
วนัพฤหสับดีท่ี 22 ธนัวาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผา่นระบบวีดิทศัน์ทางไกล (Zoom Meeting)

ปรบัพืน้ ฟ้ืนฟ ูประกนัภยัเดินทางต่างประเทศ 
มุ่งสู่ Future Normal

โดย นายนพพร ทองแท้ และนางกิติยวดี ขนัทะมณี
ชมรมประกนัภยัอบุติัเหตแุละสขุภาพ 



ขอบเขตการบรรยาย:
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ แบบอตัโนมติั 
(File and Use)

แผนการประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีมีการเสนอขายในปัจจบุนั 
กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ (Case Study) เก่ียวกบัการพิจารณารบัประกนัภยั
หรือการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนส าหรบัการประกนัภยัการเดินทาง
ไปต่างประเทศ 

ถาม-ตอบ Q&A



กรมธรรมป์ระกันภัยการเดนิทางไปต่างประเทศ 
แบบอัตโนมัต ิ(File and Use)



กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศส่วนบุคคล

• การเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สญูเสียสายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงเน่ืองจากอบุตัิเหต ุ(ITI 001)

• การรกัษาพยาบาล (ITI 002)

• การรกัษาพยาบาลตอ่เน่ืองท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย (ITI 003)

• ชดเชยรายวนัส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน (ITI 004)

• การเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง (ITI 005)

(Individual International Travel Insurance Policy: ITI)



• การลา่ชา้ของเครือ่งบนิ (แบบเหมาจ่าย) (ITI 006-A)

• การลา่ชา้ของเครือ่งบนิ (แบบจ่ายตามจรงิ) (ITI 006-B)

• การพลาดการตอ่เท่ียวบนิ (แบบเหมาจ่าย) (ITI 007-A)

• การพลาดการตอ่เท่ียวบนิ (แบบจ่ายตามจรงิ) (ITI 007-B)

• การลดจ านวนวนัเดนิทาง (ITI 008)

• การจีเ้ครือ่งบนิ (ITI 009)

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศส่วนบุคคล

(Individual International Travel Insurance Policy: ITI)



• ความสญูเสียหรอืความเสียหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวั  (ITI 010)

• การลา่ชา้ของกระเป๋าเดนิทาง (แบบเหมาจ่าย) (ITI 011-A)

• การลา่ชา้ของกระเป๋าเดนิทาง (แบบจ่ายตามจรงิ) (ITI 011-B)

• ความรบัผิดตอ่บคุคลภายนอก (ITI 012)

• การเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉกุเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบัประเทศไทยหรอืประเทศ
ภมูิล  าเนา (ITI 013)

• คา่ใชจ้่ายในการสง่ศพหรอือฐิักลบัประเทศไทยหรอืประเทศภมูิล  าเนา (ITI 014)

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศส่วนบุคคล

(Individual International Travel Insurance Policy: ITI)



ความคุ้มครอง
การประกันภัยนีคุ้้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอา

ประกนัภยัโดยอบุตัิเหตซุึ่งเกิดขึน้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั และท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ 
สญูเสียสายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอบุตัิเหต ุหรือการบาดเจ็บท่ีไดร้บัท าใหผู้เ้อา
ประกนัภัยตอ้งรกัษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวิตเพราะการ
บาดเจ็บนัน้เม่ือใดก็ดี บรษัิทจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งันี ้

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ (ITI 001)

1) 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับกำรเสียชีวิต
2) 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับกำรตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงโดยมีข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทย์ชัดเจนว่ำผู้เอำ

ประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิน้เชิง หรือในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทย์ แต่
ตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

3) 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับมือสองข้ำงตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้ำสองข้ำงตั้งแต่ ข้อเท้ำ หรือสูญเสียสำยตำสองข้ำง



4) 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับมือหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อมือ และเท้ำหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ
5) 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับมือหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อมือ และสำยตำหนึ่งข้ำง
6) 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับเท้ำหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ และสำยตำหนึ่งข้ำง
7) 60% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับมือหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อมือ
8) 60% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับเท้ำหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ
9) 60% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับสำยตำหนึ่งข้ำง

บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อนี้เพียงรำยกำรที่สูงสุดรำยกำรเดียวเท่ำนั้น
ตลอดระยะเวลำประกันภัยบริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนส ำหรับผลที่เกิดขึ้นตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจ ำนวนเงิน

ดังระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย หำกบริษัทจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
บริษัทจะยังคงให้ควำมคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลำเอำประกันภัยเท่ำกับจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่เหลืออยู่เท่ำนั้น

ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ (ITI 001)



ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บั
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้อย่างกะทันหนัหรือเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณไ์ด ้ซึ่งเกิดขึน้ใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลินิกในตา่งประเทศไม่ว่าจะในฐานะผูป่้วยในหรอืผูป่้วยนอก 

บรษัิทจะจ่ายคา่ทดแทน ส าหรบัคา่ใชจ้่ายท่ีจ าเป็นและสมควรซึง่เกิดขึน้จากการรกัษาพยาบาลตาม
ความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจรงิ แต่ไม่เกินจ านวน
เงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั

ความคุ้มครอง

การรักษาพยาบาล (ITI 002)



คา่ใชจ้่ายเพื่อการรกัษาพยาบาลท่ีคุม้ครอง มีดงัตอ่ไปนี้
1. ค่าแพทยต์รวจรกัษา เช่น ค่าผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตรวจรกัษาทั่วไป ค่าผูป้ระกอบวิชาชีพเวช

กรรม ท าศัลยกรรมและหัตถการ ค่าผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสญัญีแพทย ์ค่าผูป้ระกอบวิ ชาชีพทันต
แพทย ์คา่ผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนๆ

2. ค่ายา ค่าสารอาหารทางเสน้เลือด ค่าบรกิารโลหิตและสว่นประกอบของโลหิต รวมค่าใชจ้่ายในการ
แยก จดัเตรียมและวิเคราะหเ์พื่อการใหโ้ลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบัติการและ
พยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่ าแพทย์อ่านผล 
ค่าใชจ้่ายในการใชห้รือใหบ้ริการ อปุกรณข์องใชแ้ละเครื่องมือทางการแพทยน์อกหอ้งผ่าตดั วสัดสุิน้เปลือง
ทางการแพทย ์(เวชภณัฑ ์1) คา่หอ้งผา่ตดั และอปุกรณใ์นหอ้งผา่ตดั ไม่รวมถึงค่าจา้งพยาบาลพิเศษระหว่าง
ที่พกัรกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิก

ความคุ้มครอง

การรักษาพยาบาล (ITI 002)



ความคุ้มครอง

คา่ใชจ้่ายเพื่อการรกัษาพยาบาลท่ีคุม้ครอง มีดงัตอ่ไปนี้ (ตอ่)
3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับการเคลื่อนย้ายผูเ้อาประกันภัยไปหรือมาจาก

โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตผุลทางการแพทยต์ามความจ าเป็นทางการแพทย์
4. คา่ยากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทย ์แตไ่ม่เกินกวา่ 14 วนั
5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม จดัใหส้  าหรบัผูป่้วย และคา่การพยาบาลประจ าวนั
6. ค่าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล เช่น ค่าบริการพยาบาล ค่าบรกิารทางการแพทย ์ ค่า

หตัถการทางการแพทย ์

การรักษาพยาบาล (ITI 002)



การรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (ITI 003)

ความคุ้มครอง

ในขณะท่ีผูเ้อาประกันภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภยันี ้หากผู้เอาประกันภัย
ไดร้บับาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้อย่างกะทนัหนัหรอืเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณไ์ด ้ซึ่งเกิดขึน้
ในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยัขณะเดินทางในตา่งประเทศจนเป็นเหตใุหต้อ้งไดร้บัการรกัษาตอ่เน่ือง
หรอืการติดตามอาการในประเทศไทย โดยจ ากดัระยะเวลาขอรบัการรกัษาพยาบาลดงันี ้
1. กรณีผูเ้อาประกันภยัไม่เคยรบัการรกัษาพยาบาลส าหรบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยดังกล่าวใน

ต่างประเทศมาก่อน ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งขอรบัการรกัษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 24 ชั่วโมง
นบัจากวนัท่ีเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และการรกัษาพยาบาลตอ่เน่ืองเช่นว่านัน้ตอ้งไม่เกิน…......
วนั (บริษัทระบุไดส้งูสดุไม่เกิน 14 วนั) นบัจากวนัท่ีไดร้บัการรกัษาพยาบาลเป็นครัง้แรกในประเทศ
ไทย  



2. กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาพยาบาลตั้งแต่อยู่ในต่างประเทศผู้เอาประกั นภัยมี
ก าหนดเวลา…..... วนั (บริษัทระบุไดส้งูสดุไม่เกิน 14 วนั) นบัจากวนัท่ีเดินทางกลบัมาถึงประเทศ
ไทยท่ีจะรบัการรกัษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย 

ทั้งนี ้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควรซึ่งเกิด ขึ ้นจากการ
รกัษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรบัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ใน
ประเทศไทย ตามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุ ไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั

เงื่อนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล
ตอ่เน่ืองทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยเทา่น้ัน)

การรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (ITI 003)

ความคุ้มครอง



ความคุ้มครอง
ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้การประกนัภยันีใ้หค้วามคุม้ครองกรณีผู้

เอาประกนัภยัจ าเป็นตอ้งพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในในระหว่างระยะเวลา
เอาประกันภัย อันเน่ืองมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้อย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถ
คาดการณไ์ดท่ี้เกิดขึน้ ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย์

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนชดเชยรายวนัใหแ้ก่ผูเ้อาประกันภัยตามจ านวนวนัท่ีเขา้รบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล
หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในเป็นจ านวน…….. บาทต่อวนั (บรษัิทระบไุดส้งูสดุไม่เกิน 5,000 บาท) หรือ
ตามท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั นบัตัง้แต่วนัแรกท่ีเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรมในฐานะผูป่้วยในในตา่งประเทศ โดยจะจ่ายเงินชดเชยใหภ้ายหลงัระยะเวลาท่ีเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลแลว้ ทัง้นี ้
บรษัิทจะจ่ายคา่ทดแทนรวมกนัสงูสดุไม่เกิน ........... วนั (บรษัิทระบไุดส้งูสดุไม่เกิน 30 วนั) ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
แต่ละครัง้นบัจากวนัแรกของของการเขา้รบั  การรกัษาตวัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
และตอ่การเดินทางแตล่ะครัง้ หรือตามเวลา (ถา้มี) ท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

ชดเชยรายวันส าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (ITI 004)



หากผูเ้อาประกันภยับาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้อย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถ
คาดการณไ์ดซ้ึ่งตอ้งเขา้รบัการตรวจรกัษาโดยการผ่าตดัหรือหตัถการตามความจ าเป็นทางการแพทยใ์น
ฐานะผู้ป่วยใน แต่เน่ืองจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้นผู้เอาประกั นภัยไม่
จ าเป็นตอ้งพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม บรษัิทจะจ่ายคา่ชดเชยรายวนัใหแ้ก่ผู้
เอาประกันภัยจ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส  าหรับการตรวจรักษาท่ีเกิดขึน้โดยการผ่าตัดหรือหัตถการ 
ดงัตอ่ไปนี้
1. การสลายนิ่ว  (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
2. การตรวจเสน้เลือดหวัใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization) 
3. การผา่ตดัตอ้กระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4. การผ่าตดัโดยการสอ่งกลอ้ง (Laparoscopic) ทกุชนิด

ความคุ้มครอง

ชดเชยรายวันส าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (ITI 004)



5. การตรวจโดยการสอ่งกลอ้ง (Endoscope) ทกุชนิด
6. การผ่าตดั หรอืเจาะไซนสั (Sinus  Operations)
7. การตดักอ้นเนือ้ท่ีเตา้นม (Excision Breast Mass)
8. การตดัชิน้เนือ้จากกระดกู (Bone Biopsy)
9. การตดั (Amputation) นิว้มือหรอืนิว้เทา้
10. การเจาะตบั (Liver Puncture/Liver Aspiration)
11. การเจาะไขกระดกู (Bone Marrow Asipiration)
12. การเจาะช่องเยื่อหุม้ไขสนัหลงั (Lumbar Puncture)

ความคุ้มครอง

ชดเชยรายวันส าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (ITI 004)



13.การเจาะช่องเย่ือหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/ThoracicAspiration/Thoracic 
Paracentesis)

14.การเจาะช่องเยื่อบชุ่องทอ้ง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
15.การขดูมดลกู (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
16.การตดัชิน้เนือ้จากปากมดลกู (Colposcope, Loop diathermy)
17.การรกัษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
18.การรกัษาโรคดว้ยรงัสีแกมมา่ (Gamma knife)

(บรษัิทสามารถระบกุารผ่าตดัหรอืหตัถการเพิ่มเติมได ้ตามวิวฒันาการทางการแพทย)์

ความคุ้มครอง

ชดเชยรายวันส าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (ITI 004)



ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี ้การประกนัภยันีใ้ห้
ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัความสญูเสียหรอืความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการเลื่อนหรอืการ
บอกเลกิการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัซึง่เกิดขึน้ภายใน ……….วนั (บริษัทระบุได้สูงสุดไม่เกิน30
วัน) ก่อนวนัออกเดินทาง (ยกเวน้สาเหตตุามขอ้ 4) และเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีสญัญาประกนัภยัมีผล
บงัคบัแลว้

การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (ITI 005)

ความคุ้มครอง



อันมีสาเหตุมาจาก
1. ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ไดร้บัการบาดเจ็บ หรอืการเจ็บป่วยท่ีไดร้บัการยืนยันจากแพทยว์่าผูเ้อา

ประกนัภยัไม่สมควรเดินทางตามก าหนดการ
2. สมาชิกของครอบครวัของผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ไดร้บัการบาดเจ็บสาหสัหรอืการเจ็บป่วยหนกั 

ท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไมส่ามารถเดินทางตามก าหนดการได้
3. ไดร้บัหมายเรยีกใหเ้ป็นพยานท่ีศาล หรอืไดร้บัหมายใดๆ จากศาล 
4. เม่ือท่ีพกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัถาวรไดร้บัความเสียหายรา้ยแรงจากเหตุ

ไฟไหม ้หรือภัยธรรมชาติ ภายใน…………สัปดาห ์(บริษัทระบุได้สูงสุดไม่เกิน 1 สัปดาห์)
ก่อนวนัออกเดินทางท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไมส่ามารถเดินทางตามก าหนดเวลาได้

การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (ITI 005)

ความคุ้มครอง



ค่าทดแทนท่ีบริษัทจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี ้ไดแ้ก่ เงินมดัจ า         ค่า
เดินทาง ค่าซือ้ตั๋วล่วงหนา้ ค่าท่ีพกั ค่าอาหารท่ีผูเ้อาประกันภยัไดจ้่ายไปล่วงหนา้ และ/หรือค่าใชจ้่ายท่ี           
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผิดชอบตามกฎหมาย เฉพาะความสญูเสียหรือความเสียหายซึ่งไม่ได้รบัการชดใช้
จากแหล่งอ่ืน บรษัิทจะชดใชใ้หต้ามความสญูเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึน้จรงิสงูสุดไม่เกินจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

ทั้งนี ้ความคุ้มครองนีจ้ะมีผลบังคับเฉพาะเม่ือผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบ
เหตกุารณใ์ดๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางนัน้ และผูเ้อาประกันภยัคนใดคน
หนึ่งไม่อาจเรียกรอ้งค่าทดแทนส าหรบัขอ้ตกลงคุม้ครองการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางและ
ขอ้ตกลงคุม้ครองการ ลดจ านวนวนัเดนิทาง (ถา้มี) ในเหตกุารณเ์ดียวกนัได้

การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (ITI 005)

ความคุ้มครอง



ในขณะท่ีผูเ้อาประกันภัยไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี ้หากก าหนดการเดิ นทางโดย
เครื่องบินของผูเ้อาประกันภยัตอ้งล่าชา้ออกไปจากก าหนดการเดินทางตามปกติตามท่ีระบุไวใ้นตารางการบิน
เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย ……… ชั่วโมงติดตอ่กนั (บรษัิทระบไุดส้งูสดุไม่เกิน 6 ชั่วโมง) นบัจากเวลาท่ีระบไุวใ้น
ก าหนดการเดินทาง เน่ืองจากเครื่องบินไม่สามารถเขา้สู่หรือออกจากสนามบินไดต้ามก าหนดการเดิ นทาง
ตามปกติ เพราะสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยต่อการเดินทาง ความผิดพลาดของอปุกรณก์ารบิน การนดัหยุดงาน 
หรือการประทว้งของพนกังานหรือลกูจา้งสายการบินหรือของท่าอากาศยาน หรือเหตอ่ืุนใดท่ีไม่ใช่ ความรบัผิด
ของผูเ้อาประกนัภยั

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการเดินทางล่าชา้ของเครื่องบินใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัการเดินทาง
ลา่ชา้ทกุๆ………….ชั่วโมงของการล่าชา้ (บรษัิทระบจุ านวนชั่วโมงเช่นเดียวกบัวรรคแรก) แต่ไม่เกินจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัรวมตามท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

การล่าช้าของเครื่องบิน (แบบเหมาจ่าย) (ITI 006-A)

ความคุ้มครอง



ในขณะท่ีผูเ้อาประกันภัยไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี ้หากก าหนดการเดิ นทางโดย
เครื่องบินของผูเ้อาประกันภยัตอ้งล่าชา้ออกไปจากก าหนดการเดินทางตามปกติตามท่ีระบุไวใ้นตารางการบิน
เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย ……… ชั่วโมงติดตอ่กนั (บรษัิทระบไุดส้งูสดุไม่เกิน 6 ชั่วโมง)นบัจากเวลาท่ีระบไุวใ้น
ก าหนดการเดินทาง เน่ืองจากเครื่องบินไม่สามารถเขา้สู่หรือออกจากสนามบินไดต้ามก าหนดการเดิ นทาง
ตามปกติ เพราะสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยต่อการเดินทาง ความผิดพลาดของอปุกรณก์ารบิน การนดัหยุดงาน 
หรือการประทว้งของพนกังานหรือลกูจา้งสายการบินหรือของท่าอากาศยาน หรือเหตอ่ืุนใดท่ีไม่ใช่ ความรบัผิด
ของผูเ้อาประกนัภยั

บรษัิทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัค่าอาหาร ค่าท่ีพกั  ค่าเสือ้ผา้ เครื่องแต่งตวั และเครื่องใชส้่วนตวัท่ีจ าเป็น
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกันภัยตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั

การล่าช้าของเครื่องบิน (แบบจ่ายตามจริง) (ITI 006-B)

ความคุ้มครอง



ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้หากผูเ้อาประกนัภยัพลาด
การต่อเท่ียวบินในต่างประเทศท่ีไดยื้นยนัการเดินทางตามตารางการบินแลว้ ณ จุดท่ีตอ้ งมีการเปลี่ยน
ถ่ายล าอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของเครื่องบินท่ีเดินทางมายงัจดุเปลี่ยนต่อเท่ียวบิน และไม่มีเท่ียวบิน
อ่ืนๆ ท่ีจะสามารถเดินทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา ……ชั่วโมง (บรษัิทระบไุดส้งูสดุไม่เกิน 6  ชั่วโมง) 
นบัแตเ่วลาท่ีเครือ่งบนิเท่ียวท่ีเดินทางมายงัจดุเปลี่ยนตอ่เท่ียวบนิ 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการพลาดการต่อเท่ียวบินนัน้ ทุกๆ .... ชั่วโมง (บริษัทระบุจ านวน
ชั่วโมงเช่นเดียวกบัวรรคแรก) ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกันภยั แตร่วม
สงูสดุไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

การพลาดการต่อเที่ยวบิน (แบบเหมาจ่าย) (ITI 007-A)

ความคุ้มครอง



ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้หากผูเ้อาประกนัภยัพลาด
การต่อเท่ียวบินในต่างประเทศท่ีไดย้ืนยนัการเดินทางตามตารางการบินแลว้ ณ จุดท่ีตอ้งมีการเปลี่ยน
ถ่ายล าอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของเครื่องบินท่ีเดินทางมายงัจดุเปลี่ยนต่อเท่ียวบิน และไม่มีเท่ียวบิน
อ่ืนๆ ท่ีจะสามารถเดินทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา …… ชั่วโมง (บรษัิทระบไุดส้งูสดุไม่เกิน 6  ชั่วโมง) 
นบัแตเ่วลาท่ีเครือ่งบนิเท่ียวท่ีเดินทางมายงัจดุเปลี่ยนตอ่เท่ียวบนิ 

บรษิัทจะจ่ายคา่ทดแทนส าหรบัคา่อาหาร คา่ท่ีพกั  คา่เสือ้ผา้ เครื่องแตง่ตวั และเครื่องใชส้ว่นตวั  ท่ี
จ าเป็นใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ แตไ่ม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบไุวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

การพลาดการต่อเที่ยวบิน (แบบจ่ายตามจริง) (ITI 007-B)

ความคุ้มครอง



ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้หากจ านวนวนัเดินทางของ
ผูเ้อาประกันภัยถูกลดจ านวนลงภายหลงัจากไดเ้ริ่มตน้เดินทางและผูเ้อาประกันภัยตอ้ง เดินทางกลบั
ประเทศไทยก่อนก าหนดเน่ืองจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี้

1. ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจ็บ หรอืการเจ็บป่วยท่ีไดร้บัการยืนยนัจากแพทยว์่าการเดินทาง
ตอ่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่ชีวิตและท าใหไ้ม่สามารถเดินทางตอ่ไปได้

2. สมาชิกของครอบครวัเสียชีวิตหรือไดร้บัการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยหนัก ท า ให้ผูเ้อา
ประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตอ่ไปได้

การลดจ านวนวันเดินทาง (ITI 008)

ความคุ้มครอง



บรษัิทจะจ่ายคา่ทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัคา่ใชจ้่ายท่ีผูเ้อาประกันภยัไดจ้่ายไปล่วงหนา้
บางสว่นหรอืทัง้หมด เพื่อเป็นคา่มดัจ าหรอืจองลว่งหนา้ส าหรบัคา่เดินทางหรอืคา่ท่ีพกัท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้รกิาร
หรือค่าปรบัส าหรบัการลดจ านวนวนัเดินทางดงักล่าวซึ่งผูเ้อาประกันภยัไม่ไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอ่ืน 
ตามคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิแตไ่ม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

ทั้งนี ้ความคุ้มครองนีจ้ะมีผลบังคับเฉพาะเม่ือผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการลดวันเดินทางนั้น และผู้เอาประกันภัยคนใดคนหน่ึงไม่อาจ
เรียกร้องค่าทดแทนส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการลดจ านวนวันเดินทาง และข้อตกลงคุ้มครอง
การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดนิทาง (ถ้าม)ี ในเหตุการณเ์ดยีวกันได้

การลดจ านวนวันเดินทาง (ITI 008)

ความคุ้มครอง



ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้การประกนัภยันีใ้หค้วาม
คุม้ครองถึงการท่ีผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นตวัประกนัในเหตกุารณจี์เ้ครื่องบินซึง่เกิดขึน้ในระหว่างระยะเวลา
เอาประกนัภยัขณะเดินทางอยู่บนเครื่องบิน และเหตกุารณด์งักล่าวเกิดขึน้เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 24
ชั่วโมงติดตอ่กนั 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับการตกเป็นตัวประกันในเหตุการณ์จี ้เครื่องบินให้แก่ผู้เอา
ประกนัภยัส าหรบัทกุๆ 24 ชั่วโมงเต็มตอ่เน่ืองของการตกเป็นตวัประกนั ทัง้นีร้วมกนัไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัตามท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การจี้เครื่องบิน (ITI 009)

ความคุ้มครอง



ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้หากกระเป๋าเดินทางและ/
หรือทรพัยส์ินส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั เกิดความสญูเสียหรือความเสียหายจากเหตกุารณห์นึ่งต่อไปนี้
ในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั

1.ขณะท่ีกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรพัยส์ินส่วนตัวของผูเ้อาประกันภัยอยู่ ในความ
ควบคมุดแูลของพนกังานโรงแรมหรือสถานท่ีพกัอาศยัอ่ืนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ขา้พกั หรือบริษัทผูข้นส่ง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านีต้ ้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ มีหน้าท่ี
รบัผิดชอบหรอื

2.การชิงทรพัย ์การปลน้ทรพัย ์หรือการด าเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง หรือ
โดยการขูเ่ข็ญจากบคุคลอ่ืนตอ่ผูเ้อาประกนัภยัเพื่อเอากระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์ินสว่นตวั 

ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว  (ITI 010)

ความคุ้มครอง



บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัความสญูเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรพัยส์ิน
สว่นตวัแตล่ะชิน้ (Single Limit) หรอืทรพัยส์ินซึง่เป็นคูห่รอืชดุ (Pair or set) ท่ีไดร้บัความเสียหายทัง้หมด 
หรือทรพัยส์ินซึ่งเป็นคู่หรือชุด (Pair or set)ซึ่งไดร้บัความเสียหายบางส่วน แต่ไม่สามารถใชง้านไดอี้ก
ตอ่ไป

โดยจะจ่ายใหต้ามจ านวนเงินความสญูเสียหรอืเสียหายท่ีเกิดขึน้จรงิสงูสดุไม่เกินจ านวนเงิน เอา
ประกนัภยัตามท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว  (ITI 010)

ความคุ้มครอง



ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้การประกนัภยันีใ้หค้วาม
คุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกันภัยมาถึงล่าชา้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
เน่ืองจากความผิดพลาดหรือส่งไปผิดสถานท่ีหรือสญูหายชั่วคราวของผูข้นส่งเป็นเวลาเกินกว่า………
ชั่วโมง (บรษัิทระบไุดส้งูสดุไม่เกิน 6 ชั่วโมง) หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัเดินทางมาถึงจุดรบักระเป๋าเดินทาง 
ณ จดุหมายปลายทาง 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทางใหแ้ก่ผูเ้อาประกันภัยส าหรบัการ
ลา่ชา้ของกระเป๋าเดินทางทกุๆ………….ชั่วโมงของการลา่ชา้ (บรษัิทระบจุ านวนชั่วโมงเช่นเดียวกบัวรรค
แรก) แตไ่มเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมตามท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (แบบเหมาจ่าย) (ITI 011-A)

ความคุ้มครอง



ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้การประกนัภยันีใ้หค้วาม
คุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกันภัยมาถึงล่าชา้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
เน่ืองจากความผิดพลาดหรือส่งไปผิดสถานท่ีหรือสญูหายชั่วคราวของผูข้นส่งเป็นเวลาเกินกว่า………
ชั่วโมง (บรษัิทระบไุดส้งูสดุไม่เกิน 6 ชั่วโมง) หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัเดินทางมาถึงจุดรบักระเป๋าเดินทาง 
ณ จดุหมายปลายทาง 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการซือ้เสือ้ผา้ เครื่องแต่งตัว หรือเครื่ องใช้ส่วนตัวท่ี
จ าเป็นเรง่ดว่นของผูเ้อาประกนัภยัตามคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิใหแ้ก่ผูเ้อาประกันภยั ทัง้นีไ้ม่เกินจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัตามท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (แบบจ่ายตามจริง) (ITI 011-B)

ความคุ้มครอง



ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้บรษัิทจะชดใชค้่าทดแทน
ในนามผูเ้อาประกนัภยัใหแ้ก่บคุคลภายนอกส าหรบัจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดตามกฎหมาย
จากอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัตามจ านวนเงินความสญูเสียหรือเสียหายจริง 
ทั้งนีไ้ม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกันภัยส าหรับผลของความ
สญูเสียหรอืเสียหายท่ีเกิดขึน้ดงัตอ่ไปนี้

1. การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจาก
อบุตัิเหตจุากผูเ้อาประกนัภยั

2. ความสญูเสียหรือความเสียหายของทรพัยส์ินของบคุคลภายนอกอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจาก
อบุตัิเหตจุากผูเ้อาประกนัภยั

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ITI 012)

ความคุ้มครอง



ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บับาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้อย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึน้ในระหว่า งระยะเวลาเอา
ประกันภยัขณะเดินทางในต่างประเทศ และจ าเป็นตอ้งเคลื่อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบัความจ าเป็น
ตามความเหน็หรอืค าแนะน าของผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลือฉกุเฉินเพ่ือท าการรกัษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสม หรือเพ่ือน าผูเ้อา
ประกนัภยักลบัสู่ประเทศไทยหรือประเทศภูมิล  าเนา บริษัทจะชดใชค้่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยเพ่ือการรกัษาพยาบาล
ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนยา้ยกลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิล  าเนาโดยตรงใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือ ฉุกเฉินตาม
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั ท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภัย วิธีของการเคลื่อนยา้ย
เพ่ือการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินถูกก าหนดวิธีการ รูปแบบของการเคลื่อนยา้ยและจุดหมายปลายทางโดยผูใ้ หบ้ริการ
ช่วยเหลือฉกุเฉิน ซึง่รวมถงึคา่ยานพาหนะขนสง่คนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือวิธีการขนสง่อย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
หรือประเทศภูมิล าเนา (ITI 013)

ความคุ้มครอง



ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายท่ีก าหนดนี้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการซึ่งก าหนด และ/หรือ
จดัเตรียมการ โดยผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉินส าหรบัการขนส่งหรือการบริการรกัษาพยาบาล ค่าวสัดุ
อปุกรณท์างการแพทยท่ี์เกิดขึน้ตามความจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาล
ฉกุเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นท่ีนี ้
ผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการของการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน 
รูปแบบของการเคลื่อนยา้ยและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทาง
อากาศ ทางเรอื ทางบก หรอืวิธีการขนสง่อยา่งอื่นท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น

ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลือฉกุเฉิน คือ ...(ใหร้ะบช่ืุอบรษัิทผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลือฉกุเฉิน)...

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
หรือประเทศภูมิล าเนา (ITI 013)

ความคุ้มครอง



ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิล าเนา (ITI 014)

ในขณะท่ีผู้เอาประกันภัยไดร้ับความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี ้หากผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้อย่างกะทันหนัหรือเฉียบพลนั
และ ไม่สามารถคาดการณไ์ดใ้นระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัขณะเดินทางในต่างประเทศ บริษัทจะ
จ่ายค่าใชจ้่ายในการท าศพ และค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจดัการเก่ียวกบัศพ เช่น ค่าหีบศพ การดอง
ศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานท่ีท่ีเสียชีวิต คา่ใชจ้่ายในการสง่ศพหรอือฐิัของผูเ้อาประกันภยักลบัประเทศ
ไทยหรือประเทศภมูิล  าเนา ซึ่งด าเนินการโดยผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือฉกุเฉินท่ีไดร้บัมอบอ านาจจากบริษัท 
และเรียกเก็บค่าใชจ้่ายโดยตรงกบับรษัิท แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบไุว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั

ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลือฉกุเฉิน คือ ...(ใหร้ะบช่ืุอบรษัิทผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลือฉกุเฉิน)...

ความคุ้มครอง



แผนการประกันภยัการเดนิทางไปต่างประเทศ
และสิทธิประโยชนท์ีม่กีารเสนอขายในปัจจุบนั 



ตัวอย่างแผนประกันการเดินทางที่มีการเสนอขายในปัจจุบัน

ข้อตกลงคุ้มครอง
ส าหรับเดินทางทัว่โลก และขอยื่นวีซ่าเชงเก้น

บริษัท A บริษัท B บริษัท C บริษัท D
1. การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวร
สิน้เชงิเน่ืองจากอุบตัเิหตุ (เพิม่ความคุม้ครองขณะโดยสารขนสง่
สาธารณะหรอืรถยนตส์ว่นบุคคล)

6,000,000 3,000,000 
5,000,000
1,000,000 

5,000,000

2. การรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ เน่ืองจากอุบตัเิหตุหรอื
เจบ็ป่วย จา่ยตามจรงิสงูสดุไมเ่กนิ

4,000,000 3,000,000 4,500,000 5,000,000 

3. การรกัษาพยาบาลต่อเน่ืองทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย จา่ยตามจรงิ
สงูสดุไมเ่กนิ

400,000 300,000 - 250,000 

4. ชดเชยรายวนัระหวา่งการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอื
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะ ผูป่้วยใน จา่ยต่อวนั

3,000/ 
30,000 

2,000 
2500/ 

75,000
3,000 



ข้อตกลงคุ้มครอง
ส าหรับเดินทางทัว่โลก และขอยื่นวีซ่าเชงเก้น

บริษัท A บริษัท B บริษัท C บริษัท D
5. การยกเลกิการเดนิทาง จา่ยตามจรงิสงูสดุไมเ่กนิ 500,000 200,000 50,000 500,000 

6. การลา่ชา้ของเทีย่วบนิ (จา่ยทุก 6 ชัว่โมงเตม็) สงูสดุไมเ่กนิ 50,000 
1,000.-/ 
20,000.-

2,000.- / 
24,000.-

7,000.-/ 
35,000.-

7. การพลาดการต่อเทีย่วบนิ (จา่ยทุก 6 ชัว่โมงเตม็) สงูสดุไมเ่กนิ 50,000 
1,000.- / 
20,000.-

60,000.-
3,000 / 
15.000 

8. การลดจ านวนวนัเดนิทาง จา่ยตามจรงิสงูสดุไมเ่กนิ 500,000 
200,000 

60,000.-
500,000 

9. การจีเ้ครือ่งบนิ จา่ย 24 ชัว่โมงเตม็ สงูสดุไมเ่กนิ
10,000.-/ 
100,000.-

2,000.-/ 
120,000.-

-
100,000 

ตัวอย่างแผนประกันการเดินทางที่มีการเสนอขายในปัจจุบัน (ต่อ)



ข้อตกลงคุ้มครอง
ส าหรับเดินทางทัว่โลก และขอยื่นวีซ่าเชงเก้น

บริษัท A บริษัท B บริษัท C บริษัท D
10. การสญูหายหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และ/หรอืทรพัยส์นิ
สว่นตวัทีอ่ยูภ่ายใน กระเป๋าเดนิทาง จ่ายตามจรงิสงูสดุไม่เกนิ

5,000.-/ 
50,000.-

30,000.- 50,000.- 60,000 

11. การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง จา่ยทุก 6 ชัว่โมงเตม็ สงูสดุไม่
เกนิ

3,000.- / 
50,000.-

1,000.-/ 
20,000.-

50,000 35,000 

12. ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก จา่ยตามจรงิสงูสดุไมเ่กนิ 5,000,000 1,000,000 6,000,000 4,000,000 
13. การเคลื่อนยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน หรอืการ
เคลื่อนยา้ยกลบัประเทศไทย จา่ยตามจรงิสงูสดุไมเ่กนิ

5,000,000 
3,000,000 

3,000,000 
2,000,000 

14. คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพ หรอือฐักิลบัประเทศไทย จา่ยตามจรงิ
สงูสดุไมเ่กนิ

3,000,000 2,000,000 

ตัวอย่างแผนประกันการเดินทางที่มีการเสนอขายในปัจจุบัน (ต่อ)



ข้อตกลงคุ้มครอง
ส าหรับเดินทางทัว่โลก และขอยื่นวีซ่าเชงเก้น

บริษัท A บริษัท B บริษัท C บริษัท D
15. การสง่ผูเ้ยาวก์ลบัประเทศไทย จา่ยตามจรงิสงูสดุไมเ่กนิ 50,000 50,000 -
16. การสญูเสยีหรอืเสยีหายของเงนิสว่นตวั จ่ายตามจรงิสงูสุดไมเ่กนิ 15,000 5,000 3,000.- 6,000 
17. การสญูหายหรอืเสยีหายของเอกสารการเดนิทาง จา่ยตามจรงิ
สงูสดุไมเ่กนิ

15,000 
10,000 

5,000.-
30,000 

18. ความเสยีหายสว่นแรกส าหรบัรถเชา่ จา่ยตามจรงิสงูสดุไมเ่กนิ 30,000 10,000 - 25,000 
19. การขยายระยะเวลาคุม้ครองโดยอตัโนมตั ิจากสาเหตุที่
กรมธรรมร์ะบุไว ้*

24 ชม. 24 ชม. 24 ชม. 5 วนั 

20. ผลประโยชน์ รางวลัพเิศษส าหรบั โฮล-อนิ-วนั จา่ยตามจรงิ
สงูสดุ

- - - 20,000 

ตัวอย่างแผนประกันการเดินทางที่มีการเสนอขายในปัจจุบัน (ต่อ)



ข้อตกลงคุ้มครอง
ส าหรับเดินทางทัว่โลก และขอยื่นวีซ่าเชงเก้น

บริษัท A บริษัท B บริษัท C บริษัท D
21. ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค จา่ย
ตามจรงิสงูสดุ *

- - - 25,000 

22. การเยีย่มไข ้จา่ยตามจรงิสงูสดุไมเ่กนิ 300,000 50,000 - 250,000 
23. คา่โทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน (เหมาจา่ย) 500 1,000 - 500 
24. อุปกรณ์กอลฟ์ 20,000 - -
25. การประกนัตวั 500,000 - -
26. ความรบัผดิต่อบตัรเครดติ 40,000 - -
27. การพลาดต่อการเขา้รว่มกจิกรรม 50,000 - -
28. การน าสง่ยารกัษาโรค 10,000 - -

ตัวอย่างแผนประกันการเดินทางที่มีการเสนอขายในปัจจุบัน (ต่อ)



ข้อตกลงคุ้มครอง
ส าหรับเดินทางทัว่โลก และขอยื่นวีซ่าเชงเก้น

บริษัท A บริษัท B บริษัท C บริษัท D
29. ความรบัผดิสว่นแรกของกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจ ส าหรบัรถเชา่

500 - -

30. การซ่อมแซมปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศยั หรอืเงนิทุนุเพือ่การศกึษา 100,000 - -
31. คา่พาหนะเดนิทางส าหรบัการรกัษาพยาบาลในต่างประเทศใน
ฐานะผูป่้วยนอก สงูสุดุไมเ่กนิครัง้ละ (สงูสุดุ 2 ครัง้)

500.-/ 
1,000.-

- -
1,000 

ตัวอย่างแผนประกันการเดินทางที่มีการเสนอขายในปัจจุบัน (ต่อ)



กรณีศึกษา (Case Study) ที่น่าสนใจ 
เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ส าหรับการประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ



ที่มา: ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส COVID-19, Thonburi Healthcare Group

CASE STUDY

http://thg-health.com/covid19/77-covid-19.html


• ขอ้ตกลงคุม้ครอง การรกัษาพยาบาล (ITI002)
• ขอ้ตกลงคุม้ครอง การรกัษาพยาบาลต่อเน่ืองทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย (ITI003)
• ขอ้ตกลงคุม้ครองชดเชยรายวนัส าหรบัรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน (ITI004)
• ขอ้ตกลงคุม้ครอง การเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง (ITI005)

ข้อสงัเหตุ

• ขอ้ตกลงคุม้ครอง การลดจ านวนวนัเดนิทาง (ITI008) คุม้ครองไดห้รอืไม ่
• การเคลื่อนยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบัประเทศไทยหรอืประเทศ
ภูมลิ าเนา (ITI013) คุม้ครองไดห้รอืไม ่

ถ้าป่วยเป็น COVID-19 เคลมอะไรได้บา้ง 



CASE STUDY

• การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน 
• ค่ารักษาพยาบาล 
• เสียชีวิต



• Acute Mountain Sickness (AMS) มากกวา่ 2,500 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล อาการปวด
ศรีษะ มนึศรีษะ  นอนไมห่ลบั เหนื่อย หายใจ

• High Altitude Cerebral Edema (HACE) ภาวะสมองบวมจากการอยูใ่นพืน้ทีส่งู เป็นภาวะ
ทีเ่กดิต่อเนื่องจากภาวะ AMS โดยผูป่้วยจะมอีาการปวดศรีษะรนุแรง คลื่นไส้ อาเจยีน เดนิ
เซ เหน็ภาพซอ้น ถา้มอีาการรนุแรงมากจะมชีกั หมดสต ิจนถงึเสยีชวีติได้

• High Altitude Pulmonary Edema (HAPE) ภาวะปอดบวมน ้าจากการอยูใ่นพืน้ทีส่งู เป็น
ภาวะทีร่นุแรงซึง่อาจเกดิขึน้เดีย่วๆหรอืเกดิขึน้รว่มกบัภาวะ HACE ผูป่้วยจะมอีาการ
เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก จนเสยีชวีติได ้

High Altitude Sickness



• การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ
ไทยหรอืประเทศภมูลิ าเนา (ITI013) คุม้ครองหรอืไม ่
• ขอ้ตกลงคุม้ครอง การเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สญูเสยีสายตา หรอืทุพพลภาพ
ถาวรสิน้เชงิเนื่องจากอุบตัเิหตุ (ITI001) คุม้ครองหรอืไม ่
• ขอ้ตกลงคุม้ครอง การรกัษาพยาบาล (ITI002)
• ขอ้ตกลงคุม้ครอง การรกัษาพยาบาลต่อเนื่องทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย (ITI003)
• ขอ้ตกลงคุม้ครองชดเชยรายวนัส าหรบัรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน 

(ITI004)

กรณีเสียชีวิตจากภาวะ High Altitude Sickness 



CASE STUDY
การปลอมแปลงเอกสารเรียกร้องสินไหมทดแทน



• ใบรบัรองแพทย ์
• ใบเสรจ็รบัเงิน 
• เอกสารจากสายการบิน
• อ่ืนๆ 

การปลอมแปลงเอกสาร เรียกรอ้งค่าสินไหม 



ทรัพยส์ินสูญหาย (กระเป๋าเดินทาง)
CASE STUDY

รูปภาพจาก: https://www.tidlor.com/th/article/lifestyle/travel/unexpected-travel.html



•พบบอ่ยในทริปการเดินทางสัน้ๆ 
• บินกบัสายการบิน low cost
•หรือ บินกบัตัว๋โปรโมชัน่ ตัว๋ชัน้ประหยดั      

กระเป๋าเดินทางและทรพัยสิ์นภายในกระเป๋าเดินทางสญูหาย 

• บินกบัสายการบิน full service 
•แต่มีวิธีให้กระเป๋า ล่าช้า ทกุเท่ียวบินท่ีบิน 
• บินสายการบินไม่ซ า้กนั 

กระเป๋าเดินทางล่าช้า



ถาม - ตอบ



แบบประเมินการสมัมนา 
ปรบัพืน้ ฟ้ืนฟ ูประกนัภยัเดินทางต่างประเทศ 

มุ่งสู่ Future Normal
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