทรัพยสิ์นทีวา่นนัสูญหาย หรือเสียหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ เจา้หนา้ทีโรงแรม 

บริษทัขนส่ง หรือผูมี้อาํนาจของทีทาํการสถานีขนส่งปลายทางอยา่งทนัทีอีกดว้ย 

 3. ในกรณีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีแลว้ บริษทัจะเขา้รับช่วงสิทธิของผูเ้อา

ประกนัภยัเพือใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนนีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไปแลว้ 

ในการนีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาํเนินการเท่าทีจาํเป็น เพือ

ป้องกนัสิทธิทงัหลายเช่นวา่นนัและจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นทีเสียกายต่อบริษทั 

 4. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งดาํเนินการตามขนัตอนทุกขนัตอน เพือให้กระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพยสิ์นส่วนตวัของ 

ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการดูแลตามสมควร 

 5. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบสําหรับความเสียหายส่วนแรกต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ              

ในจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยัของการสูญเสีย

หรือความเสียหายแต่ละครังและทุกๆ การสูญเสีย หรือความเสียหาย 

 การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึงสามารถ              

ใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชนก์ารสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋า

เดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง   

หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กอนัเนืองจากภยัธรรมชาติ ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชนค์วาม

คุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั (ถา้มี) ไดเ้พียงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึงเท่านนั 

การส่งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง

ผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว) 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักลา่วแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร 

หรือหลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. จดหมายรับรองความสูญเสีย หรือความเสียหายทีเกิดขึนจากฝ่ายบริหารโรงแรม หรือฝ่ายบริหารของบริษทั

ผูข้นส่ง กรณีการสูญเสีย หรือความเสียหายนนัอยู่ในความความคุมของพนกังานโรงแรม หรือบริษทัผูข้นส่ง 

 3. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจทอ้งทีทีเกิดเหตุ 

 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั  



 

 

 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไมท่าํใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ มีเหตุ

อนัสมควรทีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพมิเตมิเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋า

เดนิทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋า

เดนิทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว อนัเกิดจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี 

1. การประกนัภัยนีไม่คุ้มครองความรับผดิส่วนแรกตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้าม)ี 

2. สัตว์ ยานพาหนะทเีดนิด้วยเครืองจกัรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะนันด้วย) รถจกัรยานยนต์ เรือ 

รถยนต์ ยานพาหนะอืนใด สกหิีมะ โบราณวตัถุ เครืองประดบั สิงของมค่ีา คอนแทคเลนส์ เก้าอมีีล้อสําหรับคน

พิการ ฟันปลอมขาแขนปลอม เหรียญกษาปณ์ หรือของทีระลกึ  

3. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีมสีาเหตุมาจากการสึกหรอ การเสือมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน สัตว์                     

ทีชอบทําลายพืช ได้แก่ หนู การเสือมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายทีเกิดขึน เนืองจากผู้เอาประกนัภยั

ดําเนินการใดๆ เพือทําการซ่อมแซม การทําความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. กระเป๋าทีมลีกัษณะไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าทีมีลกัษณะการใช้โดยทัวไป

ไม่ใช่อย่างกระเป๋าเดนิทาง เว้นแต่อยู่ในกระเป๋าเดนิทาง 

5. การสูญเสีย หรือความเสียหายของอปุกรณ์ทีเช่า หรือให้เช่า 

6. การยึดทรัพย์ หรือการกกักนัทรัพย์ภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์โดยรัฐบาลการขนส่ง สินค้าผดิกฎหมาย 

หรือกระทําการอืนใดทีขัดต่อกฎหมาย 

7.  การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินทีได้รับการชดใช้จากแหล่งอืน ได้แก่ ทรัพย์สินทีเอาประกนัภยัภายใต้

กรมธรรม์ประกนัภยัอืน การได้รับการชดใช้จากบริษัทผู้ขนส่ง หรือโรงแรม 

8.  การสูญเสียกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกนัภัยทีส่งไปล่วงหน้า หรือของทีระลกึ และสิงของทีส่งทางพสัดุ

ไปรษณย์ี หรือส่งทางเรือ โดยมไิด้ไปด้วยกันกบัผู้เอาประกนัภัย 

9. การทีผู้ เอาประกนัภัยลืมกระเป๋าเดินทางในยานพาหนะใดๆ หรือสถานทีสาธารณะ หรือการสูญเสีย หรือความ

เสียหายทีเป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกนัไว้ก่อนตาม สมควรเพือความ

ปลอดภัยของทรัพย์สินนัน 

10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของสินค้า หรือตวัอย่างสินค้า 

11. การสูญเสีย หรือความเสียหายของข้อมูลทีบันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์บัตรบันทึกข้อมูลหรือสิงอืนใด

ในทํานองเดยีวกนั 

12. การสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินสด ธนบัตร พนัธบัตร คูปอง แสตมป์ ตัวเงินทีโอนสิทธิได้ โฉนด หนังสือ

สัญญาหลกัทรัพย์ทุกประเภท การสูญหายของบัตรเครดิต หรือการเปลียนทดแทนบัตรเครดิต บัตรประจาํตวั และ

ใบขับขี เอกสารเดินทาง 

13. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหต ุ

 



 

 

TA10 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดนิทาง 

คําจํากดัความเพมิเตมิ 

กระเป๋าเดนิทาง หมายถึง กระเป๋าเดินทางส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัทีนาํไป หรือซือเพิมเพือใชส่้วนตวั 

  ในระหวา่งการเดินทาง รวมถึงทรัพยสิ์น เสือผา้และของใชส่้วนตวัในกระเป๋า 

  เดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 

 ในขณะทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองใน

กรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถึงล่าชา้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั เนืองจากความผิดพลาดหรือ

ส่งไปผิดสถานที หรือสูญหายชวัคราวของผูข้นส่งเวลาเกินกว่า...6...ชวัโมง หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัเดินทางมาถึงจุด

รับกระเป๋าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทาง 

  บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางให้แก่ผูเ้อาประกนัภัยสําหรับการล่าชา้ของ

กระเป๋าเดินทางทุกๆ 6 ชวัโมงของการล่าชา้ แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัรวมตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือ ใบรับรองประกนัภยั 

 

เงือนไขและข้อกาํหนดเพมิเตมิ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดนิทางเท่านัน) 

 1.การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้ง

แจง้ส่งเอกสาร หรือหลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 
 2. ใบเสร็จรับเงินสาํหรับการซือเสือผา้ หรือเครืองใชที้จาํเป็น 

 3. จดหมายรับรองจากสายการบินยืนยนัการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้ม)ี 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไมท่าํใหบ้ริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได  ้

 2. การรับช่วงสิทธิ 

 ในกรณีบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ผูเ้อาประกนัภัยทีไดร้ับความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆหรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนทีบริษทัได้จ่ายค่าทดแทนไป              

ในการนีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั ผูเ้อาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ               

พร้อมดาํเนินการทีจาํเป็นเพือป้องกนัสิทธิทงัหลายเช่นว่านนั และจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นทีเสียหายต่อสิทธิของ

บริษทั และผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกันภัยจะตอ้งไม่ดาํเนินการฟ้องร้องหลงัจากเกิดความสูญเสียหรือ 

ความเสียหายต่อบุคคลทีทาํใหเ้กิดการสูญเสียหรือความเสียหายเช่นวา่นนั 

ข้อยกเว้นเพมิเตมิ(ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดนิทางเท่านัน) 

        การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี ไม่คุม้ครองการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทางอนัเกิดจากหรือสืบเนืองจาก

สาเหตุดงัต่อไปนี 

1. สมัภาระเดินทางทีขนส่งภายใตใ้บรับขนสินคา้ 

2. สมัภาระเดินทางถูกยึดโดยศุลกากร หรือหน่วยงานราชการอืน 

3. ค่าใชจ้่ายทีสายการบินไดจ่้ายใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัแลว้ 

4. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทยหรือภายหลงัทีบุคคลผูเ้อาประกนัภยัสินสุดการเดินทาง

ตามทีระบุในหลกัฐานแสดงการเดินทางในครังนนัๆ 



 

 

TA12 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดนิทาง 

ความคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรม์ประกนัภยันีมีผลบงัคบั การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองในกรณีเดินทางล่าชา้ออกไปจาก

กาํหนดการเดินทางตามปกติตามทีระบุไวใ้นตารางการเดินทางเป็นเวลาอยา่งนอ้ย .....6....... ชวัโมงติดต่อกนั เนืองจาก

สภาพอากาศไม่อาํนวย เครืองอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน หรือการปฎิบติังานอืนโดยลูกจา้งของ

ยานพาหนะสาธารณะทีทาํให้ไม่สามารถเดินทางไดห้รือเหตุอืนใดทีไม่ใช่ความรับผิดของผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะ

จ่ายค่าทดแทนตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ใบรับรองประกนัภยั

สาํหรับการล่าชา้ของยานพาหนะสาธารณะนนัทุกๆเวลา ..6... ชวัโมงเตม็ต่อเนืองของความล่าชา้       

เงือนไขและข้อกําหนดเพิมเตมิ(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทางเท่านัน) 

การเรียกรองและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้ง

แจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

           3. หนงัสือยืนยนัเหตุการณ์จากสายการบินหรือท่าอากาศยานหรือผูข้นส่งทีออกโดยสายการบินหรือท่าอากาศ

ยานหรือผูข้นส่งระบุสาเหตุและระยะเวลาของการเดินทางล่าชา้ 

 4. ตวัเครืองบิน และ BOARDING PASS และตวัเดินทางทงัหมดทีมี 

 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไมท่าํใหบ้ริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได ้

ข้อยกเว้นเพมิเตมิเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดนิทาง เท่านัน) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองความล่าช้าในการเดนิทาง อนัเกิดจากหรือสืบเนืองจาก

สาเหตุ ดงัต่อไปนี  

1.  การล่าช้าจากสาเหตุดงัต่อไปนี 

1.1 ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รายงานตวักบัสายการบินภายในเวลาทีกําหนด 

1.2 การนัดหยดุงาน หรือหยุดปฏิบัตงิานโดยพนักงานหรือลูกจ้าง ของสายการบนิหรือของท่าอากาศยาน            

ซึงเกดิขึนก่อนหรือขณะทีผู้เอาประกันภัยขอเอาประกนัภัยการเดินทางนี 

1.3 การล่าช้าทีเกิดขึนจากการยกเลกิบริการของผู้ขนส่งสาธารณะ โดยคําสังหรือคําแนะนําจากรัฐบาลประเทศนันๆ 

1.4 ความล่าช้าทีผู้ เอาประกนัภัยได้ทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษทีผู้ เอาประกนัภัยได้รับจากหน่วยงานต่างๆในการเดนิทางของผู้เอา

ประกนัภัย 

3.จํานวนเงนิทีจ่ายไปนันสามารถจะเรียกคืนได้จากสายการบิน รถไฟสายต่างประเทศ หรือเรือเดนิทะเล 

4. ความเสียหายทีเกิดขึน ในกรณีทีผู้ เอาประกนัภัยไม่ได้นําส่งหนงัสือแจ้งจากสายการบิน บริษัทรถไฟ หรือบริษทั

เดนิเรือ หรือผู้แทนจําหน่ายบัตรโดยสารหรือรายการท่องเทียวนัน ระบุถึงสาเหตุการล่าช้า ระยะเวลาของการล่าช้า

ของสายการบิน ขบวนรถไฟ หรือเรือเดนิทะเล 



 

 

TA14 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเลือน หรือการบอกเลกิการเดนิทาง 

 

คําจํากัดความเพมิเติม 

การบาดเจบ็สาหัส หมายถึง บุคคลใดๆ ซึงตอ้งไดรั้บการรักษาโดยแพทยที์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ 

หรือป่วยหนัก  ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหสั หรือการป่วยนนั เป็นผลให ้

  ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการรับรองโดยแพทยว์า่ไม่สมควรทีจะเดินทาง หรือ 

  เดินทางตอ่ไปสาํหรับ  การเดินทางนนั 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัและพีหรือนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั   

                                                           ของผูเ้อาประกนัภยั และบิดา มารดา ของคู่สมรส 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองการเลือน หรือการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัซึงเกิดขึนภายใน 

….30.... วนั ก่อนวนัออกเดินทาง (ยกเวน้สาเหตุตามขอ้ 3) และเกิดขึนภายหลงัจากทีสัญญาประกนัภยัมีผลบงัคบัแลว้ 

อนัมีสาเหตุมาจาก 

       1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหสัหรือการป่วยหนกัของผูเ้อาประกนัภยั หรือการป่วยทีไดรั้บ           

การยืนยนัจากแพทยว์่าผูเ้อาประกนัภยัไม่สมควรเดินทางตามกาํหนดการ 

          2. สมาชิกในครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ไดรั้บการบาดเจ็บสาหสัหรือการป่วยหนกั ทาํใหผู้เ้อา 

ประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามกาํหนดการได ้

 3. เมือทีพกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัทีใช้เป็นทีอยู่อาศยัถาวรไดรั้บความเสียหายร้ายแรงจากเหตุ ไฟไหม ้           

นาํท่วม หรือภยัธรรมชาติคลา้ยกนั ไดแ้ก่ พายุใตฝุ้่ น แผ่นดินไหว ภายใน …7..วนั ก่อนวนัออกเดินทางทาํให้ผูเ้อา

ประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามกาํหนดเวลาได ้

  4. ไดรั้บหมายเรียกให้เป็นพยานทีศาล หรือไดรั้บหมายใดๆ 

 บริษทัจะชดใชเ้งินคืนแก่ผูเ้อาประกนัภยัสาํหรับการสูญเสีย หรือความเสียหายของการเลือน หรือการบอก

เลิกการเดินทางทีเกิดขึนหลงัจากทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัแลว้ ไดแ้ก่ เงินมดัจาํค่าเดินทาง ค่าซือตวัล่วงหนา้                 

และ/หรือค่าทีพกั ค่าอาหารทีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหนา้ และ/หรือค่าใชจ่้ายทีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย เฉพาะความสูญเสีย หรือความเสียหายซึงไม่ไดรั้บการชดใชจ้ากแหล่งอืน บริษทัจะชดใชใ้หต้ามความ

สูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดขึนจริงสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

และ/หรือ ใบรับรองประกนัภยั 

ทงันี ความคุม้ครองนีจะมีผลบงัคบัเฉพาะเมือผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนไดท้ราบเหตุการณ์ใด  ๆ       

ซึงอาจก่อใหเ้กิดการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทางนนั และผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึงไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทน

สําหรับข้อตกลงคุ้มครองการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทางและข้อตกลงคุ้มครองการ ลดจํานวนวันเดินทาง          

(ถ้ามี) ในเหตุการณ์เดยีวกันได้ 

 

เงือนไขและข้อกําหนดเพิมเตมิ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเลือน หรือการบอกเลกิการเดนิทาง

เท่านัน) 

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้ง

แจง้ส่งเอกสาร หรือหลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. ใบเสร็จรับเงินจากบริษทัทวัร์ หรือสายการบิน ค่าทีพกั อาหาร ระบุจาํนวนเงินทีเกบ็ 

 



 

 

 

 3. ใบรับรองแพทย ์ในกรณีทีตอ้งยกเลิกการเดินทางเนืองจากผูเ้อาประกนัภยัประสบอบุติัเหตุ หรือการป่วย                         

หรือเนืองจากการประสบอุบติัเหตุ หรือการป่วยของสมาชิกของครอบครัว 

 4. สาํเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสียชีวติของผูเ้อาประกนัภยั หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั) 

 5. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือ หลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 6. เอกสารตอบรับจากบริษทัตวัแทนท่องเทียว หรือผูจ้ดัการทวัร์ หรือผูใ้หบ้ริการขนส่งหรือทีพกั 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไมท่าํใหบ้ริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได ้

 

ข้อยกเว้นเพมิเตมิ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเลือน หรือการบอกเลกิการเดนิทางเท่านัน) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือน หรือการบอกเลกิการเดนิทาง อนั

เกดิจากหรือสืบเนืองจากสาเหตุ ดงัต่อไปน ี

1. การสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเกดิจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล 

2. โรคเอดส์ กามโรค หรือโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

3.การยกเลกิหรือการเลือนการเดนิทางทผีู้เอาประกนัภยัทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัยนี 

4.สภาพทีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) 

5.การรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจติทุกชนิด 

6. การกระทําทีผดิกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกนัภัยถูกดาํเนินคดอีาญา 

7. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการชําระหนสิีน หรือการขาดการชําระหนีสินของบริษทัจดัการท่องเทียว 

หรือผู้ทําการขนส่งอันเป็นสาเหตุให้มีการบอกเลกิการเดนิทาง 

8. การสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัอืนทียงัมีผลบังคับ หรือโครงการ

ของรัฐบาล หรือการทีจะได้รับการชดใช้จากแหล่งอืน ได้แก่ โรงแรม สายการบิน บริษัทจดัการท่องเทียว หรือ

ผู้ดาํเนินการอืนใดทีเกยีวกบัการเดนิทาง อาหาร และทีพัก 

9. การทําประกนัภัยนีภายในเวลาตํากว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวันออกเดนิทาง (ยกเว้นกรณีการเสียชีวติ หรือ การบาดเจ็บ

สาหัสจากอบัุตเิหตุของผู้เอาประกนัภัย หรือสมาชิกของครอบครัว 


